Březen 2015

Likvidace odpadů

Poplatky za svoz komunálního odpadu mohou
občané platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i

Podle zákona je poplatníkem každá osoba, která je
hlášena k trvalému pobytu v naší obci Orel. Rovněž i
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nebo
rodinný dům a cizinec pobývající na území obce musí
zaplatit

poplatek

stanovený

obecně

závaznou

vyhláškou č. 1/2015. Zastupitelstvo obce podle
vyhodnocení nákladů stanovilo výši poplatku 500,Kč na osobu a rok a 500,- Kč za stavbu nebo rodinný
dům.
Osvobození od poplatku, případně úlevy je možné
poskytnout jen v souladu s článkem 6, vyhlášky č.
1/2015. Úlevu od poplatku mají:

mimo úřední dny) od 16. 3. 2015 do 15.5. 2015,
případně složenkou na účet OÚ u Komerční banky
a.s. Chrudim č. účtu: 6021531/0100, variabilní
symbol 1340, specifický symbol uveďte číslo popisné.
Zároveň budou při této příležitosti vybírány poplatky
ze psů na r. 2015, které činí 60,- Kč za prvního psa a
90,-Kč za druhého a každého dalšího psa. Poplatek za
údržbu hřbitova 80,- Kč za jedno hrobové místo a za
každé další hrobové místo 40,- Kč.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné
výši vyměří obec poplatek platebním výměrem a může
zvýšit včas nezaplacený poplatek až trojnásobně.
Děkujeme za včasné zaplacení těchto poplatků.

a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku

Termíny svozu velkoobjemového odpadu: 22. 4. 2015

ubytováni na internátech a kolejích zaplatí 420,-Kč.

a 14.10. 2015.

b) Občané trvale hlášeni na území obce Orel, kteří se

STARÝ PAPÍR

na adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce
Orel více jak I rok nezdržují.
c) Poplatníci starší 75 let zaplatí poplatek 420,- Kč.
d) Děti do 2 let věku jsou od poplatku osvobozeny.
Fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, při
jejichž činnosti vzniká komunální odpad, mohou
systém svozu komunálního odpadu využít jen na
základě uzavřené smlouvy s obcí.
V roce 2015 odvážejí AVE komunální odpad každý
lichý týden vždy v pondělí.

Nabídkové letáky, noviny a ostatní starý papír lze
průběžně odevzdat do místní základní školy, odkud
bude hromadně odvezen. Výtěžek bude použit na
mimoškolní aktivity dětí základní a mateřské školy.
Děkuji všem občanům, kteří starý papír zbytečně
nepálí nebo jej neházejí do popelnice a pravidelně ho
odnášejí do místní ZŠ.

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ Z MÍSTNÍHO ROZHLASU
Obecní úřad nabízí občanům zasílání zpráv hlášených
v místním rozhlase e-mailovou poštou. Zájemci
mohou adresy na které chtějí zprávy zasílat nahlásit
na obecním úřadě nebo na adrese urad@obecorel.cz

Hospodaření obce
V roce 2014 hospodařila obec s příjmy ve výši 8 727 506,- Kč a výdaji 8 608 911,-Kč.
Nejvyšší vydání v roce 2014
Oprava místních komunikací
Opravy a výstavby chodníků
Zasíťování pozemků
Kanalizace
Oprava pomníku u ZŠ
Hasiči
Provoz ZŠ a MŠ
Příspěvky na provoz za žáky dojíždějících do jiných ZŠ
Likvidace odpadů
Na poplatcích vybráno

2 913 000,- Kč
126 000,- Kč
2 003 000,- Kč
189 916,- Kč
16 500,- Kč
85 000,- Kč
800 000,- Kč
38 000,- Kč
491 100,- Kč
379 700,- Kč

Plánované vydání v roce 2015
Opravy a výstavba chodníků
ZŠaMŠ
Vývěsky
Veřejné osvětlení
Oprava místních komunikací
Likvidace odpadů

300 000,- Kč
1 400 000,- Kč
200 000,- Kč
400 000,- Kč
3 200 000,- Kč
630 000,- Kč

Občané naší obce po předložení občanského průkazu můžou využívat sběrný dvůr ve Slatiňanech.
Seznam odpadů
Biologicky rozložitelný odpad
Jedlý olej a tuk
Pneumatiky
Asfaltové směsi
Textilní materiály
Oděvy
Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
Objemný odpad
Rádia, magnetofony, gramorádia

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohlovodíky
Baterie a akumulátory
Televize, počítačové obrazovky
Nejedlé oleje a tuky
Fotochemikálie
Rozpouštědla
Kyseliny a zásady
Pesticidy
Do sběrného dvora, který je provozován v rámci
sběrných surovin můžete odvést i ostatní odpad,
který se ve sběrných surovinách tradičně vykupuje.
Týká se to např. železo, papír, karton, barevné kovy
aj.
Bližší informace o podrobné skladbě Vám podají
pracovníci sběrného dvora.

Naše škola
Rok 2014 byl pro základní a mateřskou
školu ve všech směrech opět velice úspěšný.
Počet žáků nám neustále roste a Ti, kteří odchází
z naší školy po ukončení 1. stupně, nám dělají
jenom čest.
Pro zpestření výuky probíhá v mateřské škole
kroužek angličtiny a v základní škole v době
volného času dětí je stále velice oblíbený kroužek
florbalu, keramiky a angličtiny.

Každý rok se děti zapojují do výtvarné soutěže,
kterou vyhlašuje Osvětová beseda Zaječice.
Posledním velkým úspěchem školy i školky je 3.
místo v soutěži „Anděl“, kterou vyhlásilo
Regionální muzeum v Chrudimi. Společně s rodiči
jsme se zapojili do práce a naše velice různorodá
a nápaditá sbírka andělů návštěvníky muzea
rozhodně oslovila. Jako cenu jsme dostali nejen
diplom, ale i volný vstup na výukový program pro
děti mateřské i základní školy.
Rodiče našich dětí s námi nespolupracovali
poprvé. Velice vydařenou společnou akcí byla
zahradní slavnost na závěr školního roku, při
které jsme se rozloučili s předškoláky a žáky 5.
ročníku. K pohodě přispělo nejen taneční
vystoupení dětí ze ZŠ, ale hlavně nádherné
ovocné koláče a dorty, které vytvořily šikovné
ruce maminek, babiček (možná i tatínků). Sladká
svačina při zábavném programu přišla všem
přítomným vhod.

Naše škola je malá, ale úspěchy v mnoha
soutěžích velké. V II. kroužkovém florbalovém
turnaji v Pardubicích naši „borci“ obsadili druhé
místo a cenu nejlepšího brankaře a střelce
turnaje.
Úžasná
reprezentace
školy.
V dopravní soutěži pořádané DDM Chrudim se
naše družstvo umístilo na krásném 3. místě. Žáci
ukázali, že dopravní výchova ve škole a návštěvy
dopravního hřiště v Chrudimi nebyly zbytečné.
Děti jsou dobře připravené na samostatnou jízdu
na kole.

Další chystanou velkou společnou akcí budou
„Jarní dílničky“. Spoléháme na šikovné ruce
našich maminek, babiček, tatínků, dědečků …,
které využijí svých nápadů a dovedností, abychom
si mohli vyrobit něco hezkého a společně si užívat
jarní náladu. Připravíme i něco na zub. Jste všichni
zváni 31. 3. 2015 od 16:00 hodin do základní
školy.

Účast na okresní přírodovědné soutěži v Hlinsku
nám přinesla mnoho nových poznatků
a určitě se pokusíme na jaře opět zabojovat. Už
víme jak na to.

Na závěr mi dovolte poděkovat zástupcům obce
za výbornou spolupráci a podporu školy, rodičům
za zájem o naši školu a ochotu nám pomáhat.
Děkujeme firmě Alukov HZ spol. s r.o. za finanční
dar, z něhož byl zakoupen počítač pro žáky. Naše
díky patří všem přátelům školy.

Naše mateřská škola si v Rabštejnské Lhotě
poprvé užila sportovního utkání dvanácti
mateřských školek v několika sportovních
disciplínách. Moc si to všichni užili.

Zajímavých akcí a aktivit pořádáme mnoho.
Většina z nich je prezentována na našich
webových stránkách www.skolaorel.cz.

Jiřina Lacinová

Orelský bubínek v roce 2014
V uplynulém roce završil Orelský bubínek již
čtvrtý rok své existence. Ve své činnosti se zabývá
pořádáním akcí nejen pro své členy, ale zejména pro
veřejnost. Smyslem veškeré aktivity Orelského bubínku
je obohatit kulturní a společenský život v naší obci. Jde
nám o to, abychom navázali na někdejší činnost místních
společenských organizací, které se staraly, aby se tu
„něco dělo“. Podstatná část naší práce je přitom
přirozeně zaměřená na děti. Každou akcí pro ně a jejich
rodiny usilujeme nejen o jejich čirou radost, ale zároveň
je naším přáním je společnými zážitky stmelovat. Věříme,
že to má hluboký smysl. Všechny zdejší děti jsou přece
budoucností této obce a důkazem toho, že Orel „žije“,
bez ohledu na to, zda tu jejich rodiny žijí po generace,
nebo se přistěhovaly teprve nedávno a právě se začínají
se svými sousedy seznamovat.
A co se nám v loňském roce podařilo? Na
březnový dětský karneval jsme opět pozvali pana
Bohumila Černého a paní Lenku Kratochvílovou, kteří
připravili taneční program s názvem Piráti. Děti si
zatancovaly a vyzkoušely svou obratnost v různých hrách
a soutěžích. Na pálení čarodějnic si zase vyráběly
papírovou čarodějnici, kterou potom buď přidaly na
velkou hranici, nebo si ji mohly odnést domů. Na
červnový dětský den na hřiště dorazila žonglérská
skupina Tucet kulí. Děti si mohly zkusit žonglování a další
připravené disciplíny.

S prázdninami jsme se poslední srpnový den
rozloučili opravdu originálně. Měli jsme totiž příležitost
sledovat ukázky westernového výcviku koní. Celý
program, připravený panem Jiřím Novotným, byl
provázen odborným komentářem, z něhož jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého o výcviku i o chovu koní.
Na konci programu se několik dětí na koních i projelo a
snad všechny děti si koně alespoň pohladily. Po
představení jsme si na ohni opekli buřty. V listopadu
následoval již pátý lampionový průvod, který na hřišti

završila efektní ohňová show skupiny Moradis. Nechyběl
ani teplý čaj od sportovců. V adventním čase jsme se
potom již tradičně sešli u rozsvíceného vánočního
stromu u školy. Za doprovodu kytar, houslí a fléten jsme
si zazpívali koledy. Děti vytvořily živý betlém.
Několik akcí jsme také uspořádali pro své členy.
Oslavili jsme třeba začátek nového roku s prskavkami a
horkým čajem a punčem. Při únorové dílničce děti
v klubovně vyráběly z modelovací hmoty, učily se tvořit
skládanky z papíru a speciálními barvami zdobily
skleněné hrníčky. V dubnu jsme společně vyrobili
čarodějnici na tradiční pálení. V dubnu a v říjnu jsme se
vydali na brigádu do Třešňovky, neboli „Gottwalďáku“. O
letních prázdninách jsme sice kvůli deštivému počasí
nemohli uskutečnit plánované víkendové stanování v
Třešňovce, ale přesto jsme se sešli alespoň k posezení se
zpěvem a kytarou. Na konci prázdnin jsme pro členy
připravili zahradní promítání.
Součástí naší činnosti je také snaha ukázat
dětem, že by přírodu kolem sebe měly nejen poznávat,
ale také se o ni starat. Proto jsme i v loňském roce využili
získanou finanční podporu z grantového programu
ministerstva životního prostředí a pokračovali v obnově
„Gottwalďáku“. Opět jsme posekali a shrabali dříve
nesekané části třešňového sadu. Po naší dvouleté péči
plochy původně zarostlé hlohy, šípky a dalšími
náletovými dřevinami opět vypadají jako louka, kterou
by si někdo pro svou potřebu mohl sekat. Také jsme
dosázeli dalších čtyřicet pět podnoží třešně ptačí, na
které budou v budoucnosti naroubovány původní
krajové odrůdy třešní. Dobrou zprávou je, že kromě tří
podnoží, které přišly o oporu a ochranu proti okusu, se
všechny ostatní stromky z předchozí výsadby ujaly.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás v naší činnosti podporují. Především pak obci
Orel za finanční podporu, která je využita výhradně na
akce pro veřejnost (výdaje na akce pro členy pokrýváme
z členských příspěvků). Firmě Alukov děkujeme za
sponzorování dětského dne, sportovcům a hasičům za
spolupráci, škole a hostinci U Špejlíka za poskytnutí
prostor.
Orelský bubínek je sdružení otevřené. Rádi tedy
mezi sebou uvítáme nové členy. Informace o naší
činnosti najdete na www.orelskybubinek.cz. I v letošním
roce pro vás samozřejmě chystáme tradiční akce. Těšíme
se, že se na nich potkáme!
Jana Brabcová, Jana Příhodová, Romana Jeníčková,
Radka Ludvíková, Lenka Škapová a Zdena Žáčková

SDH Orel
Rok 2014 se nese v duchu oslav 130.výročí
založení SDH Orel. Po jarní přípravách techniky a
několika cvičeních na místním hřišti jsme se zúčastnili
okrskové soutěže, která se konala ve Slatiňanech. Poté
jsme se soustředili na závěrečné přípravy oslav.
Oslavy 130. výročí začaly v pátek 20.6.2014
slavnostní výroční schůzí v hostinci U Špejlíka, které se
zúčastnily delegace z okolních sborů. Po proslovu
velitele, který zmapoval činnost sboru od jeho vzniku v
roce 1884 až po rok 2014, byla předána ocenění
zasloužilým členům SDH Orel. V sobotu 21.6.2014
oslavy pokračovaly slavnostním průvodem obcí a
následnými ukázkami hasičské techniky a práce hasičů
při vyprošťování obětí dopravní nehody, kterou
provedl SDH Slatiňany. Průvodu se zúčastnily SDH z
okolních obcí se svojí technikou. Dále pak po celé
odpoledne probíhala soutěž v hasičském útoku, jak v
ženské, tak v mužské kategorii. A proběhla i ukázka
útoků dětského družstva. Oslavy byly ukončeny
večerní taneční zábavou.
V dalších aktivitách se
sbor podílel na akcích, jako byly „Čarodějnice, Dětský
den, Ukončení prázdnin”, které pořádaly ostatní
organizace v obci. Za finančního přispění obce jsme
vyměnili vjezdová vrata u hasičské zbrojnice.Na závěr
bych chtěl poděkovat firmám ORZES Orel,
Podlahářství Klimeš, Tramonta Klima, TOMS Slatiňany
a hostinci U Špejlíka za finanční dary, které nám
pomohly uspořádat oslavy. Na závěr bych chtěl
poděkovat Obecnímu úřadu za podporu a všem
členům našeho sdružení za odvedenou práci.

Martin Havránek
velitel SDH Orel

Orelský fotbal v roce 2014
Rok se s rokem sešel a je tu opět čas na malé
ohlédnutí. A nudná podívaná to vskutku není.
V podstatě každý týden, po celý rok, se v areálu hřiště
něco dělo.
Od jara jsme pokračovali s opravami a
vylepšováním zázemí. Nejvýznamnější akcí první
poloviny roku byla výměna oken na celé budově
kabin. Ta by byla mimo naše finanční možnosti. Mohli
jsme ji realizovat jen díky finančnímu daru od
společnosti ALUKOV . Se stavebními pracemi nám
pomohl Jirka Holík se svojí stavební firmou. Jirkovi i
Alukovu za to patří náš velký dík. Po předchozích
stavebních pracích přišla řada na malování, výměnu
svítidel a další „zušlechťování“ interiéru (např. nové
regály na míče a tréninkové vybavení). V létě došlo i
na stánek. Nová pracovní deska, dřez, ohřívač,
opláštění posezení – to vše by mělo přispět ke zvýšení
komfortu pro návštěvníky akcí pořádaných v areálu
hřiště. Pomyslný zlatý hřeb jsme si nechali na závěr
roku. Naše TJ uspěla se žádostí o grant od
Pardubického kraje na výstavbu nové garáže/kůlny.

Díky tomu jsme se mohli pustit do výstavby.
Po poněkud zdlouhavé administrativní části (kdo něco
stavěl, ví, jak řehtá úřední šiml) jsme v prosinci položili
základní kámen nové budovy. A věřte, že to bylo bez
šampusu, papalášů a novinářů – pěkně ve vaťáku,
v bagančatech a pracovních rukavicích (snad jen
trocha toho šnapsu se tam našla). I přes pozdní
začátek se nám do Vánoc podařilo udělat základovou
desku. „Nádenické“ práce jsme zvládli svépomocí,
odborné práce provedl znovu Jirka Holík a spol., který
nám přislíbil pomoc i v další fází stavby.
Kdo jste se prokousali textem až sem, dozvíte se
konečně něco i o sportovních aktivitách, které jsou
samozřejmě hlavní náplní naší TJ. Tentokrát prohodím
pořadí a vezmu to od nejstarších - tedy mužstva
mužů. Trenérský tandem zůstal nezměněn – Fanda
Čermák, Martin Havránek. Hodnocení
je dosti
rozporuplné. Na jaře se podařilo zachránit III.třídu a
byly to nervy. Optimismus, co se týká posílení kádru o
mladé hráče, se ukázal jako předčasný. Se začátkem
nového ročníku jsme viděli, že kádr není zase tak
široký jak jsme doufali. Množství zranění způsobilo, že
na některé zápasy nastupovalo naše mužstvo s hodně

vysokým věkovým průměrem, místy připomínající
starou gardu při „pouťáku“. Nelze se proto asi příliš
divit, že po podzimu to opět vypadá na boj o udržení.

Snad jsme si svoji porci smůly vybrali, mužstvo se přes
zimu dobře připraví a jarní část v pohodě zvládne,
nejlépe v klidném středu tabulky.
Tak a dostáváme se k mládeži. Zde proběhlo
několik změn. Starší se posunuli o kategorii výš, tedy
z přípravky do mladších žáků. Změna je to poměrně
výrazná. Hraje se na větším hřišti a ve větším počtu
hráčů. I přes obavy, které jsme z přechodu o kategorii
výš měli, to hoši zvládli poměrně velmi dobře a
pohybují se ve středu tabulky s vyrovnanou bilancí 52-4. U této kategorie jsou již výsledky evidovány a mají
vlastní tabulku, takže výsledky našeho týmu můžete
průběžně sledovat na webu, případně novinách. Co je
určitě příjemné, je stabilita kádru. Nikdo neodešel,
naopak dva noví hráči přišli. U trenérů taktéž žádná
změna – Jeníček, Kouba, Tomiška.

U mladší přípravky je největší změnou to, že
se od podzimu účastní okresního přeboru mladších
přípravek. V letních měsících zde trenéři propadali
mírné depresi vzhledem k malému počtu hráčů. To
však byl zřejmě pouze vliv letních prázdnin. Od září se
situace výrazně změnila a dnes je v této kategorii 15
borců, což je skvělé. Výsledky v této kategorii nejsou
směrodatné – někdy se vyhrává někdy prohrává,
jednoznačně nejdůležitější je, že se hraje a že to děti
baví. A to je to o co nám jde především! Nejmladších
sportovců nám začalo dokonce chodit takové

množství, že jsme je museli rozdělit na dvě
skupiny. Tím nám vznikla před-přípravka, ve
které je deset těch nejmladších. Tato
kategorie zatím není zatěžována a stresována
zápasy. Cílem je radost z pohybu a sem tam do
toho nenápadně zamotat trochu fotbálku. U
trenérů zde není také žádná změna – Míra
Flídr, Káťa Flídrová a Jirka Červinka. Zde však
není příliš důvodů k jásotu. Ne snad proto, že
by trenéři dělali svoji „práci“ špatně, ale proto,
že vzhledem k množství dětí by bylo třeba
trenérský tým rozšířit.
Na závěr bych ještě rád zmínil letní
fotbalový turnaj žactva a přípravek „Memoriál
Miloslava Vodrážky“. V roce 2014 se
uskutečnil první ročník.

Ač jsme teprve sbírali zkušenosti
s podobnou akcí, vše se vydařilo a spokojeni
byli pořadatelé i účastníci. Rádi bychom
z tohoto
turnaje udělali tradiční akci, na kterou se
všichni budou rádi vracet.
V Tělovýchovné jednotě děláme vše
pro to, abychom vytvořili co nejlepší prostředí
jak pro sportovce, tak pro všechny návštěvníky
hřiště. Proto bychom vás zde rádi uvítali v co
nejhojnějším množství, ať již na sportovním
utkání nebo při jakékoliv jiné příležitosti.
S obligátním pozdravem – sportu zdar
a fotbalu zvlášť
M. Jeníček

Změny v naší obci Orel v loňském roce 2014

Odstavná plocha u prodejny

Práce na zasíťování

Změny v naší obci Orel v loňském roce 2014

První ulice od Slatiňan

Ulička vpravo směr Vlčnov (za autobusovou zastávkou )

Ulička vlevo směr Vlčnov

