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číslo 2, ročník 7            říjen 2021 

Zprávy z obecního úřadu  

Vážení spoluobčané, 

nastal čas pro vydání podzimního zpravodaje, ve 

kterém vám přinášíme informace o dění v naší obci.  

Polní cesta  

Koncem dubna byla ukončena první etapa opravy 

krytu polní cesty, tedy k první Borovině.  V současné 

době máme podanou žádost o dotaci na realizaci 

druhé etapy opravy, což je ke druhé Borovině. Kon-

cem srpna proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. 

Po splnění zadávacích podmínek byla vybrána společ-

nost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která nabídla 

nejnižší cenu, a to 964.000,– Kč bez DPH. Realizace 

druhé etapy opravy krytu polní cesty by měla proběh-

nout v první polovině roku 2022. 

Odpočinkové místo 

Opravená část polní cesty k první Borovině je 

hojně využívána zejména k procházkám, a proto jsme 

na přilehlé travnaté ploše umístili zastřešené posezení 

(odpočinkové místo), které občanům nabízí krásný 

výhled na Orel, Slatiňany, Monaco a Kunčí. Prosíme 

o dodržování pořádku a čistoty. 

Zábrany u manipulační plochy u hřbitova 

Z důvodu parkování velkých vozidel, překládek 

apod. došlo k poškození nového krytu manipulační 

plochy u hřbitova, která je využívána návštěvníky 

hřbitova jako parkoviště. Z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli zamezit vjezdu velkých vozidel pomocí be-

tonových zátarasů. Je zde ponechán dostatečný prů-

jezd i pro vozidlo Avia, které nám vyváží kontejner se 

hřbitovním odpadem. Víme, že toto řešení není vzhle-

dově optimální, ale bylo rychlé a je účinné. 

Odpadkové koše 

Na základě žádostí občanů jsme po obci a podél 

opravené polní cesty rozmístili nové odpadkové koše 

se sáčky na psí exkrementy. Zpočátku se stávalo, že 
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někdo odpadkový koš poškodil či celé balení sáčků 

vytrhl a hodil do koše. Věříme, že takovéto jednání se 

již nebude opakovat a odpadkové koše nám zpříjemní 

komfort bydlení v obci.  

Hřiště pro veřejnost 

Od září je v areálu fotbalového hřiště Tělový-

chovné jednoty Orel zpřístupněno veřejné dětské 

hřiště, navíc s workoutovou sestavou a fitness prvky. 

Prostor, na kterém bylo hřiště vybudováno, obci bez-

úplatně pronajal jeho vlastník, což je Tělovýchovná 

jednota Orel, která i zafinancovala fitness prvky. Na 

původně zamýšleném místě „Na louži“ hřiště ne-

mohlo být vybudováno z důvodu vedení inženýrských 

sítí a nutnosti dodržení ochranného pásma. Prosíme 

návštěvníky o dodržování návštěvního a provozního 

řádu hřiště. 

Mobilní rozhlas  

Spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, 

díky které vás nyní budeme efektivně informovat 

přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru in-

formací a už nezmeškáte důležité novinky a upozor-

nění z naší samosprávy. Informace podle vašich zá-

jmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako 

zprávu do aplikace. Služba je pro občany zdarma, 

obec platí SMS zprávy. Žádáme vás proto, abyste si 

pokud možno do 

svého mobilního tele-

fonu nainstalovali 

aplikaci Mobilní 

Rozhlas, kterou bu-

deme při rozesílání 

zpráv preferovat, jeli-

kož tato forma zasílání 

zpráv je i pro obec zdarma. 

Oficiální aplikaci naší samosprávy – Mobilní 

Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store nebo 

Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete 

mít informace vždy po ruce. 

Odkaz na Mobilní Rozhlas a registraci je na ofi-

ciálním webu naší obce: www.obecorel.cz. 

Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší? 

Upozornění na krizové události – výpadky ener-

gií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování 

před podomními prodejci apod.   

Novinky a důležitá upozornění z úřadu – po-

platky, digitalizované hlášení atd.  

Pozvánky na kulturní a sportovní akce. 

Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funk-

cemi.  

V registračním procesu si sami můžete nastavit, 

jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, maji-

telé zvířat). Doporučujeme vám vyplnit svoje tele-

fonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat 

v případě nečekaných událostí (např. havárie vody). 

Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.  

František Horník, starosta 

Změna se osvědčila 

Přechod k nové svozové firmě tříděného odpadu 

a nový systém svozu plastů a nápojových kartonů se 

osvědčil a přinesl nám navýšení vytříděného odpadu 

i finanční odměnu od EKO-KOMu, který je prozatím 

ponechán svozové firmě jako „platidlo“ za svoz od-

padu. Pokud by se nadále pozitivně navyšovalo množ-

ství, může se systém financování změnit tak, že si od-

měny ponecháme a zaplatíme z nich svoz a likvidaci 

a ještě nám zbyde. Pro představu o množství a odmě-

nách přikládám tabulku. 
 

Rok Kg Částka 

2016 20126 51719,- 

2017 17662 64468,- 

2018 15583 59704,- 

2019 19825 64722,- 

2020 31830 101791,- 

½ 2021 21110 85404,- 
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Nový zákon o odpadech neřeší pouze zákonný 

poplatek za uložení odpadu na skládku, ale také míry 

tříditelnosti (udána v %), která je vypočítána z celko-

vého množství odpadu, proto by nám nemělo být 

jedno, jak třídíme, jaké odpady ukládáme, respektive 

vykazujeme. 

Prosíme občany, aby při odevzdávání odpadů do 

sběrného dvora trvali na důsledném třídění, a hlavně 

vážení jednotlivých komodit odpadu. Je pro obec ne-

ekonomické, aby byl odpad zvážen pouze jednou 

i přesto, že je dovezeno více druhů odpadů. Tento ne-

švar má i přímý dopad na snižující se procento vytří-

děnosti odpadů, které ovlivňuje výši zákonného po-

platku, jenž rapidně stoupá. Ze stejného důvodu je pro 

nás důležité, když vytříděný odpad (např. plasty nebo 

papír) odevzdáte v naší obci (kontejnery, sběrné 

místo) a nebudete je odvážet mimo obec (například do 

kontejnerů u supermarketů). 

Poplatek za svoz SKO 

V loňském roce nám díky novému zákonu o od-

padech nebylo umožněno zvýšení poplatku za svoz 

směsného komunálního odpadu (SKO – popelnic), 

proto budeme nuceni tento poplatek s platností od 

roku 2022 navýšit ve větším měřítku, poněvadž ceny 

za svoz a uložení odpadů se rychle zvyšují a nadále 

budou. V poplatku musíme také zohlednit svoz bio-

odpadu, který byl doposud řešen firmou HOLD 

zdarma na základě získané dotace, ale po vypršení pě-

tileté smlouvy jsme museli najít nové řešení, čímž se 

náklady na svoz a likvidaci odpadu také zvýšily. 

Podrobné vyúčtování bude předloženo v jarním 

zpravodaji. 

Miroslav Flídr, místostarosta 

Školní rok 2020/21 v mateřské škole  

Letošní školní rok byl opět ve znamení pandemie 

koronaviru. To učitelkám i dětem malinko kazilo ra-

dost z nové mateřské školy a školní zahrady. 

Výchovná práce v mateřské škole probíhala jako 

každý rok podle témat, se kterými se děti setkávají 

v běžném životě. Bohužel děti byly ochuzeny o různé 

akce a výlety, které pobyt v mateřské škole zpestřují. 

Mohly se účastnit jen akcí pořádaných v mateřské 

škole nebo v blízké přírodě (např. cesta za pokladem). 

V březnu a v dubnu byla z důvodu pandemie ma-

teřská škola uzavřena. Předškolní děti řešily zadané 

úkoly doma s rodiči. V závěru školního roku děti na-

vštívily Babiččin dvoreček v Licibořicích, závodily 

v lehké atletice, rozloučily se s předškoláky, navští-

vily hřiště v Zaječicích… 

Zápis dětí do mateřské školy přinesl novou sku-

tečnost. Od září je mateřská škola dvoutřídní. 

Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ 

Projekty a akce školní družiny, ZŠ a MŠ 

Orel ve školním roce 2020/2021 

Podzimní projekty 

Školní rok 2020/2021 jsme započali minipro-

jekty: Moje škola, Můj kamarád, při kterých se děti 

vzájemně poznaly. Seznámily se s budovou školy, za-

městnanci a bohužel letos také s bezpečnostními a hy-

gienickými opatřeními, která jsme po celý rok dodr-

žovali. V obavách z dalších omezení jsme v září na-

vázali na loňský celoškolní projekt Noemova archa, 

při kterém celá škola zachraňovala svými znalostmi a 

dovednostmi zvířata. Vydali jsme se do Minizoo v Bí-
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tovanech, kde jsme se žáky a rodiči sponzorovali su-

rikaty Boženku a Oldřicha. Společně jsme ještě stihli 

projekty: Ovoce z našich zahrádek, Plody z naší pří-

rody a Drakiádu, ale již v říjnu nás ve škole i ve dru-

žince opustili žáci 3. a 4. ročníku a přešli na on-line 

výuku. Děti z 1. a 2. třídy byly rozděleny do samostat-

ných oddělení. I když nás bylo méně, společný čas 

jsme si užívali a prohloubilo se přátelství mezi dětmi. 

Počasí nám přálo a svatý Martin obdařil děti závějemi 

sněhu. Sáňkovali jsme, postavili a obarvili sněhuláky 

a další sochy ze sněhu, užili jsme si romantiku ad-

ventu a Vánoc, tříkrálovou koledu i masopust a zimní 

olympijské hry.  V družince jsme se opět všichni sešli 

až v půlce dubna. Zrealizovali jsme projekty: Třídíme 

a víme proč, Den Země, Čarodějný rej, Maminka, 

Mláďata, Den dětí, Netradiční sporty a Těšíme se na 

prázdniny.  

Školní družina získala tento rok v budově školy 

novou místnost, kterou jsme s dětmi, zaměstnanci 

školy a s paní ředitelkou postupně vybavili a vyzdo-

bili. Do 1. třídy byla zakoupena interaktivní tabule, 

kterou jsme velice rádi využívali. 

Ze života prvňáčků 

I prvňáčky letos čekala on-line výuka, které se 

společně s rodiči zhostili naprosto skvěle. Zažili jsme 

si spoustu legrace a společně jsme zapracovali i na 

těchto projektech: Halloween, Velikonoce, Březen – 

měsíc knihy. Trošku jsme litovali, že si nových devět 

prvňáčků neužije Pasování na čtenáře, návštěvu kni-

hovny a společný výlet do zámku Slatiňany, focení. 

Červnová uvolnění nám naštěstí tyto krásné akce do-

přála. Paní učitelky všech tříd připravily dětský den, 

zorganizovaly výlety a páťáčkům rozloučení se ško-

lou. 

Poděkování 

Velké poděkování patří rodičům i žákům za 

skvělé zvládnutí on-line výuky, ředitelce školy za 

okamžité dovybavení a instalace žákovských i učitel-

ských notebooků a dalších učebních materiálů a po-

třeb do ZŠ i MŠ, paní Čapkové za krásné fotky z pa-

sování, prarodičům Krpálkovým za celoroční pod-

poru školy, paní Skálové za pestré materiály pro ŠD, 

starostovi obce i zaměstnancům za krásnou zahradu 

s hřištěm a jejich pravidelnou údržbu a velké díky Kli-

mešovým za dar v podobě koberce do nových prostor 

školní družiny.  

Kristýna Vašková, učitelka ZŠ 

Telegraficky z kopané 

Uplynul rok od mého posledního článku, kterým 

jsem informoval o dění v orelském fotbale. Byl na-

psán v době, kdy jsme všichni doufali, že těžkosti spo-

jené s covidem jsou již minulostí. Ale člověk míní 

a pánbůh mění. Situace se od té doby vyvíjela celkem 

dramaticky, a tak není divu, že fotbal, stejně jako jiné 

kolektivní sporty, nebylo možné provozovat. 
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Rekonstrukce stánku 

Sportovat jsem sice nemohli, ale rozhodně jsme 

v TJ nezaháleli. V prvních měsících letošního roku se 

parta šikovných členů a příznivců klubu pustila do 

rozsáhlé rekonstrukce stánku. Vy, kdo jste na hřiště 

v posledních letech zavítali a koupili si zde nějaké ob-

čerstvení, jistě uznáte, že si tato „historická“ stavba 

o generální opravu již říkala, přece jen nám sloužila 

bez větších zásahů již více než třicet let. Výsledek je 

z mého pohledu velice zdařilý. Vnější opláštění z pa-

lubek, nová okna, dveře a mříže, to může vidět a zhod-

notit každý. Zároveň byla provedena kompletní re-

konstrukce interiéru včetně nábytku. Všem, kteří se na 

této akci podíleli, děkujeme, mohou být na své dílo 

pyšní. 

Hřiště s fitness prvky 

Rekonstrukce stánku však nebyla jedinou letošní 

akcí vylepšující infrastrukturu našeho sportoviště. 

V červnu bylo v areálu postaveno hřiště s fitness 

prvky, na kterém jsme se částečně podíleli finančně 

a ruku k dílu jsme přiložili i při terénních úpravách. 

Tato venkovní posilovna byla zbudována zároveň 

s veřejným dětským hřištěm, jehož zřizovatelem 

a provozovatelem je obec Orel. Využití sportovního 

areálu se tímto výrazně rozšířilo, čehož začaly ihned 

aktivně využívat nejen rodiny s dětmi a místní mlá-

dež, ale i škola a školka.  

Pískování hrací plochy 

Třetí a pro letošek poslední významnou událostí, 

co se areálu týká, bylo pískování hrací plochy. Na 

hřiště bylo aplikováno cca čtyřicet tun jemného písku. 

Tato poměrně nákladná akce zkvalitní hrací plochu, 

která se tímto stane měkčí pro hráče a jejich kloubní 

systém a zároveň přispěje ke zkvalitnění travního po-

vrchu. Hřiště, jako jeden ze základních pracovních 

prostředků fotbalisty, si tuto investici jistě zaslouží. 

Fotbal po covidu 

Ze sportovního hlediska není v první polovině 

roku o čem hovořit, neb vše bylo zakázáno. Ke konci 

června jsme dle možností začali obnovovat aktivní 

činnost. Měli jsme, tak jako asi ve všech oddílech, 

obavu, kolik sportovců se nám po covidové pauze 

vrátí. Realita je taková, že úplná katastrofa to není, ale 

především u mužstva mužů jsou následky nucené 

pauzy výrazně patrné. 

Memoriály 

V letních měsících se nám podařilo uspořádat obě 

tradiční akce. První byl Memoriál Josefa Loufka, tur-

naj v malé kopané pro starší hráče. Počasí skvělé, 

účast hojná, nálada výborná, už se těšíme na příští roč-

ník. Druhou událostí byl již 8. ročník Memoriálu Mi-

loslava Vodrážky, turnaj přípravek, který se uskuteč-

nil tradičně na konci prázdnin. Zúčastnilo se osm 

mužstev, všichni si užili fotbalové dopoledne a již 

předem hlásili svoji účast v příštím roce. 

Fotbalové soutěže 

A protože se aktuálně hrají fotbalové soutěže, 

mohu i stručně poreferovat o našich týmech. Vezmu 
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to od nejstarších. Mužstvo mužů je, zdá se, v krizi. 

Tréninková morálka je velmi špatná a v součtu s před-

chozí vynucenou pauzou je to na týmu hodně vidět. 

Současné umístění na spodku tabulky je zcela odpo-

vídající. Můžeme jen doufat, že hráči opět naleznou 

motivaci pracovat pro mužstvo a uvědomí si, o čem je 

kolektivní sport. 

Druzí v pořadí jsou dorostenci. Zde je situace 

zcela opačná. Zápal pro věc, vzájemná komunikace, 

přístup k přípravě i zápasům, vše je velice dobré. Ak-

tuální druhé místo v krajské soutěži je odměnou za 

vynaložené úsilí. A k tomu musíme dorostencům ještě 

poděkovat, že po svých odehraných utkáních chodí 

vypomáhat mužům. A je to často citelná pomoc. 

Dalším na řadě jsou borci ze starších žáků. Zde 

se patří smeknout hlavně před trenéry. Ukočírovat 

partu pubescentů se zcela covidem rozhozenou morál-

kou, to není nic lehkého. Ale zdá se, že se blýská na 

lepší časy a trenérům se daří přenastavit mládežníkům 

hlavy, aby pochopili, že bez úsilí a pracovitosti to 

opravdu nepůjde. 

A na závěr máme nejmladší, tedy přípravky. Zde 

je chuť i zájem o hru, ale se začátkem školní docházky 

a příchodem podzimu jsou malí fotbalisté více atako-

váni rýmou a nachlazením než soupeřovými hráči. 

Některé zápasy tak absolvujeme jen v minimálním 

počtu a dohráváme s vypětím všech sil. Věřím však, 

že je to jen otázka času, než se děti v kolektivech vzá-

jemně „promoří“ a již zocelené se naplno vrhnou do 

hry. 

Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou, 

třeba na našem hřišti. 

S pozdravem Sportu zdar a fotbalu zvlášť 

Martin Jeníček, hospodář TJ 

Zprávy Orelského bubínku 

Od loňského rozloučení s prázdninami náš spolek 

kvůli omezením souvisejícím s epidemií koronaviru 

žádné akce nepořádal. Museli jsme oželet lampionový 

průvod, vánoční zpívání, Tříkrálovou sbírku, dětský 

karneval, pálení čarodějnic i dětský den. Po roční 

pauze jsme se po letních prázdninách podíleli spolu s 

obcí Orel a se zdejší tělovýchovnou jednotou na pří-

pravě dalšího rozloučení. 

Program a pěkné počasí přilákaly na místní hřiště 

nebývalé množství návštěvníků. Zatímco dospělí 

mohli sledovat probíhající fotbalový zápas, děti ob-

lehly skákací hrad, zkoušely si hravé disciplíny a pro-

hlížely si prezentace hasičů a městské policie. K dis-

pozici měly také nedávno nainstalované dětské hřiště 

vedle klubovny. Sportovci se postarali o otevřený stá-

nek s občerstvením. Vydařené odpoledne zakončilo 

opékání buřtů. 

Věříme, že se budou moci konat i další obvyklé 

akce, které umožní občanům naší obce se setkat. Nej-

bližšími příležitostmi by měl být lampionový průvod 

a také vánoční zpívání s rozsvícením vánočního 

stromu. 

Zdena Žáčková, členka spolku 
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