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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 7. 11. 2019
• ZO schválilo darovací smlouvu s SDH Ořechov – Ronov
• ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poradenství v oblasti PO a
BOZP
• ZO schválilo poskytnutí daru Spolku Pomponky Osová Bítýška
• ZO schválilo zakoupení piana do MŠ
• ZO rozhodlo o umisťování optického kabelu pouze ve výkopu kanalizace
• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6
• ZO vzalo na vědomí zápis z finančního výboru
• ZO ukládá místostarostce vypracovat nové OZV dle novely zákona
splatností od 1. 1. 2020
• ZO ukládá starostce zajistit výměnu vodoměru v kamenolomu

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce dne 13. 12. 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO schválilo rozpočet obce na rok 2020
ZO schválilo střednědobý výhled na rok 2021
ZO schválilo střednědobý výhled na rok 2022
ZO schválilo závazné ukazatele MŠ na rok 2020
ZO schválilo pověření starostky ke konečnému rozpočtovému vyrovnání
rozpočtu na konečný stav
ZO schválilo jmenování inventarizační komise
ZO schválilo plán inventur za rok 2019
ZO schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého
rostlinného oleje
ZO schválilo dodatek č. 11 ke Smlouvě o jiných pracích a výkonech
s Technickými službami Velké Meziříčí
ZO schválilo darovací smlouvu od MOST Vysočina, o.p.s. do MŠ
ZO schválilo OZV č.1/2019. kterou se ruší OZV č.3/2015 Požární řád
obce Ořechov
ZO schválilo OZV č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
ZO schválilo OZV č.2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a
nakládání se stavebním odpadem
ZO schválilo OZV č.3/2020 o místním poplatku ze psů
ZO schválilo Požární řád obce Ořechov
ZO schválilo přijetí sponzorského daru do MŠ

• ZO schválilo vodovodní přípojku k p. č. 72/1
• ZO schválilo souhlasné vyjádření s umístěním zařízení a prováděním
prací na p. č. 490/1, 498/4,1539/1, 847/1, 876/3 a 876/5
• ZO schválilo finanční dar pro Spolek rodičů a přátel střediska Březejc
• ZO schválilo finanční dar pro Linku důvěry Střed Třebíč
• ZO schválilo cenovou nabídku na vodovod a vodovodní přípojky na p. č.
82/1
• ZO schválilo zavázání se dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na dopravní
automobil pro JSDH
• ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
v roce 2019
• ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 7 a 8
• ZO vzalo na vědomí zápisy z finančního výboru
• ZO vzalo na vědomí zápis z kontrolního výboru
• ZO vzalo na vědomí informace o plánování podnikatelské činnosti
• ZO vzalo na vědomí informace o Tříkrálové sbírce
• ZO zamítlo finanční dar pro SK Osová Bítýška
• ZO zamítlo finanční dar pro Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad
Sázavou

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.

V pondělí 6. ledna 2020 bude místní prodejna Ořechovka z důvodu
inventury otevřena jen do 8:00 hodin.

Od 1. ledna 2020 dochází ke zvýšení místního poplatku za PDO (pevný
domovní odpad). Cena je 600,- Kč za trvale přihlášenou osobu a 600,- Kč
za rekreační objekt. Ke zvýšení místního poplatku dochází po sedmi letech.
Náklady za odpady, které platí obec Ořechov, se každoročně zvyšují.
V pondělí 20. ledna 2020 od 15:00 do 17:00 hodin se budou na obecním
úřadě vybírat poplatky za svoz PDO (pevného domovního odpadu).
Dále se bude vybírat poplatek ze psů, cena zůstává stejná – za prvního psa
60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 90,- Kč.

PLÁNOVANÉ AKCE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
V sobotu 4. ledna 2020 navštíví naše domácnosti tříkráloví koledníci s novoročním
přáním a také s prosbou o příspěvek na pomoc nemocným a potřebným.
Když před dvaceti lety v České republice vyšli do ulic první dobrovolníci v pláštích
a s korunami na hlavách, nikdo netušil, že se stará lidová tradice promění
v největší charitativní sbírku v Česku. V průběhu těch dvaceti let koledníci zažívali
mrazivé počasí, nezájem i odmítání a mnohokrát museli překonat sami sebe.
Přesto se na koledu vydali další rok znovu – nad osobním nepohodlím totiž vítězí
princip solidarity. A právě ta je hlavním posláním sbírky. Nezáleží na výši
příspěvků. Každá koruna vhozená do charitní kasičky putuje na pomoc lidem, kteří
si sami pomoci nedokážou.

FARNÍ PLES
V sobotu 11. ledna 2020 pořádá Římskokatolická farnost Osová Bítýška XV.
Farní ples v Centru kultury a sportu Osová Bítýška. Rezervace míst je možná
od 2. ledna 2020 na tel. čísle 732 285 544. V den plesu budou místa
rezervována do 20:30 hodin.

OBECNÍ PLES
Srdečně Vás zveme na 21. ročník plesu obce Ořechov, který se bude letos
konat 1. února 2020 od 20:00 hodin v Kulturním domě Ořechov. K poslechu a
tanci budou jako loni hrát dvě hudební skupiny - Bobrůvanka a Flašinet. Čeká
Vás bohatá tombola. Rezervace míst je možná na tel. čísle 608 774 784.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 23. února přijďte se svými dětmi či vnoučaty na dětský karneval do
Kulturního domu Ořechov. Průvodci celým odpolednem budou kamarádi
z Dóza – Střediska volného času Velké Meziříčí. Součástí programu bude
vystoupení dětí z mateřské školy, spousta her a soutěží, tombola a
občerstvení.

KANALIZACE A ČOV
Po Novém roce budeme opět pokračovat v budování kanalizace a ČOV. Na
webových stránkách naší obce www.orechov-ronov.cz/kanalizace-cov jsou
pravidelně aktualizovány informace ohledně stavby.

USKUTEČNĚNÉ AKCE
DRAKIÁDA
V neděli 6. října 2019 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Ořechov Drakiádu.
Nad Ronovem se vznášeli originální papíroví draci. I přesto, že moc nefoukalo,
tak draci vystoupali poměrně vysoko. Každé dítě dostalo sladkou odměnu. Na
závěr si děti a dospělí opekli u pěkných písniček špekáčky.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Zahájení adventu u nás začalo rozsvícením vánočního stromku v Ořechově,
tentokrát na dopravním hřišti. Po vystoupení dětí z mateřské školy děti dostaly
lampion a průvodem světýlek jsme se přesunuli do Ronova, kde byl tradičně
rozsvícen stromek u kostela. Předvánoční atmosféru umocnili místní muzikanti
vánočními písničkami. Na zahřátí byla připravena teplá zabijačková polévka,
čaj a svařené víno. K zakousnutí voňavé cukroví. Celá akce byla ukončena
ohňostrojem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 navštívil naši vesnici Mikuláš společně s čerty a
andělem. Hledali hodné děti, kterým rozdávali balíček sladkostí, a na oplátku

jim děti zazpívaly písničku či přednesly básničku. I zlobivé
děti byly obdarovány, ale ty se zajisté polepší a my
společně s nimi se budeme těšit zase za rok na
shledanou, Svatý Mikuláši.

VÁNOČNÍ BRUSLENÍ
Sportovní klub Ořechov ve spolupráci s obcí Ořechov pořádal na Štědrý den
tradiční vánoční bruslení na zimním stadionu Velká Bíteš. Tato sportovní a
společenská aktivita umí příjemně zkrátit čekání na Ježíška. Někdo si zahrál
hokej a jiní si jen tak zabruslili, pozdravili se s kamarády a pak už honem
zpátky do svých domovů k rozsvícenému vánočnímu stromečku.

ŽIVÝ BETLÉM
Ve čtvrtek 26. prosince 2019 na druhý
svátek vánoční jsme se sešli u místního
kostela v Ronově, abychom shlédli biblický
příběh o narození Ježíše Krista. Mrazivé
zimní
počasí,
sousedská
pospolitost,
rozjímání a dobrá nálada vykouzlily
nezapomenutelnou atmosféru. O organizaci
se tradičně postarala farnost Osová Bítýška,
za což jim patří velké poděkování.

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení čtenáři,
dovolte mi krátké poohlédnutí za uplynulým čtvrt rokem.
V mateřské škole jsme pro děti připravili mnoho aktivit a akcí vhodných pro
jejich věk i vzdělávání. Snažíme se dodržovat zvyky a tradice, které k naší
zemi neodmyslitelně patří. Tou první tradicí
je oslava svátku svatého Martina. Tak jako
každý rok chodíme s dětmi po obci
s lampiony
a
navštěvujeme
místní
obyvatele. Děti jim zazpívají píseň o
Martinovi a za odměnu dostanou drobnou
sladkost.
Mezi
další
zvyky,
které
dodržujeme, patří nadílka na svatého
Mikuláše. Tuto postavu a jeho pomocníky
nám letos poprvé ztvárnili zástupci z DÓZY
ve Velkém Meziříčí. Děti dostaly za
statečnost zdravý balíček plný ovoce a
oříšků.
Mezi další kulturní aktivity jsme také letos zařadili návštěvu divadla ve Velkém
Meziříčí, kde děti viděly pohádku Adámek mezi broučky. Pohádka s poučným
koncem měla v dětských očích velký úspěch. Předškolní děti a děti starší
navštívily v říjnu ve Velkém Meziříčí v rámci Dne otevřených dveří bydlení pro
klienty sociální péče Křižanov. Jedná se o stavby, které vycházejí vstříc
začlenění lidí s postižením do běžné společnosti. Další, tentokrát hudební
představení, jsme dětem připravili přímo ve školce. Dne 17. prosince se o něj
postaral pan Jiří Hoffmann z Osové Bítýšky. Připravil si pro děti program
s harmonikou a vánočními koledami. Byli jsme moc rádi, že na tuto akci přijali
pozvání také klienti z DS Březejc. Této
spolupráce si vždy velmi vážíme a jsme moc
rádi, když se klientům u nás ve školce líbí.
Tradiční vánoční besídku s vánočním
jarmarkem jsme měli 18. prosince. Letos se
nesla v duchu adventního času a s ním
spojených tradic a zvyků nejen naší
generace, ale i našich předků. V pátek 20.
prosince za dětmi přišel do školky Ježíšek.
Donesl jim spoustu her a hraček. A já věřím,
že už nyní se děti do školky těší na to, jak si s nimi budou po Novém roce hrát.
Na závěr mého článku mi dovolte, abych poděkovala všem rodičům,
příznivcům, sponzorům a v neposlední řadě zastupitelům obce v čele s paní
starostkou, za celoroční pomoc a podporu naší škole. Pokud bude škola
nedílnou součástí obce, bude i nadále vzkvétat, tak jako doposud. Přeji Vám

všem, milí čtenáři, úspěšný nový rok 2020, plný pohody a především pevného
a tolik ceněného zdraví!

Mgr. Bohdana Musilová

KNIHOVNA
Milí čtenáři,
další rok je za námi a velmi chci poděkovat právě vám, čtenářům, za vaše
hojné návštěvy v naší knihovně, za rady a tipy na nové a zajímavé knihy, které
vždy ráda zakoupím.
Velké gratulace patří výhercům letošní čtenářské výzvy a těším se na vaši
účast ve výzvě, kterou připravuji na příští rok. Chtěli byste si například přečíst
knihu, jejíž první věta začíná zájmenem anebo knihu od dánského autora? Tak
neváhejte a přijďte za mnou kteroukoli sobotu do knihovny a dozvíte se více.
Výzva samozřejmě není bez odměny – prvním třem čtenářům daruji po jejím
splnění knihu dle vlastního výběru.
Závěrem vám přeji do nového roku štěstí, zdraví a spoustu přečtených knih.
Těším se na vás!

Lucie Komínková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2019 oslavili svá životní jubilea:
Prášková Alžběta
Vítková Blažena
Musilová Miloslava
Dvořák Josef
Krátká Libuše
Bednářová Jitka
Ondráčková Věra

91 let
75 let
75 let
65 let
60 let
50 let
50 let

Ronov
Ronov
Ronov
Ořechov
Ronov
Ořechov
Ořechov

Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček,
každá z nich ať přinese Vám jedno z vašich přáníček.
Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky,
ať máte vždy mladé srdce, plno přátel, žádné vrásky.

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

Odešla z našich řad:
Božena Slámová

SLOVO STAROSTKY NA ZÁVĚR
Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za právě končícím rokem 2019. V letošním roce se
nám z investičních akcí podařila výsadba v krajině, odbahnění rybníku p. č.
298 v Ořechově, nový vodovodní vrt v Zástavníkách. Získali jsme dotaci na
nový dopravní automobil pro JSDH. Zahájili jsme odbahnění Horního a
Dolního Chmelíku v Ronově, kanalizaci a ČOV. Dokončení těchto akcí nás
čeká v následujícím roce. Na výše jmenované akce jsme získali dotace
z různých fondů.
Kromě budovatelských aktivit naše obec žila bohatým společenským životem.
Nový rok jsme zahájili novoročním výšlapem na sv. Horu, konal se 20. ročník
plesu obce Ořechov, dětský karneval, pingpongový turnaj o pohár starostky
obce, přivítali jsme nové občánky, uklidili jsme naši vesnici v rámci projektu
Čistá Vysočina, vysadili jsme macešky v parku u obchodu, společně jsme
vyráběli velikonoční výzdoby. Letos poprvé se konaly farmářské trhy. Poslední
prázdninový víkend jsme promítali pod širým nebem letní kino, zasoutěžili
jsme si v kuličkiádě. Advent jsme zahájili rozsvícením vánočních stromků.
Podnikli jsme několik výšlapů s hůlkami pro zdraví a mnoho dalšího.
Přeji Vám v novém roce, ať jsou vaše kroky opět pevné a vedou Vás po cestě
pohody a nadhledu za osobními a pracovními úspěchy.
Ve zpravodaji jsou uvedena jména pouze těch, kteří k tomu dali souhlas. Zpravodaj zpracovala
starostka obce Bc. Petra Slámová.

