
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

období: říjen – listopad – prosinec 2022 



 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 19. 10. 2022 

• ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty 

• ZO schválilo pro výkon starosty obce uvolněného člena zastupitelstva  

• ZO schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty 

• ZO schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru 

• ZO schválilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce 

• ZO schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva  

• ZO zvolilo starostku obce Bc. Petru Slámovou 

• ZO zvolilo místostarostu obce Pavla Krejčího 

• ZO zvolilo předsedkyni finančního výboru Bc. Jiřinu Pleslovou 

• ZO zvolilo členy finančního výboru Antonína Blahu a Elišku Hedbávnou 

• ZO zvolilo předsedkyni kontrolního výboru Lucii Komínkovou 

• ZO zvolilo členy kontrolního výboru Václava Horkého a Bc. Jiřinu 
Pleslovou 

 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 31. 10. 2022 

• ZO schválilo jednací řád obce 
• ZO schválilo pověření starostky k provádění rozpočtového opatření 
• ZO schválilo zastupitele obce Ořechov, který bude zastupovat Obec 

Ořechov v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko 
• ZO schválilo obvody zastupitelů obce 
• ZO schválilo ustanovení osoby odpovědné za stav a provoz elektrického 

zařízení 
• ZO schválilo ustanovení osoby odpovědné za stav a provoz plynových 

zařízení 
• ZO schválilo ustanovení osoby odpovědné za stav a provoz tlakových 

nádob stabilních 
• ZO schválilo Dohodu o ukončení nájmu pozemku část p. č. 82/1 
• ZO schválilo Dohodu o ukončení nájmu pozemku část p. č. 83/18 a 84 
• ZO schválilo Dohodu o ukončení nájmu pozemku část p. č. 82/1 a 85 
• ZO schválilo smlouvu na pravidelný servis dmychadel na ČOV 
• ZO schválilo Komisi rady MA21 
• ZO schválilo Zodpovědného politika MA21 
• ZO schválilo Koordinátora MA21 
• ZO schválilo Deklaraci MA21 
• ZO schválilo žádost na vytvoření a zadláždění místa pro parkování 

osobních automobilů na p. č. 81/6 
• ZO schválilo Žádost ŘSD – souhlas se stavbou a s činností 

v ochranném pásmu 

USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA 



• ZO schválilo umístění reklamních nosičů prodejny Lidl o velikosti 2x1 m 
na obecních pozemcích 

• ZO schválilo Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení  
a úhradě nákladů s ní související 

• ZO schválilo zřízení kulturní komise 
• ZO vzalo na vědomí Žádost o vystavení obvodové zídky na p. č. 1049/6 
• ZO odložilo lokalitu pro výsadbu ovocných stromů nebo keřů 
• ZO zamítlo Žádost o posunutí sloupu veřejného osvětlení na p. č. 

1550/3 
 

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 14. 12. 2022 

• ZO schválilo Rozpočet obce Ořechov pro rok 2023 

• ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Ořechov na rok 2024  
a 2025 

• ZO schválilo závazné ukazatele rozpočtu MŠ Ořechov na rok 2023 

• ZO schválilo pověření starostky ke konečnému rozpočtovému vyrovnání 
rozpočtu na konečný stav 

• ZO schválilo inventarizační komisi 

• ZO schválilo plán inventur 

• ZO přijetí kontokorentního úvěru k běžnému účtu 

• ZO schválilo záměr na pronájem části pozemku p. č. 1541/14 – státní 
plocha 

• ZO schválilo Nájemní smlouvu 

• ZO schválilo záměr na pronájem pozemku 1446/3 – lesní pozemek 

• ZO schválilo Pachtovní smlouvu 

• ZO schválilo Smlouvu o zpracování žádosti o dotaci, zajištění 
organizace výběrového řízení a poskytování dotačního managementu 

• ZO schválilo záměr na prodej části pozemku 1523/1 

• ZO schválilo cenovou nabídku na odborný a technologický dohled ČOV 

• ZO schválilo Dodatek č. 15 ke smlouvě – Technické služby VM 

• ZO schválilo Žádost o souhlas s vykácením dřevin 

• ZO schválilo Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ 
Ořechov od obce Březejc 

• ZO schválilo Žádost o schválení přijetí sponzorského daru pro MŠ 
Ořechov od obce Skřinářov 

• ZO schválilo Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení 

• ZO schválilo Žádost o odkup části pozemku p. č. 1523/1 

• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Ořechov, kterou se 
stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě 

• ZO schválilo navýšení ceny obecních pozemků 

• ZO schválilo nákup plastových kelímků z datačního programu 

• ZO schválilo oslovení projektanta na projekt Výsadba zeleně 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru 

• ZO vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru 



• ZO odložilo Žádost o umístění silničního zrcadla 

• ZO zamítlo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2023- Linka 
důvěry STŘED 

• ZO zamítlo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2023 – 
Charita Česká republika 

 

 
 
 

           AKTUÁLNÍ INFORMACE    
 
 

 
 

 
Svoz pevného domovního odpadu bude jako v loňském roce probíhat jednou 
za čtrnáct dní v úterý. 
 

Od 1. února 2023 Technické služby Velké Meziříčí budou vyvážet pouze 
popelnice o objemu 120 litrů označené platnou známkou na rok 2023. 
Domácnostem, které mají objemově jiné nádoby nebo nádoby bez 
známky, odpad nebude vyvezen. Nelze lepit dvě známky na popelnici o 
objemu 240 l. 

 
Každá domácnost v počtu do čtyř osob trvale přihlášených obdrží jednu 
známku na popelnici. Pokud takové domácnosti jedna popelnice nestačí, 
nabízíme možnost dokoupení známky za cenu 600,- Kč. 
 
Pokud žijí v domácnosti více jak čtyři osoby, mají nárok na dvě známky.  
 
V obci je umístěno několik kontejnerů na plast, sklo, papír. V letošním roce 
budou dovybudována další dvě sběrná místa. 
 
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 19. ledna 2023 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.  

 

 

SVOZ PDO (PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU)  



 

 

 

O vánočních svátcích, konkrétně 24. 12., 25. 12. a 26. 12. 2022 opět došlo 
k navýšení průtoků na ČOV. Průměrný průtok je cca 30 m³. V těchto dnech byl 
průtok 69,1 m³, 53,8 m³ a 44,6 m³. Z důvodu těchto anomálních hodnot 
průtoků dochází k navýšení provozních nákladů na ČOV. Chtěli bychom 
upozornit občany, že veškeré náklady spojené s provozem ČOV budou 
v budoucnu započítány do výše stočného. Buďte prosím ohleduplní, 
nevypouštějte do kanalizace, co do ní nepatří, zvyšujete nejen sobě, ale 
celé vesnici náklady na provoz ČOV, potažmo stočné. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
V sobotu 7. ledna 2023 navštíví naše domácnosti Tři králové – Kašpar, 
Melichar a Baltazar. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou 
akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se 
každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou 
desítky milionů korun. Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v 
nouzi prostřednictvím Charity Česká republika. 

 
 

 
 
 
 
 
Římskokatolická farnost Osová Bítýška 
pořádá XVI. farní ples v kulturním domě 
Vlkov. K tanci a poslechu bude hrát kapela 
4Sýkorky. Vstupné 200,- Kč. Rezervace 
míst na tel. čísle 731 716 579. 

 
 
 
 
 

PLÁNOVANÉ AKCE 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

FARNÍ PLES 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
http://www.charita.cz/


 

 
 
Volba prezidenta České republiky se bude konat ve dnech 13. - 14. ledna 2023. 
 
 

 
 
 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 



PLES OBCE OŘECHOV 
 
Srdečně Vás zveme na 22. ročník plesu obce Ořechov, který se bude konat 
v sobotu 11. února 2023 od 20:00 hodin v kulturním domě. K poslechu a tanci 
budou hrát dvě hudební skupiny – Bobrůvanka a Flašinet. Rezervace míst je 
možná od 16. ledna 2023 na tel. čísle 608 774 784. 
 
 
 

 

 

 

 

Po dlouhé „covidové“ době 
jsme konečně 26. listopadu 
2022 společně rozsvítili 
vánoční stromky v Ořechově 
a Ronově. Akce začala 
v Ořechově na dopravním 
hřišti, kde jsme si zapálili 
prskavky, rozsvítili první 
strom, každé dítko dostalo 
lampion a za doprovodu 
vánočních písní jsme vyrazili 
průvodem do Ronova k druhému stromu. V Ronově na všechny čekalo 
občerstvení v podobě cukroví, čaje a svařáku a zahřátí. Příjemnou novinkou 
bylo hudební představení kapely Side Job. K zakončení této tradiční a 
pohodové akce nemohl chybět nádherný ohňostroj.  

Eliška Hedbávná 

 

 
Jako každý rok, i letos v pondělí 5. 
prosince 2022 naše ratolesti navštívili 
pekelníci v podobě zlých i hodných čertů, 
anděla i Mikuláše. Zlobivé děti byly 
postrašeny, hodné pochváleny, a každé 
z nich dostalo mikulášskou nadílku, ve 
které nemohla chybět ani trocha uhlí 
z pekla. Tímto děkujeme pekelníkům za 
návštěvu a těšíme se na ně opět za rok.  
 

Eliška Hedbávná 
 

USKUTEČNĚNÉ  AKCE  

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 



 
 
 
Dne 23. prosince 2022 se uskutečnila nová akce pro děti. Tuto akci měli v režii 
místní myslivci a náramně se vydařila. Dětem bylo představeno ochočené 
divoké prase a následovala ukázka vycvičených mysliveckých psů. Poté se 
všichni přesunuli ke krmelci, kde děti poznávaly vystavené lesní ptactvo a 
dozvěděly se něco nového o lesní zvěři.  Pak zanechaly v krmelci dobroty, 
které si s sebou přinesly.  Jako dárek každé dítě dostalo tematické 
omalovánky s pastelkami. Nakonec na ně u rybníku Obecník čekalo 
občerstvení a každý si mohl opéct špekáček u ohně.  
 

Eliška Hedbávná 

  
 
 
 
 
 
 
Sportovní klub Ořechov ve spolupráci s obcí Ořechov pořádal na Štědrý den 
vánoční bruslení na zimním stadionu ve Velkém Meziříčí. Tato oblíbená 
sportovní aktivita zkracuje malým i velkým čekání na Ježíška a zároveň přináší 
kromě setkání s kamarády i radost z pohybu. 
Věděli jste, že počátky bruslení spadají už do období pravěku? Pravěké brusle 
zhotovené z dlouhých zvířecích kostí byly nalezeny i na našem území 
nedaleko Přerova. Brusle nebyly ostré, a proto zřejmě bylo potřeba, aby 
pravěký člověk při pohybu na ledě používal ještě hole nebo spíše obyčejné 
větve, kterými se odrážel. Pravěkým bruslím se podobaly brusle středověké a 
od 15. století jsou poprvé doloženy brusle s ostrými hranami. 
Obliba bruslení postupně rostla a první bruslařský spolek na světě začal 
fungovat roku 1742 v Anglii. U nás jsou počátky moderního bruslení spojené 

s rokem 1878, kdy byl založen bruslařský klub na pražském Smíchově. 
 

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 



 
 

 

 
 
Vážení čtenáři, 
poslední čtvrt rok 2022 je za námi, a tak mi dovolte napsat pár slov o tom, jak 
jsme ho v mateřské škole prožili.   

V měsíci říjnu jsme společně s dětmi 
navštívili paní starostku na obecním 
úřadě, kde jsme namalovali obrázky a 
poslechli si pohádku. Ve školce nás 
navštívila paní logopedka, která, se 
souhlasem rodičů, u dětí provedla 
orientační vyšetření řeči. A samozřejmě 
jsme nevynechali ani podzimní radovánky 
jako je pouštění draků, letos nám počasí 
přálo. Na závěr měsíce jsme pro děti 

uspořádali ,,Strašidelný den,“ kdy děti přišly 
v maskách. Celým dnem je provázel 
strašidelnou stezkou Ducháček. Za splnění 
úkolů dostaly děti recept a ingredience na 
přípravu lektvaru.  
V listopadu jsme se věnovali tradicím 
svatého Martina. Děti šly tradiční 
lampionový průvod obcí – naučily se 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  



básničku o svatém Martinovi a vykoledovaly si něco na zub. Upekli jsme si 
svatomartinské rohlíčky, ,,projeli“ se na koni a zatloukali podkovu.  
V prosinci jsme samozřejmě nezapomněli na tradici svatého Mikuláše. Mikuláš 
nás navštívil společně s andělem a čertem. Děti přednesly básničky, zazpívaly 
písničky a nakonec je Mikuláš obdaroval. I letos si děti krátily čas čekáním na 
Ježíška krásným adventním kalendářem, pečením perníčků a zpíváním koled. 
Ježíšek nám přinesl spoustu dárků a nádherný stromeček. Společně jsme si u 
stromečku zazpívali koledy, rozkrojili j ablíčko a ochutnávali perníčky, které 
jsme si společně upekli a nazdobili.  
Tři měsíce utekly, máme tu leden a ráda bych Vám všem popřála za celý 
kolektiv mateřské školy hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu úspěchů 
v novém roce. 
 

Anna Rösslerová  
 
 

 
 

 
 
 
 

Milí čtenáři, 
 
rok 2022 utekl jako voda a já jsem pro vás na závěr roku vybrala dvě knihy z 
listopadové objednávky, které vám nyní představím. Oba dva tituly jsou 
součástí vícedílné série, jelikož nikdo by nechtěl neúplnou sbírku. To se 
nedělá. 
První kniha Chlorid sodný od dánského spisovatele Jussi Adler-Olsena je již 
devátým pokračováním případů oddělení Q. Šéf oddělení vražd Marcus 
Jacobsen se setkává se svým nejlepším vyšetřovatelem Carlem Morckem nad 
případem, který na něj hluboce zapůsobil. Zaměstnancům oddělení Q začne 
růst pod rukama nepříjemná spleť případů. Poté, co se ponoří do vyšetřování 
úmrtí výrazných osobností, která byla zatím považována za sebevraždy nebo 

KNIHOVNA 



neštěstí, odhalí v nich daleko horší vzorec jednání a vše nasvědčuje tomu, že 
zanedlouho zemře další člověk. Aby zabránili kruté smrti, pustí se 
vyšetřovatelé v obtížné době proticovidových opatření s typickou dávkou 
humoru a soudržnosti do zavilého boje o čas. Jenže mezitím se z Carlovy 
minulosti jako had, který konečně zavětřil svou kořist, vynoří docela jiný 
případ. 
Samozřejmě nezapomínám na naši mládež, a tak jsem pořídila druhý díl ze 
série Deník malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Kinneyho, 
která má v současné době neuvěřitelných sedmnáct dílů. Vezmeme to pěkně 
popořádku a to - představením prvního dílu. Když je vám tak jedenáct, může 
to být fakt opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou 
ocitl na škole, kde malí poseroutkové, jako je on, naráží každý den na 
chodbách do kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. 
Deník malého poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit 
dostal od mámy. A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si 
nemyslete, že to bude nějaké milý deníčku tohle a milý deníčku támhleto. 
To je ode mě tentokrát vše, děkuji za vaše rady, tipy a přání ohledně nových 
knih, za vaši přízeň v minulém roce a velmi se na vás budu těšit v tom 
následujícím. 
 

 

 
 
 
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2022 oslavili své životní jubileum: 
 

Pařilová Zdenka  75 let  Ořechov 
Kopeček Jan  75 let  Ořechov 
Jandová Libuše  70 let  Ořechov 
Slámová Marie  70 let  Ořechov 
Kopečková Věra  70 let  Ořechov 
Havelka Vlastimil  60 let  Ronov 
Sláma Petr   50 let  Ořechov 
 

 

 
 
Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi poděkovat všem Ořechovákům a Ronovákům, kteří pracují pro 
blaho obce. Tím myslím nejen zaměstnance, ale i členy našich spolků, kteří 
vytvářejí a obohacují místní dění, a také všechny z vás, kdo se starají třeba 
jen o kousek veřejného prostranství před svým domem. 
Přeji všem úspěšný vstup do nového roku 2023, pevné zdraví, pohodu, radost 
a naplnění všech osobních přání. Ať máte kolem sebe své blízké, přátele a 
další dobré lidi, na které se můžete spolehnout.  
Společně nám přeji, aby se nám v naší obci spokojeně žilo. 

Petra Slámová 
 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

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

SLOVO STAROSTKY 


