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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 21. 10. 2021
• ZO schválilo koordinátora MA21 – slečnu Annu Rösslerovou
• ZO schválilo Smlouvu č.NM-001030067321/001 – ELPR o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
• ZO schválilo požádání o dotaci na akci „Úprava a obnova krytu místních
komunikací“
• ZO schválilo záměr obce o prodeji nemovitého majetku
• ZO schválilo přijetí sponzorského daru do MŠ Ořechov
• ZO schválilo vyjmutí finanční částky z rezervního fondu MŠ Ořechov
• ZO schválilo od roku 2022 svoz PDO (pevného domovního odpadu)
jednou za čtrnáct dní celoročně
• ZO schválilo podání žaloby ve věci porušení smlouvy o odvádění
odpadních vod
• ZO schválilo zadávací dokumentaci na akci „Úprava a obnova krytu
místních komunikací“
• ZO schválilo výzvu k podání nabídky na akci „Úprava a obnova krytu
místních komunikací“
• ZO schválilo pověření organizace výběrového řízení na akci „Úprava a
obnova krytu místních komunikací“ firmu Koinvest CZ, s.r.o. Třebíč
• ZO schválilo hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci „Úprava a
obnova krytu místních komunikací“
• ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2022 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8
• ZO vzalo na vědomí rozdělení finančních prostředků z transparentního
účtu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
• ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
v roce 2021 bez chyb a nedostatků
• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 6 a č. 7
• ZO vzalo na vědomí informace o změně č. 1 Územního plánu obce
Ořechov
• ZO odložilo vyjádření se k záměru Kraje Vysočina – Pokračování těžby
v lomu Ořechov

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 10. 11. 2021
• ZO projednalo návrh změny č.1 Územního plánu Ořechov
• ZO vydalo záporné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí –
Pokračování těžby v lomu Ořechov

• ZO schválilo podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny
a.s. (IČ 45244782) do výše 750.000 Kč k běžnému účtu č. 5744512319
na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních
rezerv a zajištěného budoucími příjmy obce. ZO pověřuje starostu obce
sjednáním a podpisem příslušné dokumentace.
• ZO schválilo přijetí sponzorských darů do MŠ Ořechov
• ZO schválilo vybudování tůní na p. č. 948/5,993 a 940
• ZO schválilo jmenování kronikářky slečny Lucie Komínkové
• ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov č.2/2022 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
• ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov č.3/2022 požární
řád
• ZO schválilo záměr obce o prodeji nemovitého majetku
• ZO vzalo na vědomí informace k vodovodní přípojce ke kulturnímu
domu
• ZO vzalo na vědomí informace o provozu kanalizace a ČOV
• ZO vzalo na vědomí informace o přestavbě MŠ
• ZO vzalo na vědomí zrušení výběrového řízení na akci „ Úprava a
obnova krytu místní komunikace“

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 16. 12. 2021
• ZO schválilo Rozpočet obce Ořechov pro rok 2022
• ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov na rok 2023 a
2024
• ZO schválilo závazné ukazatele rozpočtu MŠ Ořechov na rok 2022
• ZO schválilo pověření starostky ke konečnému rozpočtovému vyrovnání
rozpočtu na konečný stav
• ZO schválilo inventarizační komisi
• ZO schválilo plán inventur
• ZO schválilo smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické Mapy Kraje Vysočina
• ZO schválilo dodatek č. 13 Smlouvy o jiných pracích a výkonech
• ZO schválilo Smlouvu o věcném břemeni č. 014330065349/001
• ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
NM-001030079760/002-V MRE
• ZO vydalo kladné stanovisko k připojení el. energie k p. č. 1449/7
• ZO schválilo dodatek č. 1 k dohodě o úhradě dluhu ve splátkách
• ZO schválilo Darovací smlouvu pro MŠ Ořechov
• ZO schválilo Darovací smlouvu pro obec Ořechov
• ZO schválilo Dohodu o vrácení sankce
• ZO schválilo zpětvzetí žaloby v plném rozsahu
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9
• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru

• ZO vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru
• ZO zamítlo poskytnutí finančního daru pro Centrum pro zdravotně
postižené Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou
• ZO zamítlo poskytnutí finančního daru pro Střed z.ú. Třebíč
• ZO zamítlo z kapacitních důvodů dovoz obědů z Kociánky Březejc

AKTUÁLNÍ INFORMACE

SVOZ PDO (PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU) JEDNOU
ZA ČTRNÁCT DNÍ CELOROČNĚ
Vzhledem k narůstajícím cenám svozu odpadu a ukládání na skládku
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že svoz PDO bude probíhat jednou za čtrnáct
dní celoročně. Pokud bychom tak neučinili, došlo by k rapidnímu navýšení
poplatku za pevný domovní odpad, což nechceme. Pokud se ale ukáže, že
svozy nestačí, bude svoz opět v zimních měsících probíhat jednou týdně jako
v minulosti, v tom případě bude nutné poplatek navýšit. Žádáme občany, aby
veškerý domovní odpad třídili. V obci je umístěno několik kontejnerů na plast,
sklo, papír. Papír lze opět možné dávat do školky. V budoucnu počítáme s
dokoupením dalších kontejnerů a vybudováním nových sběrných míst.
PDO(pevný domovní odpad) se bude nově svážet v úterý, každý lichý
týden v brzkých ranních hodinách. Je třeba vynést popelnici večer před
své nemovitosti.
Stejně jako v loňském roce poplatek za PDO činí 600,- Kč za osobu trvale
přihlášenou v obci a 600,- Kč za rekreační objekt.

Poplatek se bude vybírat ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 15:00
hodin do 17:00 hodin.
Zároveň se bude vybírat poplatek ze psů: za prvního psa 60,- Kč, za
druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,- Kč.

PLÁNOVANÉ AKCE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 8. ledna 2022 navštíví vaše domácnosti tři králové. Jako vždy
přinesou radost a boží požehnání a spolu s vámi pomohou nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi.
Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární
pomoc v zahraničí.

KANALIZACE A ČOV
V jarních měsících plánujeme na čistírně odpadních vod DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Akce je určen všem, které zajímá, co se děje s odpadní vodou, než se
může čistá vrátit zpět do přírody. Zájemci budou při komentované prohlídce
seznámeni s chodem čistírny, prohlédnou si její interiér, poznají proces čištění,
technologie a dostanou informaci o jejím vlivu na životní prostředí.
Termín Dne otevřených dveří bude včas oznámen.

ROZŠÍŘENÍ A PŘESTAVBA MŠ
Vzhledem k narůstající poptávce o umístění dítěte do MŠ jsme se rozhodli uzavřít
smlouvu s obcí Záblatí a rozšířit naši MŠ o jednu třídu. Veškeré náklady spojené
se stavebními úpravami školky bude hradit obec Záblatí. Dojde také k navýšení
pracovních míst o dvě učitelky.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace a je podána žádost na
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství o navýšení kapacity dětí z 25 na 40.

STAVEBNÍ POZEMKY
Pokud vše půjde podle plánu, v letošním roce bude k prodeji 11 stavebních
parcel. Z důvodu finanční vyčerpanosti obce budou nejprve pozemky prodány
zájemcům a poté zasíťovány. Vše na základě smlouvy.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Ani v letošním roce obec nezapomněla na nejmenší.
V neděli 5. prosince 2021 vyrazila mikulášská družina
do ulic Ořechova a Ronova. Pekelníci a anděl
s Mikulášem děti pozdravili, malinko postrašili,
zazněly básničky, děti byly odměněny a skvělý
zážitek byl na světě. Za organizaci této oblíbené
události zaslouží poděkování místní omladina.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
poslední čtvrtletí roku 2021 je za námi, a tak mi dovolte napsat pár slov o tom,
jak jsme ho v mateřské škole prožili.
V měsíci říjnu nás navštívila paní Kotoučková koordinátorka programu Skutečně zdravá škola,
ve kterém jsme zapojeni. Navštívila nás,
abychom společně s dětmi mohli připravit zdravé
pomazánky pro maminky, které měly možnost
ochutnat a poslechnout si pár slov o zdravém
stravování.
Měli jsme naplánované Uspávání broučků, které
bylo z důvodu špatného počasí zrušeno. Broučky
jsme nakonec uspali mravenčí ukolébavkou během pobytu venku na naší
zahradě, a když už jsme si povídali o broučcích a hmyzu, zařídili jsme pro děti
výukový program o včeličkách - děti měly možnost se podívat do včelího úlu,
vyzkoušet si včelařský oblek a nakonec si vyrobily svíčku z vosku.

V listopadu jsme chodili pouštět draky a věnovali jsme se tradicím svatého
Martina. Děti šly tradiční lampionový průvod obcí, upekli jsme si
svatomartinské rohlíčky, tvořili jsme husy i koně.
Ve školce jsme vyráběli rampouchy a ve spolupráci s obcí jsme jimi nazdobili
stromeček na dopravním hřišti.
V prosinci jsme se už všichni těšili na Vánoce, a aby nám to rychleji uteklo,
vyrobili jsme si adventní kalendář, ve kterém se schovávaly různé úkoly a
povídání na každý den. Samozřejmě jsme nezapomněli na tradici svatého
Mikuláše a i nás Mikuláš navštívil společně s andělem a čertem. Děti
přednesly básničky, zazpívaly písničky a nakonec je Mikuláš obdaroval.
S dětmi jsme si zorganizovali čertovský
den, kdy všichni přišli v čertovských
kostýmech a naučili jsme se i krásný
čertovský taneček, moc jsme si to
všichni užili! V předvánočním čase se
také pečou perníčky, a i to jsme stihli.
Užívali jsme si sněhu, stavěli jsme
sněhuláky, chodili jsme bobovat. Úkoly
na adventním kalendáři ubývaly a k nám
konečně přišel Ježíšek! Přinesl nám
spoustu dárků a krásný stromeček.
Společně jsme si zazpívali koledy, rozkrojili jablíčko a ochutnávali perníčky,
které jsme si společně upekli a nazdobili.
Tři měsíce utekly jako voda, máme tu leden a ráda bych Vám popřála za celý
kolektiv mateřské školy hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenost a spoustu
úspěchů v novém roce.

Anna Rösslerová

KNIHOVNA
Milí čtenáři,

v roce 2021 jsem do fondu naší knihovny zakoupila téměř tři desítky zcela nových
knih, z toho jedna třetina je povinná četba pro naše budoucí maturanty. V současné
době se v naší knihovně nachází již na 2800 svazků.
Na nový rok jsem si pro vás připravila další čtenářskou výzvu (zdroj témat:
databazeknih.cz): chtěli byste si například přečíst knihu poprvé vydanou v roce 2022
anebo knihu od držitele ceny Franze Kafky? Stačí, když za mnou přijdete do
knihovny, a na konci roku na vás bude čekat odměna v podobě knihy dle vlastního
výběru.

Otevírací doba knihovny je každou sobotu od dvou do tří hodin odpoledne a
registrace čtenářů je i nadále zdarma.
Závěrem vám chci velmi poděkovat za vaši přízeň v tomto roce a účastníkům
čtenářské výzvy za nadšení, se kterým se naplno vrhli na plnění výzvy. Děkuji také
vám, budoucím maturantům, za váš zájem, a že se na mě, doufám rádi, obracíte se
svými prosbami.
Přeji mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce a uvidíme se v knihovně!

Lucie Komínková

SDH OŘECHOV
Sezóna mladých hasičů
Ačkoliv i do činnosti hasičů zasáhla omezení
kvůli pandemii Covid-19, měli mladí hasiči
nabitý program. Zahájili ho jarním kolem
celostátní hry Plamen v Lavičkách, kde
konečně mohli prodat zkušenosti získané
z tréninku v disciplínách požární útok, štafeta
dvojic a štafety CTIF. Dorostenci jednotlivci
začali sezónu v Hamrech nad Sázavou, kde po
skvělém výkonu postoupili do krajského kola
Tereza Marková, Daniel a Patrik Filovi.
Děkujeme jim za velmi slušnou reprezentaci.

O prázdninách jsme absolvovali všichni společně hasičský kemp, který byl zaměřen
na kolektivní činnosti. Hasiči se mohli vyřádit na cyklistických výletech, táborových
denních i nočních hrách a nechyběly ani noční hlídky u
táborové vlajky.
Po prázdninách se konečně rozběhly i závody v požárním
útoku. Naši starší žáci obhajovali loňské 1. místo
v Bohdalovském poháru, účastnili se série závodů v rámci
Regional Cupu, který byl vlivem pandemie omezen. Místo
10 závodů proběhly pouhé 4. Tam mělo možnost
předvést, co umí, jedno družstvo starších žáků a dvě
družstva mladších žáků. První cvičení se konalo
v Radostíně nad Oslavou, kterého se zúčastnilo jedno
družstvo starších a jedno družstvo mladších žáků, poté již
všechny závody absolvovala všechna družstva. Výsledek
byl více než úspěšný. Starší žáci skončili celkově na 6.
místě z 20, družstvo mladších žáků B na 10. místě z 15 a
družstvo A na úžasném 3. místě z 15.
Na závěr sezóny jsme mohli opět uspořádat odpoledne s hasiči, alespoň trochu
nahlédnout na činnosti hasičů dobrovolných či profesionálních a jejich techniky.
Poslední letošní veřejné vystoupení hasičů proběhlo v obci Otín na podzimním kole
hry Plamen, kde nás reprezentovala družstva starších i mladších žáků a 4 jednotlivci.
Všichni zde prokázali získané zkušenosti a položili
velmi slibný základ do jarního pokračování soutěže.
Nově se také představilo družstvo v kategorii Junior,
kam mohou nastoupit ve věkové hranici 13 až 21 let
v obci Svatoslav. Naše družstvo tam vybojovalo 3.
místo. I jim přejeme do příštích sezón hodně
úspěchů.
Děti jistě potěší, že trenérskou lavičku posílily po
úspěšném absolvování kurzu zakončeném testy
slečny Tereza Marková a Adéla Holánková.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem dětem za
předvedené výkony a rodičům za podporu a hlavně
připomenout známé motto „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.“

Vedoucí mládeže
SDH Ořechov
Jiří Kokojan

Blahopřání k jubileu
Obec Ořechov dává jubilantům k výročí narozenin 60 let, 65 let, 70 let, 75 let,
80 let a od 80 let každý rok poukázku na odběr zboží dle vlastního výběru
v hodnotě 300,-Kč do místního obchodu Ořechovka.
V tomto nelehkém období pandemie většina občanů upřednostňuje vhození
poukázky do schránky. Členové zastupitelstva však rádi přijdou pogratulovat
osobně, pokud o to jubilant nebo jeho rodina zažádá. V tomto případě
kontaktujte paní Blanku Komínkovou na tel. č. 604515243.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2021 oslavili své životní jubileum:
Peňáz Pavel
Bojanovský Antonín
Drápelová Jana
Vítek Stanislav

70 let
70 let
65 let
50 let

Ořechov
Ronov
Ronov
Ronov

Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází.
Ať rodina Vás miluje
a na oplátku Vy zas je.
.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat všem aktivním Ořechovákům a Ronovákům, členům
spolků, kolegům zastupitelům a zaměstnancům obce za jejich úsilí, nadšení a
energii, které věnovali rozvoji naší obce.
Rok 2021 nebyl jednoduchý a každý si jej bude připomínat díky něčemu
jinému, anebo se budeme snažit raději zapomenout. Nebyl to průměrný rok.
Byl poznamenán bojem s neviditelným nepřítelem, který naše běžné životy
převrátil naruby. S nadějí vzhlížíme k roku 2022. Bez naděje by život nedával
smysl. Každý doufá v něco lepšího – v štěstí, v lásku, v lepší práci, v lepší
mzdu a krásný život. A společně jistě doufáme v úspěšné zvládnutí současné
pandemie.
Přeji vám, ať si splníte vaše sny, ať jste zdraví, usměvaví, tolerantní a
ohleduplní k sobě navzájem.

Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala
starostka obce Bc. Petra Slámová.

