období: červenec - srpen – září 2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 9. 7. 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ZO schválilo propojení vrtu s vodojemem firmou K-Top
ZO schválilo licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl
ZO schválilo nájemní smlouvu na promítací zařízení a vůz
ZO schválilo výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ o 4 děti
ZO schválilo převedení hospodářského výsledku v MŠ do rezervního
fondu MŠ
ZO schválilo přejezd p. č. 725/6 a p. č. 662 z důvodu rekonstrukce
vodovodního přivaděče a pracovní jámu na p. č. 622
ZO schválilo SDH montáž sušáku na hadice
ZO schválilo prodej zásahového vozidla PV3S
ZO chválilo ořez větví na p. č. 491/1 a 491/6
ZO schválilo dokončení chodníku p. č. 495
ZO vydalo nesouhlasné stanovisko o změně povolení hornické činnosti
v dobývacím prostoru kamenolomu
ZO rozhodlo o pořízení změny ÚP a jejím obsahu z vlastního podnětu
podle § 55 písm. a) a b) Stavebního zákona
- Zařazení ploch zeleně, zahrady p. č. 1054 v k. ú. Ořechov u
Křižanova do ploch zastavitelných k bydlení v RD
- Zařazení zastavěné plochy a nádvoří, ploch rekreace RI p. č. st. 251
v k. ú. Ořechov u Křižanova do ploch bydlení v RD
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
ZO vzalo na vědomí zápisy z finančního výboru
ZO vzalo na vědomí došlou poštu
ZO zamítlo odkup pozemků od firmy DOOKU GROUP a.s. v k.ú.
Ořechov u Křižanova

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 10.9.2020
• ZO schválilo propojení vrtu s vodojemem od firmy Enviro-Ekoanalytika,
s.r.o. Velké Meziříčí
• ZO vzalo na vědomí došlou poštu
• ZO vzalo na vědomí zpětvzetí žádosti o povolení změny hornické
činnosti v dobývacím prostoru kamenolomu
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6
• ZO vzalo na vědomí informace starostky o získaných dotacích
• ZO odložilo žádost o vybudování roštu na p. č. 83/14

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Obec Ořechov nabízí k prodeji palivové dříví za cenu 350,- Kč/bm bez DPH.
Bližší informace Vám podá pan Roman Sklenář, tel. 775 580 701.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V pondělí 12. 10. 2020 proběhne v naší obci sběr nebezpečných odpadů.
Odpady nachystejte k odvozu den předem tj. v neděli 11. 10. 2020 v Ořechově
u firmy Syn Care a v Ronově u autobusové zastávky.
SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
1. 02 01 08
2. 08 01 11
3. 14 06 03
4. 12 01 09
5. 15 01 10
6. 15 02 02
7. 16 01 07
8. 16 01 13
9. 16 01 14
10.16 06 02
11.20 01 13
12.20 01 14
13.20 01 17
14.20 01 19
15.20 01 21
16.20 01 23
17.20 01 27
18.20 01 31
19.16 06 01
20.20 01 35
21.20 01 36
22.13 08 02
23.13 02 08

agrochemický odpad
odpadní barvy a laky
jiná rozpouštědla
odpadní řezné emulze
znečištěné obaly /plastové, kovové, skleněné, znečištěné
od barev, lepidel …./
absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry,../
olejové filtry /z automobilů /
brzdové kapaliny
nemrznoucí kapaliny
Nikl,kadmiové baterie
rozpouštědla
kyseliny / zejména elektrolyt z baterek /
fotochemikálie
pesticidy
zářivky, výbojky = zpětný odběr elektrozařízení
lednice, mrazáky =zpětný odběr elektrozařízení
barvy,laky,pryskyřice
nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /
baterie a akumulátory
televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení
ostatní elektrozařízení = zpětný odběr
jiné emulze
jiné motorové, převodové, mazací oleje

ELEKTROZAŘÍZENÍ: v zásadě vše, co je na elektrický proud, nejčastěji
televize, počítače – krabice, včetně příslušenství, PC – monitory, tiskárny,
telefony, faxy, kalkulačky, rádia, videa, kamery, lednice, mrazáky, pračky,
sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače atd.
o d e v z d á v e j t e k o m p l e t n í, / nerozebrané /, aby se tyto výrobky
mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým

odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako
odpad a obec nemusela za jejich likvidaci platit !!!
Pneumatiky nebudou odebrány, a proto žádáme občany, aby je
neodevzdávali.
Od října začal zimní svoz pevného domovního odpadu, to znamená, že svoz
popelnic bude každý čtvrtek.

Od pondělí 19. 10.2020 do středy 21. 10. 2020 bude v Ořechově a od
středy 21. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude v Ronově přistaven
kontejner na sběr komunálního odpadu.

V polovině října přijede do naší obce firma Michal Trojan, která se zabývá
výstavbou kanalizačních přípojek, výkopovými pracemi bagrem. Přípojku
zhotoví včetně dodání materiálu, vývozu septiku a propojení ke kanalizačnímu
řádu. V případě zájmu kontaktujte přímo pana Trojana, tel. 739 315 908.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření:
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října
2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních
prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2
metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na
schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí
veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci
veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k
sezení, na kterém se převážně zdržuje,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při
kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně
nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být
dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např.
herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny
nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní
místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální
počet míst k sezení pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat
potraviny včetně pokrmů a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k
sezení,
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se
jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a
technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu
nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné
omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy,
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k
sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se
převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích
bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento
zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,

d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených,
povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech
provozovny (např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky.

PLÁNOVANÉ AKCE
KANALIZACE A ČOV
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Stavba kanalizace a ČOV se pomalu blíží ke konci. K předání stavby by mělo
dojít 2. prosince 2020. Poté na základě rozhodnutí Kraje Vysočina a
Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí bude kanalizace
uvedena do zkušebního provozu. Domácnosti se budou připojovat postupně
dle pokynů MěÚ VM.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
LETNÍ KINO
V pátek 21. srpna 2020 a v neděli 23. srpna 2020
jsme na výletišti v Ronově promítali jako
v předchozích letech letní kino. V pátek to byla
česká pohádka Zakleté pírko od režiséra
Zdeňka Trošky. Z důvodu nepříznivého počasí
jsme českou komedii Přes prsty promítali
v neděli.
Návštěvníci
alespoň
jednoho
představení jistě ocenili neopakovatelnou
atmosféru, možnost setkat se s přáteli a
známými, popovídat si, občerstvit se a sdílet
kulturní zážitek.
Tato akce se pořádala v rámci programu
MA21.

DRAKIÁDA
V neděli 27. září 2020 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ořechov Drakiádu.
Sešlo se 33 dětí s originálními draky. Počasí bylo vcelku příznivé a vítr pomohl
dostat všechny draky do oblak. Dobrá nálada a chutné občerstvení byly
součástí tohoto příjemného odpoledne.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás prostřednictvím několika řádků informovala o tom, jak
jsme zahájili nový školní rok 2020/2021 . K předškolní docházce byly přijaty
nové 4 děti. Celkový počet dětí, které chodily od začátku září do MŠ, byl 22.
Tento školní rok je počet dětí o něco nižší. Důvodem je změna legislativy.
Pokud přijímáme do MŠ i děti dvouleté, musím
za každé dvouleté dítě počítat dvě volná místa.
Během září oslavilo jedno dvouleté dítě své třetí
narozeniny, a tak jsem mohla přijmout další, tedy
23. dítě.
Nyní (začátkem října) máme v MŠ dvě děti
dvouleté a 5 dětí, které půjdou příští rok do
základní školy. Věk ostatních dětí se pohybuje
v rozmezí 3-5 let.
Také
nás
ve
školce
ovlivnila
silně
epidemiologická situace. Denně dezinfikujeme,
čistíme a dodržujeme důsledně pokyny
z hygieny a MŠMT. Dětem jsme museli dát

pouze takové hračky, které se dají vydezinfikovat, pokud se u někoho projeví
příznaky, měříme teplotu bezdotykovým teploměrem. Nachlazené dítě do
školky nepřijímáme. Co se týká kulturních akcí, museli jsme je velmi omezit.
Žádná hudební či divadelní představení nemáme, abychom zabránili
možnému přenosu viru. Snažíme se být co nejvíce venku, užívat si zahrady a
přilehlého dopravního hřiště. Dětem hrajeme pohádky samy s loutkovým
divadlem a zpíváme u nového piana, až se školka celá třese.
Poslední den měsíce září jsme měli s dětmi projekt v rámci Šablon III, ve
spolupráci s ekologickým střediskem v Balinách. Celé dopoledne jsme prožili
v ořechovském lese, kde děti plnily zajímavé úkoly a hrály hry zaměřené na
přírodu.
Naší chloubou je získání prvního místa ve
výtvarné soutěži, kterou pořádá DÓZA
z Velkého Meziříčí k Týdnu mobility. Do
soutěže, která proběhla nyní v září, jsme
vyrobili společně vlak s cestujícími. Vedeme
naše děti k ekologii a snažíme se u nich
rozvíjet lásku ke svému domovu, včetně
ochrany životního prostředí.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem
rodičům
za
spolupráci,
dodržování
hygienických požadavků a nedávání do školky dětí nachlazených. Moc si toho
ceníme.
Mgr. Bohdana Musilová

KNIHOVNA
Milý čtenáři,
jistě se mnou budete souhlasit, že na deštivé a sychravé podzimní dny se
nejlépe hodí kniha. A já jsem jich pro vás několik vybrala. Do naší knihovny
jsem zakoupila „Malý pražský erotikon“ od režiséra a autora úspěšných
divadelních komedií Patrika Hartla. Jeho již druhý román je díky autorovu
nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor určený i těm, kteří bývají ke
knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví. Na Babě stojí nad strání s výhledem na
Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž členové prožívají
pod povrchem zdánlivě všedních dní nečekaně osudové milostné příběhy.
Honza cítí pokušení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se mu
odolat. Marta, přestože je vdaná, občas neodolá, a Zbyněk se ani odolávat
nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany a Tomáš je až příliš velký
romantik. Malý pražský erotikon je zábavným obrazem jejich intimního života,
který líčí jejich touhy, okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po
věk důchodový.

Další kniha, kterou nabízím, je jako stvořená pro milovníky napětí. Autorka
bestselleru „Ví o tobě“ se vrací s neuvěřitelně propracovaným, napínavým
psychologickým thrillerem o třech ženách, jejich tajemstvích a nebezpečí,
kterému nemohou uniknout. Lisa se už velmi dlouho ohlíží přes rameno, ale v
poslední době se cítí zvlášť nesvá. Tu a tam se objevují záhadné připomínky
minulosti a naplňují ji neklidem. Její pečlivě vybudovaný život se začíná drolit
a Lisa pochopí, že jedinou cestou, jak ochránit sebe a dceru, je postavit se
strachu čelem. Přestože pouhá odvaha nebude stačit. Bude potřebovat pomoc
Marylin, jediné osoby, které může důvěřovat. Jejich vzájemná důvěra je pro
záchranu Avy nezbytná. Marylin slíbí, že udělá, cokoli bude třeba. Jenomže
kdysi dávno Lisa taky něco slíbila, a pak slib porušila. Její zrada nebyla nikdy
zapomenuta a ani odpuštěna. A teď má za své provinění zaplatit.
Poslední novinkou v naší knihovně je kniha „Na okraji propasti“ od
oblíbeného francouzského autora Bernarda Miniera. Mladá francouzka Moira
pracuje v oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového softwaru
ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále
sleduje. Mezi zaměstnanci firmy rychle narůstá počet násilných úmrtí a Moira
zjišťuje, že svoboda pod taktovkou algoritmů je pouze krutá iluze.
Znepokojující thriller o zneužívání moderních technologií ukazuje nejtemnější
stránky digitálního světa. Není to dystopie - už se to děje.
Tak to je protentokrát vše, přeji vám krásný podzim a budu se na vás těšit
v knihovně každou sobotu od dvou do tří hodin odpoledne.
Lucie Komínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červenci, srpnu a září 2020 oslavili svá životní jubilea:
Vižďová Štěpánka
Vrbková Marta
Turková Vlasta
Bednářová Božena
Kalivodová Olga
Švecová Marie
Horký Jaroslav
Holánková Bohumíra

95 let
90 let
86 let
70 let
70 let
65 let
60 let
50 let

Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ronov

Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Všechno nejlepší!

Narodil se:
Lukáš Kokojan
Narodil se chlapeček, je to krásný drobeček. A jaká má krásná očka, nemohli jste se ho
dočkat.

Přistěhovali se:
Petra Štěpánková
Nikola Štěpánková
Pavel Štěpánek

Obec Ořechov vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE ČITIČ KANALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ – OBSLUHA ČOV
Požadavky:
• Věk nejméně 18 let
• Způsobilost k právním úkonům
• Bezúhonnost
• Spolehlivost
• Vyučení v oboru technického směru
• Aktivní přístup k dalšímu vzdělávání ve svěřeném výkonu práce
• Vysoké pracovní nasazení a samostatnost
• Řidičský průkaz skupiny B (skupina C výhodou)
• Dobrý zdravotní stav
• Časová flexibilita
Druh práce:
Obsluha ČOV a kanalizace dle provozního řádu
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
• Jméno, příjmení
• Datum a místo narození
• Místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní a emailový kontakt
• Datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být připojeny tyto doklady:
• Životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Další ustanovení:
• Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději únor 2021
• Pracovní úvazek: 1,0
• Platová třída: 4
• Místo výkonu práce: ČOV Ořechov
Písemnou přihlášku doručte nejpozději do 31. 10. 2020 na adresu:
Obec Ořechov
Ořechov 87
594 52 Ořechov
Bc. Petra Slámová
Starostka obce

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

