období: leden – únor – březen 2012

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 13.1.2012
ZO schválilo návrh rozpočtu pro rok 2012
ZO schválilo rozpočtové opatření č.5

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 31.1.2012
ZO schválilo rozpočet obce na rok 2012
ZO schválilo rozpočtové výhledy na rok 2013 a 2014
ZO schválilo závazné ukazatele rozpočtu MŠ Ořechov na rok 2012
ZO schválilo prodej pozemku p.č.1525/7 o výměře 79 m2 za cenu 60,Kč/m2 – p. Luboš Janda
ZO schválilo vybudování přístřešku bez pevných základů na osobní auta
na parcele č.80/1 za předpokladu souhlasu souseda – p. Josef Kaláb
ZO schválilo sponzorský příspěvek SDH Ořechov ve výši 25 000,- na
úpravu soutěžící stříkačky
ZO schválilo nákup 12 ks fotoknih Vysočina shůry od Zdeňka Vošického
ZO schválilo vytvoření 2. pracovního místa na veřejně prospěšné práce
od dubna 2012, pokud na toto místo obdrží dotaci
ZO vzalo na vědomí plnění rozpočtu MŠ Ořechov za rok 2011
ZO vzalo na vědomí výsledky finanční kontroly v MŠ Ořechov

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 28.2.2012
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku p.č. 80/1
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemku p.č. 1525/3
ZO schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na pozemcích p.č. 243/1, 1545/1, 1545/2
ZO schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Velké Meziříčí
ZO schválilo přihlášení obce k úklidu prostranství u silnic Kraje Vysočina
v rámci projektu „Čistá Vysočina“
ZO schválilo, aby občané uhradili v plné výši, tj. 1 000,- Kč, zimou
poškozené vodoměry

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 16.3.2012
ZO schválilo vyhlášení konkurzního řízení na ředitelku MŠ Ořechov
ZO schválilo částku za pronájem kulturního domu ke kulturním akcím ve
výši 2 000,- Kč + náklady na spotřebované energie (nejedná se o
soukromé rodinné oslavy místních občanů)
ZO zamítlo žádost SK Osová Bitýška o poskytnutí finančního příspěvku
ZO vzalo na vědomí dohodu místních spolků o pořádání pouťových
zábav

PLÁNOVANÉ AKCE
VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ
MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Starostka obce Ořechov
vyhlašuje
na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném
znění a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního
řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace
Mateřská škola Ořechov, Ořechov 56, 594 52 Ořechov
Požadavky:
předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky školy a odborná kvalifikace podle
zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v znění pozdějších předpisů, znalost školských předpisů, občanská a
morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete:
- přihlášku (jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu,
telefon, případně e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný profesní životopis
- koncepci rozvoje a řízení příslušné příspěvkové organizace (max. 3
strany strojopisu A4)
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho
vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném
znění (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971)
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ky(ne starší 3 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto
konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace bude jmenován/a na dobu určitou
šesti let podle ustanovení § 166 odst. 2 školského zákona, ve znění zákona č.
472/2011Sb.s předpokládaným nástupem do funkce 1. 8. 2012.
Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurz MŠNEOTVÍRAT!)
zašlete v termínu do 25.4.2012 na adresu:
Obec Ořechov
Ořechov 87
594 52 Ořechov

Petra Slámová
starostka obce

CELKOVÁ REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU A MÍSTNÍ
KOMUNIKACE V OŘECHOVĚ V ČÁSTI „DĚDINA“
V jarních měsících bude zahájena celková rekonstrukce vodovodního řádu na
dědině. Proběhne výměna litinového řádu za plastový z důvodů častých oprav
a v neposlední řadě zhoršené kvality vody. Oprava bude částečně dotována
z Programu obnovy venkova.
Zároveň se bude rekonstruovat místní komunikace. Žádost o dotaci jsme
podali na podzim loňského roku, v současné době můžeme říci, že vše
nasvědčuje tomu, že naše žádost bude kladně vyřízena. Tato žádost o dotaci
musela obsahovat ještě další podprogramy, jedná se o vybudování klidové
zóny (lanová pyramida, lavičky atd.), zeleň v obci, veřejné osvětlení u
vlakového nádraží a vodopropustná dlažba také u vlakového nádraží.

REVIZE KOMÍNŮ
Dle nařízení vlády č. 91/2010 je povinností občanů provést
revizi komínů odbornou firmou. Tyto služby občanům naší
obce nabízí firma Kominictví Limberg Křižanov.
Žádáme občany, kteří mají o tuto službu zájem, aby se do
30. dubna 2012 přihlásili na obecním úřadě nebo na
tel. 608 774 784.
V případě zájmu firmu objedná obec.

ŽÁDOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Žádáme majitele psů, aby jejich psi při procházkách v přírodě nepobíhali
volně. Zejména v jarním období dochází k rušení klidu v honitbě a tím
k velkým škodám při hnízdění ptactva a vyvádění mláďat u lesní a polní zvěře.
Buďte ohleduplní ke zvěři a dejte ji šanci vysedět a vyvést svá mláďata.

VESNICE ROKU
V letošním roce se opět naše vesnice přihlásí do soutěže „Vesnice roku“,
jejímž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž
poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
“Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z
vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR.
Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do
celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec,
které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou
vyhodnocena první tři místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v
následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity
občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce.
Jsme přesvědčeni, že naše obec by si některé z ocenění zasloužila, proto
prosím všichni přispějme ke zdárnému konečnému výsledku.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
NOVOROČNÍ VÝŠLAP
V neděli 1. ledna se konal první ročník
Novoročního výšlapu na Svatou horu. Sraz
byl za Ořechovem ve 13 hodin. Účast nebyla
taková, jakou jsme předpokládali, ale věříme,
že to zapříčinilo špatné počasí. Asi po hodině
účastníci výšlapu dorazili do cíle na Svatou
horu. Zde na ně čekalo milé překvapení a to
v podobě
turistů
z Kadolce.
Proběhlo
přátelské přivítání a také ochutnávka různých
nápojů.
Mohu říci, že i přes nepřízeň počasí nálada a nadšení nás účastníků bylo
výborné. Příští rok určitě Novoroční výšlap zopakujeme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 8. ledna 2012 v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Celkem se
vybralo v Ořechově a v Ronově 11 625,- Kč.
Celý výtěžek byl předán Oblastní Charitě Žďár na d Sázavou.
Jednotlivé částky vybrané ve farnosti osová Bítýška jsou následující:
Ořechov
Ronov
Skřinářov
Osová Bítýška
Záblatí
Osová
Vlkov
Jáchymov

8 060,- Kč
3 565,- Kč
7 185,- Kč
23 536,- Kč
6 827,- Kč
2 315,- Kč
8 446,- Kč
2 220,- Kč

Děkujeme našim koledníkům i všem dárcům za obětavou ochotu pomoci
potřebným.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V době permanentního a překotného vývoje čehokoliv vždy potěší sázka na
jistotu. A tou je bezesporu masopustní tradice, která se hojně udržuje také u
nás v Ořechově a Ronově. Řada lidí si najde čas, aby se masopustního veselí
zúčastnila. A pokud mohu soudit, rozhodně účastníků neubývá. Jen dochází
k přirozené generační obměně.

My jsme se zcela dobrovolně „masopustně veselili“ v sobotu 11. února.
Muzikanti převlečení za trestance u každého domu zahráli oblíbenou písničku,
zatancovali, nechali se pohostit, aby neurazili, zkrátka přinesli s sebou dobrou
náladu, při které se zapomíná na všední starosti. I letošní masopust, chcete-li
ostatky, se krásně vydařil a již se těšíme na příští.

PLES OBCE
Poslední únorovou sobotu plesalo v kulturním domě přes 300 lidí. Obecní ples
má již třináctiletou tradici a letos jej navštívilo nejvíce lidí. Večer zahájila
hudební skupina F-BOX, poté následovalo předtančení dětí ve stylu latinskoamerických tanců. Byla připravena bohatá tombola, za kterou patří velké
poděkování našim sponzorům.

BESEDA O HISTORII
Beseda s Ing. Karlem Hromkem na téma „Podnikání
šlechtických majitelů Ořechova a Křižanova v 17. a
18. století“ se konala 2. 3. 2012. Místní občané,
kteří se besedy zúčastnili, se dověděli mnoho
zajímavých informací o historii Ořechova a Ronova.
Pan Ing. Hromek zasvěceně odpověděl přítomným
na řadu dotazů, které se týkaly historie nejen naší
obce, ale i okolních obcí např. Březejce, Kadolce,

Křižanova, Osové a již zaniklé obce Chlístov. Účastníci měli možnost si
prohlédnout různé historické materiály, např. účetní knihy, pozemkové knihy,
mapy.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 25.března se konal tradiční dětský karneval, který přilákal místní i
přespolní děti se svým doprovodem. K vidění byly všechny možné i nemožné
pohádkové bytosti nebo hrdinové současných seriálů. Nad originálními,
dokonalými a vtipnými maskami se tajil dech a když k tomu přidáme, že se
snad všichni dobře bavili, soutěžili a tancovali, tak už nic nescházelo.
Příjemným zpestřením byla bohatá tombola, za kterou děkujeme sponzorům.

KNIHOVNA
Vážení čtenáři, chtěla bych vám dnes přiblížit některé z knih, které nám
zapůjčila bývalá okresní knihovna Žďár nad Sázavou.
ZLATÝ VĚK STARÉHO EGYPTA - napsala významná britská egyptoložka
Joyce Tyldesley. Je autorkou řady populárně naučných knih o starověkém
Egyptě a zároveň působí na fakultě archeologie v Liverpoolu. Kniha je z
období egyptské Nové říše. Byla to doba mocenského, kulturního
hospodářského rozkvětu, která trvala bezmála půl tisíciletí a zahrnovala vládu
třiatřiceti panovníků. Spisovatelka se ovšem nespokojila jenom s vylíčením
velkolepých skutků všemocných faraónů, ale ve svém díle nastiňuje i život
méně důležitých povolání, bez kterých by naše představa o zlatém věku
egyptského království nebyla úplná. Seznamuje nás se životem egyptských
vojáků, rolníků, stavitelů a vykradačů hrobek. Představí nám ctihodný cech
balzamovačů, dozvíme se také, co vše musely umět ženy-paní domu.
Historické události doplňují četné citáty z dobových dokumentů.
BYLA JSEM MADAM MAO - napsala Anchee Minová, která se narodila v
Šanghaji, v mládí odešla studovat do USA, kde už zůstala. S citem pro detail
líčí neradostné dětství krásné tvrdohlavé dívky, její snahu prosadit se u
divadla, milostné aféry, rozvody i rozchody a osudové setkání s předsedou
čínské komunistické strany. Tehdy mladá herečka věřila, že získala životní roli,
kterou bude hrát na jevišti dějin. Krátce po sňatku však její okouzlení Mao Ce-

tungem vyprchalo a z hvězdy se stala odstrkovaná žena v domácnosti.
Spisovatelka poskládala z faktů, která jsou o madam Mao známá, příběh ženy
zrazené osudem i vlastními činy.
ZTRACENÁ DUŠE - napsala Teresa Medeiros, jedna z nejúspěšnějších
autorek romantických příběhů. Příběh mladé dívky, která zachrání život
mladému muži, aniž by věděla, že je upír. Temné londýnské uličky, dívky s
vysátou krví, strach z lidí, protože nikdo neví, kdo vlastně je a kdo není upír.
Pomůže mladé ženě špičatý kůl nebo láska, aby se upír mohl znovu stát
člověkem?
SMRT DISIDENTA - napsal Alex Goldfarb a Marina Litviněnková. Pravda o
životě a smrti ruského zpravodajského důstojníka, který byl v roce 2006
otráven vzácným radioaktivním poloniem. Čtenáři se otevírá pohled do
nejtemnějších zákoutí Putinova Kremlu, s jeho vládou silné ruky a přísnou
kontrolou médií. Saša Litviněnko zasvětil svůj život tomu, aby tuto pravdu
odhalil.
Představila jsem vám čtyři knihy z nabídky naší knihovny a protože měsíc
březen vždy byl a stále je měsícem knihy, zvu vás do knihovny třeba se jen
porozhlédnout a najít si knihu, která by vás zaujala. Jedno březnové přísloví
říká: "Březnové slunce má krátké ruce". Chladné dny a ještě chladnější večery
jsou přesně to pravé na večerní přitopení a k začtení se do zajímavého
příběhu.
Iva Ščerbová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ZASTUPITELSTVA

V měsíci lednu, únoru a březnu 2012 oslavili svá životní jubilea:
Madroňová Anežka
Chylíková Marie
Sláma Josef
Novotná Jiřina
Musilová Marie
Novotná Jarmila
Musil Josef
Celý Pavel
Bednář Antonín
Ing.Katolická Sylva
Hlavsa Vladimír

86 let
86 let
86 let
85 let
84 let
84 let
83 let
65 let
65 let
60 let
50 let

Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov
Ořechov
Ořechov

K narozeninám Vám přejeme,
jak to zvykem bývá,
aby se Vám splnilo
vše, co srdce skrývá.

.

Přistěhoval se:
Hořínek Luboš

Ořechov

Odešla z našich řad:
Chylíková Marie

Ronov

Poděkování:
Děkujeme panu Marcelu Nekvindovi za knihy, které zdarma věnoval do naší
obecní knihovny.

Vracíme se do 50. let ...?
Dovolte mi krátké zamyšlení nad událostí, která se přihodila v minulých dnech
a která se mnou tak otřásla, že považuji za svoji povinnost se k ní vyjádřit.
Všechno začalo jakoby nenápadným sporem místních dobrovolných sdružení
o způsobu podpory a možnostech financování své činnosti. Zkrátka zástupci
hasičů, sportovců, rybářů a myslivců přišli na jednání Zastupitelstva obce dne
16. 3. 2012, aby měli jasno v tom, jak si mohou „přivydělat“ a tím přispět do
svých pokladen a částečně financovat chod svého spolku. Jeden z přítomných
zastupitelů obce přednesl návrh, který představoval možnou variantu pro
všechny: (SDH - pořádání sobotních a nedělních pouťových zábav, sportovní
klub - pořádání pátečních pouťových zábav, rybářský spolek - bezplatné
užívání rybníka Obecník a myslivecké sdružení - bezplatné užívání rybníka u
Weissové chaty).
Vzhledem k tomu, že propojenost mezi jednotlivými sdruženími je veliká a
s nadsázkou lze říci, že kdo je u hasičů, je u rybářů, kdo je u rybářů, je u
sportovců, kdo je u sportovců, je u myslivců, tak jsem doporučila, aby se chlapi
nad tímto návrhem zamysleli, případně navrhli jinou alternativu a hlavně se
pokusili domluvit mezi sebou na neutrální půdě. S tím všichni zúčastnění
souhlasili. Na nejbližší rybářské schůzi vedení rybářského spolku ostře
odsoudilo návrh již zmíněného zastupitele, který je zároveň rybářem,
myslivcem a hasičem, odmítli konstruktivní diskuzi k tomuto návrhu,
zastupitele nevybíravě slovně napadli a pak udělali to, nad čím zůstává rozum
stát – tohoto zastupitele vyloučili ze svých řad!!!!
Ptám se tedy: „Žijeme ve 21. století nebo v 50. letech století uplynulého?“
Mladší generace tuto dobu zná jen z hodin dějepisu, ti starší ji mají jistě v živé
paměti. Tehdy vyjádření názoru bylo tvrdě postihováno, někdy i vězněním. To
jediné v tomto případě schází..... Absolutně nechápu aroganci těch, kteří
vyloučení navrhli, a falešnou loajalitu těch, kdo jej schválili.
A navíc: nebyly jejich rozhodnutím porušeny vnitřní směrnice ???
Pod tento článek se podepisuji jako člověk, který nemůže mlčet, pokud se dějí
podobné věci.
Petra Slámová

