Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou první číslo Orelského
zpravodaje. Nový není jen název, ale i skutečnost, že je
to
již
plnohodnotná
tiskovina
registrovaná
ministerstvem kultury. Hlavní novinkou však je, že
zpravodaj bude vycházet minimálně dvakrát ročně, aby
vám slovy pana starosty a místostarosty přinášel
aktuální informace o činnosti obecního úřadu

i obecního zastupitelstva. Kromě toho by vám měl
nabídnout kapitoly z historie naší obce a za pomoci
přispěvatelů i zprávy o činnosti naší školy a školky
a také klubů a spolků působících v obci. Pokud máte ke
zpravodaji nějakou připomínku, dotaz či návrh tématu,
neváhejte
a
napište
nám
na
adresu
zpravodaj@obecorel.cz.
Za tým tvůrců zpravodaje Ondřej Ludvík

Informace z obecního úřadu

Jak již někteří z vás zaregistrovali, obec Orel
koupila nemovitost č. p. 38. Důvodem tohoto
důležitého rozhodnutí jsou neustále se zvyšující nároky
na správu obce. Do budoucna již nebude možné vystačit
pouze s pracovníkem na dohodu o pracovní činnosti,
který poklidí v centru obce, odklidí sníh a poseká trávu.
Dnes je potřeba především všestranný pracovník na
pracovní úvazek, který bude mít potřebnou techniku.
K tomu je třeba mít zázemí, kde ji uložíme. Starý
obecní úřad není schopen tyto potřeby zvládnout.
V novém obecním úřadě bude také zřízena nová
požární zbrojnice, protože jak přibývá vybavení
místního SDH, současné prostory již nevyhovují.
Počítá se s tím, že součástí zázemí obecního úřadu
bude i sběrné místo, kde budou moci občané průběžně
po celý rok ukládat velkoobjemový odpad i bioodpad.

Rekonstrukce objektu by měla začít na začátku
příštího roku 2016. Její součástí bude muset být
i částečná demolice koupené nemovitosti, protože
nemovitost má klenuté stropy a její silné kamenné zdi
jsou neodizolované. Také nová dispozice potřebných
místností by byla vysoce finančně náročná, někdy až
nemožná.
Pro zájemce bude v č. p. 38 den otevřených dveří,
a to ve středu 23. září 2015 od 8.00 do 17.00 hodin.
Informování spoluobčanů
Již v minulosti byly zřízeny nové webové stránky
obce Orel, kde jsou zveřejňovány důležité informace.
Nově zde jsou k dispozici také zápisy z jednání
zastupitelstva obce, které je veřejné a na které jste
srdečně zváni. Dále byl zřízen obecní facebook, kde

jsou zveřejňovány důležité odkazy z webových stránek
obce, pozvánky na kulturní akce v obci a fotografie z již
uskutečněných akcí.
Co se již letos podařilo
V dubnu a květnu byla zrekonstruována místní
komunikace od MŠ po Pešavovy.

Na příští rok nám zbývá opravit III. ulici Na
Betlémě podél trati u staré zástavby.

V srpnu jsme vyměnili vývěsky u prodejny
potravin. Staré již byly na konci své životnosti.
Z jednání obecního zastupitelstva
Lavičky. Obecní zastupitelstvo schválilo návrh
na rozmístění obecních laviček v katastru naší obce.
Jedná se o lavičky, které by občané využívali například
při cestě z obchodu nebo od autobusu, kdy mnohdy
nesou těžká břemena. Lavičky však budou instalovány
až po souhlasu majitelů pozemků, které s místy pro
lavičky sousedí.
Semafor. Další snahou obecních zastupitelů je
zvýšit bezpečnost na přechodech u školních zařízení,
především u základní školy na silnici směrem na
Slatiňany. Byl zadán projekt pro umístění
poptávkového semaforu (s tlačítkem pro chodce). Jsme
přesvědčeni, že tento semafor pomůže k tomu, aby
nejen naše děti, ale i ostatní občané mohli tento přechod

pro chodce bezpečně používat. Námitka, že se budou
tvořit kolony, nemá opodstatnění. Pokud chodec stojí
u přechodu, řidič by měl tak jako tak zastavit. Všichni
však dobře víme, že řidiči chodcům nezastavují, čemuž
by měl poptávkový semafor zabránit. V jednání je také
přechod u mateřské školky, kde projektant navrhuje
dělicí ostrůvek. Součástí vypracování projektů jsou
jednání se všemi dotčenými orgány a stavební povolení.
Na vybudování těchto dopravních staveb se budeme
snažit získat finanční dotaci, ale nejprve musí vše projít
schvalovacím řízením.
Závory. Obecní zastupitelstvo jednalo také
o nutnosti zabezpečit vedlejší cesty závorami, aby tam
nedocházelo k tvorbě černých skládek. Tyto cesty by
mohly sloužit k hezkým procházkám, ale černé skládky
nám je znepříjemňují. Místní zemědělci, kteří
obhospodařují okolní pozemky, s umístěním závor
souhlasí. V současné době je umístění závor
postoupeno MěÚ Chrudim, odboru dopravy, a pokud
vše dobře dopadne, nemělo by výstavbě nic bránit.
Kapacita MŠ. Další složitou problematikou,
která zastupitelům není lhostejná, je nedostatečná
kapacita naší mateřské školy. Ukázalo se, že zvýšení
kapacity současné školky bohužel neumožňuje
technický stav budovy, a tak hledáme další možnosti.
Nejdříve však musíme zjistit, zdali jsme schopni splnit
mnoho předpisů a norem, které výstavbu či rozšíření
školky ovlivňují.
Kontejnery na plasty
Často se občané ptají, proč nemůžeme mít na
plasty kontejnery místo zvonů. Firma AVE CZ sice má
techniku na vyvážení těchto kontejnerů, ale je k tomu
třeba splnit další podmínky. Jednou z nich je vyšší
produkce plastových odpadů, která by musela být okolo
5 t. K dosažení takového množství bychom museli
spolupracovat s okolními obcemi. Je také třeba se ptát,
zdali jsme tak dobře vychovaní, že bychom do těchto
kontejnerů opravdu vhazovali pouze plastový odpad.
Když si uvědomíme, co všechno se děje na cestě do
Skály, tak o tom občas pochybujeme.
Ceníme si vaší práce
Děkujeme spoluobčanům, kterým není lhostejný
obecní majetek a pomáhají nám s jeho údržbou. V létě
především sekáním trávy, v zimě odklízením sněhové
nadílky. Dnes už to není taková samozřejmost jako
dříve, o to víc si toho ceníme. Naopak velmi nás mrzí,

že někteří obecní majetek ničí, a to především
parkováním na chodnících. Jednak tím brání
bezpečnému používání chodníků, jednak bude nutné
tyto chodníky opravit. Peníze investované do oprav by
přitom mohly být využity na jiné důležité věci.
Na závěr
Někomu se snad může zdát, že se náhle řeší
mnoho nových projektů, ale je třeba také říci, že vše se
nedá vybudovat hned, vše má své zákonitosti. Nejdříve
vše musí být projednáno zastupitelstvem, pak je třeba
vypracovat projekty, získat potřebná povolení a hlavně
se pokusit na tyto projekty získat dotaci, aby jimi
nemusel být zatěžován obecní rozpočet, a pokud se
získání dotace nepodaří, tak vyčkat, až bude pro daný
projekt prostor v obecním rozpočtu. Řešení některých
projektů může trvat i několik let.
Přejeme vám hodně zdraví a příjemný podzim.
Starosta obce Vladimír Příhoda
Místostarosta obce Miroslav Flídr

Základní škola a mateřská škola
Ve školním roce 2015–2016 navštěvuje základní
školu 40 žáků a mateřskou školu 28 dětí. Školní družinu
v odpoledních hodinách využívá 23 žáků, přednost mají
vždy žáci mladšího školního věku, případně žáci
dojíždějící. Akcí, které školní družina během roku
pořádá, se účastní i žáci, kteří do školní družiny
přihlášeni nejsou.

V letošním školním roce došlo ke změnám
v organizaci školy. Budova školy se otevírá všem
žákům od 7:15 hodin. Dohled v době před vyučováním
vykonává pedagogický pracovník s paní školnicí. Velká
přestávka je prodloužena na 25 minut. Další příjemnou
změnou je dělení tříd. Vyšší počet žáků umožňuje
samostatně vyučovat v 1. ročníku jednu hodinu českého
jazyka, ve 2. ročníku dvě hodiny českého jazyka a ve
3. ročníku jednu hodinu českého jazyka týdně.
U starších žáků probíhají některé hodiny pouze
v „dvoutřídce“, místo v „trojtřídce“.

Základní škola i mateřská škola připravuje bohatý
plán akcí, který bude vyvěšen na webových stránkách
školy www.skolaorel.cz. Na těchto stránkách se můžete
seznámit s děním ve škole během celého roku.
Věříme, že nový školní rok prožijeme
v přátelském, klidném a pohodovém prostředí. Ke své
práci to velice potřebují jak děti, tak zaměstnanci.
Jiřina Lacinová

„Zdraví na talíři“ v naší školní jídelně

Děti mohou svůj volný čas trávit také v zájmových
kroužcích. V základní škole je to dětmi velice oblíbený
florbal, keramika, angličtina pro 1. ročník, angličtina
pro 2. ročník a angličtina pro 3., 4. a 5. ročník.
V mateřské škole se děti mohou seznamovat s cizím
jazykem v angličtině pro nejmenší. Je na dětech
a rodičích, jak nabídku zájmových kroužků využijí.

Před dvěma lety se naše škola zapojila do úžasného
projektu „Zdraví na talíři“, zaměřeného na zdravé
školní stravování a zdravou výživu vůbec. Poznatky
a praktické dovednosti získané v několika seminářích
a exkurzích inspirovaly pracovnice školní jídelny
k pozitivním změnám.
Při výběru nových receptů vycházíme z pokrmů,
které děti dobře znají z rodin a chutnají jim. Některé
méně vhodné suroviny pak nahradíme výživnějšími,
zdravějšími či lépe stravitelnými. O pestrost
a vyváženost jídelníčků se stará spotřební koš, jehož
dodržování je velmi přísné.
Dnešním trendem ve výživě je snížení tuků, cukrů, bílé
mouky a zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a luštěnin.
S těmito problémy se potýkáme velmi dobře. Pomáhá

nám k tomu nový robot a konvektomat, který je
k pokrmům šetrný a vaří s minimem tuků. V naší
jídelně používáme olej řepkový, olivový, sádlo
a čerstvé máslo. Bílý cukr nahrazujeme medem od
včelaře, cukrem hroznovým, třtinovým nebo bylinkou
stévií. Množství cukrů v bylinkových či bio ovocných
čajích postupně snižujeme a velkou radost máme, když
děti pijí i obyčejnou vodu, kterou jim samozřejmě
ozdobíme a ochutíme kousky sezonního ovoce či lístky
bylinek z naší minizahrádky. Do pitného režimu patří
i čerstvý lisovaný mošt z jablek, bio sirupy, šťáva
z pomeranče a citronu a také čerstvé mléko. Mezi
nejoblíbenější pečivo našich dětí patří houska a čerstvý
chléb. V jídelníčku se ovšem seznamují i s pečivem
celozrnným, žitným, špaldovým… Nejoblíbenější
přílohou jsou jakékoli knedlíky, ty samozřejmě dětem
vaříme, ale běžné houskové knedlíky vylepšujeme
malým podílem mouky špaldové. Na talíři děti krok za
krokem poznávají další přílohy – bulgur, kuskus,
cizrnu, fazolky mungo, červenou čočku. S těmito
přílohami nemají děti problém, chutnají totiž jako jim
známé těstoviny a luštěniny. Spotřební koš neomezuje
množství ovoce a zeleniny, čehož využíváme. Každé
jídlo doplňujeme kusovým ovocem či zeleninou,
salátem, oblohou nebo barem, ze kterého si děti vybírají
svůj oblíbený kousek.

Potraviny, pokud je to jen trochu možné,
nakupujeme české a od regionálních dodavatelů.
Dáváme přednost přirozeným čerstvým potravinám
a minimu polotovarů, které sice šetří čas a práci, ale
jsou drahé a nezdravé.
Abychom děti k jídlu ještě více motivovaly,
propojujeme jídelníčky s ročními obdobími, tradicemi
a svátky… Našli byste u nás tak např.: Den slovenské
kuchyně, haloweenské menu, sváteční vánoční

a velikonoční menu, jídelníček pohádkový, strašidelní,
oslavu vysvědčení…
Všechny pracovnice naší jídelny vaří s láskou
a tak, aby dětem chutnalo. Když jsou pak prázdné talíře
a plná bříška našich usměvavých dětí, je to pro ně tou
největší odměnou.
Za všechny pracovnice školní jídelny
Mgr. Michaela Zábranská

Aktuality z orelské kopané
Čas neskutečně utíká, a tak prý přišla chvíle
poreferovat o tom, co je v TJ nového. A že něco nového
je, o tom není pochyb.
Stavba na hřišti pokročila
Již v minulém povídání jsem se zmínil o stavební
činnosti v areálu hřiště, která započala na přelomu
listopadu a prosince 2014. Vzhledem k vývoji počasí
jsme mohli brzy z jara v našem budování pokračovat.
Nemá zřejmě smysl popisovat jednotlivé fáze stavby,
neboť předpokládám, že každý má alespoň mlhavou
představu o tom, jak se staví dům. Důležité je, že práce
vydatně pokročily a budovaný objekt nabral jasných
obrysů. Máme vyzděno, zastřešeno, osazená vrata,
zabetonované obrubníky… Prostě, jak jsem již řekl,
práce se udělala spousta. Však již to také některé
„stavbaře“ zmáhá. Brigáda stíhá brigádu, a tak
pravidelným účastníkům občas tuhne úsměv na rtech.
Nedá mi, abych si při této příležitosti nerýpl do těch,
kteří si čas (jistě velmi drahocenný) zatím ještě nenašli.
Ale nebojte, možností bude ještě mnoho.
Nechci však tímto vzbudit zdání, že si vše
budujeme sami, to opravdu ne. Zednické práce i nadále
provádí Jirka Holík a jeho „družina“. Znovu VELKÝ
DÍK! Střešní konstrukci jsme taktéž přenechali
odborníkům. Podbití a laťování jsme již zvládli sami,
stejně jako další „nádenické“ práce se stavbou spojené.
Rád bych také na tomto místě velmi poděkoval
obecnímu zastupitelstvu za poskytnutí finančního daru,
bez kterého bychom si, jako nezisková organizace,
nemohli tuto akci dovolit.
Ke stavbě bych měl ještě jednu velmi důležitou
informaci – NESTAVÍME HOSPODU ANI LETNÍ
PARKET PRO HUDEBNÍ PRODUKCE!! Takovéto
zaručené zvěsti jsme již zaslechli poletovat vesnicí. Tak
to opravdu ne, stavíme garáž a sklad pro vybavení
nutné k údržbě hřiště a areálu. Součástí této budovy

budou též nové toalety pro muže. A protože střechu
garáže bylo nějakým způsobem nutné napojit na
stávající zastřešení stánku, rozhodli jsme se starou
střechu rozebrat a novou přetáhnout z garáže až nad
stávající stánek a nakonec i o několik metrů dál. Tím
vznikne dostatečně velká krytá plocha, kam se, při
nepřízni počasí, mohou skrýt návštěvníci jakékoliv akce
pořádané v areálu hřiště.
Ale nechám již stavbu stavbou, hodně je uděláno
a hodně toho ještě chybí udělat. Tělovýchovná jednota
je především o sportování, tak se na ně pojďme podívat.
Mužstvu mužů se dařilo
Tentokrát to vezmu od nejstarších, tedy mužstva
mužů. Po nepříliš povedeném podzimu se v jarní části
soutěže dařilo týmu o poznání lépe. Zlepšila se kvalita
předvedené hry, s tím se dostavily i bodové zisky
a výsledkem bylo, že jak fanoušci, tak hráči se tentokrát
nemuseli do poslední chvíle stresovat obavami ze
sestupu a mohli si fotbal v klidu užívat. Konečné
9. místo je, v kontextu posledních let, slušným
umístěním, na které bychom si jistě rádi zvykli jako na
běžný standard, od kterého je možné se v budoucnu
odrážet do horních pater tabulky.
Mladší žáci musí přidat

Dalším z našich mužstev jsou mladší žáci. Zde
byla situace, oproti mužům, zcela opačná. Po herně
i výsledkově slušném podzimu zastihlo jaro mladé
borce v poněkud horším rozpoložení. Zdálo se, jako by
na ně až se zpožděním dolehl přechod do vyšší věkové
kategorie. V mnoha utkáních byl jejich výkon
ustrašený, bez bojovnosti, s až příliš velkým respektem
ze soupeře. A když se k tomu přidalo trápení
v koncovce, kdy si na každý gól museli hoši vytvořit
snad dvacet šancí, nebylo radosti z vítězství zdaleka
tolik, kolik bychom si všichni přáli. Konečné 8. místo
bylo rozhodně pod jejich fotbalové možnosti.

Přípravka má radost ze hry
A do třetice všeho dobrého tu máme nejmenší
benjamínky z přípravky. Ti mají to štěstí, že si vůbec
nemusí lámat hlavu s nějakým umístěním v tabulce
a mohou si užívat čistě jen radost ze hry. Ale protože
my dospěláci výsledky chtě nechtě vnímáme, mohu
nyní konstatovat, že svoji první soutěžní sezonu zvládla
přípravka skvěle a kromě radosti ze hry samotné si užili
i mnoho radosti z vítězství.
Memoriál Miloslava Vodrážky byl úspěšný

Nejčerstvější novinkou je druhý ročník Memoriálu
Miloslava Vodrážky, který se uskutečnil v sobotu 22.
srpna. Zúčastnilo se jej pět mužstev mladší přípravky
(Orel, Stolany, Chrast, Hrochův Týnec a Zaječice)
a čtyři mužstva mladších žáků (Orel, Chrast, Stolany,
Svratouch). Počasí nám tentokrát přálo a nálada na
hřišti i v hledišti byla výborná po celý den. Největší
výbuch radosti však přišel v samotném závěru turnaje.
Obě orelská družstva se totiž probojovala na stupně
vítězů. Přípravka skončila na skvělém druhém místě
a žáci zvítězili! Nadšení hráčů obou mužstev bylo
obrovské a mohu snad říci za všechny, kteří se kolem
malých fotbalistů „motají“, že takto je vidět je ta
nejhezčí odměna.
A to je myslím hezká tečka za uplynulým
půlrokem v naší kopané. Za celou TJ vás všechny zvu,
přijďte za námi na hřiště, určitě se vám tam bude líbit.
Děláme pro to maximum.
Jako vždy s pozdravem „Sportu zdar a fotbalu
zvlášť“.
Martin Jeníček

Orelský bubínek pětiletý
Je to již pět let, co se sešlo několik maminek
s dětmi ke společné vycházce do Slatiňan. Slovo dalo
slovo a založily občanské sdružení Orelský bubínek. Od
té doby vymýšlejí a pořádají setkání nejen pro své

rodiny, ale i pro ostatní Oreláky. Neúnavně mailují,
telefonují, plánují a vlastnoručně připravují pro děti hry
a disciplíny.
Kovbojové pana Černého
Postupně se ustálila skladba akcí, které Orelský
bubínek pořádá. Také letos jsme tedy začali v únoru
dětským karnevalem v hostinci U Špejlíka. Vsadili jsme
na jistotu a kvalitu a pozvali paní Lenku
Kratochvílovou a pana Bohumila Černého, kteří přijeli
s programem v kovbojském duchu. Nikdo tehdy netušil,
že to byl náš poslední karneval s panem Černým. I když
pan Černý předčasně odešel, děti jistě budou vzpomínat
nejen na něj, ale i na radost z tance a z pohybu, kterou
s ním zažívaly.

Na jaře brigáda, výlet i čarodějnice
Protože se snažíme, aby se děti učily a starat se
o přírodu a životní prostředí, podnikli jsme letos
v dubnu další brigádu v Borovině, kde děti vysbíraly
odpadky. Jaro jsme vedle toho přivítali také společně
stráveným víkendem na chatě u Trhové Kamenice, kde
jsme chodili na procházky do přírody. V dubnu
samozřejmě také nesměla chybět příprava a řádná
výzdoba čarodějnice, která se pak spálila na místním
hřišti. Při „čarodějnicích“ si děti opět vyráběly
čarodějnice vlastní z papíru nebo tentokrát z vařeček.
Dětský den s judisty a bublinářem
Dětský den byl letos netradiční a velmi vydařený.
Zájemcům jsme nabídli exhibici juda ve školní
tělocvičně. Ukázky chvatů předvedl Miroslav Žáček
(1. místo na Mezinárodním mistrovství ČR Masters
2013 a 2014) a Jan Pinta (3. místo na Světovém poháru
v Edinburghu 2014), oba z extraligového týmu TJ
Sokol Praha Vršovice. Po ukázkách si děti mohly obléct
dětská kimona a nastoupit na tatami (žíněnky) samy.
Protože zkušení judisté mají svoje pády naprosto pod
kontrolou, mohli si všichni velcí i malí zájemci, a to

i křehké dívenky, vyzkoušet, jaké to je, když vám přes
rameno letí urostlý sportovec. Fotografie, ale i velmi
povedený
sestřih
videa
najdete
na
www.orelskybubinek.cz/judo. Program pokračoval
v hostinci U Špejlíka, kde nás čekal bublinář a mim
Václav Strasser. Ve svém vystoupení předvedl za
hudebního doprovodu bubliny všech možných tvarů,
velikostí a barev. Zapojil i děti. Ty si mohly ještě po
skončení na terase půjčit jeho nástroje a samy bubliny
tvořit.

S prázdninami se loučili šermíři
Poslední srpnovou neděli přijela na orelské hřiště
skupina Metropollis z Nového Bydžova se šermířským
a tanečním vystoupením, ukázkami palných i chladných
zbraní a vyprávěním o výzbroji a oblečení středověkých
vojáků. Výstupy měly spád a vtip, a tak se všichni ve
výborné atmosféře skvěle bavili. Na závěr nechybělo
opékání buřtů.
Budou lampiony i koledy
V letošním roce vás srdečně zveme ještě na
lampionový průvod a vánoční zpívání koled u školy.
Informace
budou
na
vývěskách
a
na
www.orelskybubinek.cz. Těšíme se na další setkání
Oreláků „starých“ i „nových“ a malých i velkých!
Zdena Žáčková

Z historie – Tři Bubny
Co vypráví pověst
Nepřehlédnutelnou součástí panoramatu severně
od Orle je na nevysokém kopci stojící gotický kostelík
sv. Jiří. V jeho blízkosti najdeme ještě bývalou hájovnu
a bývalý hostinec. Pojmenování tohoto místa – Tři
Bubny – je natolik zvláštní, že jistě nikoho nepřekvapí,
že se k němu váže pověst. Příběh tří rakouských
vojenských bubeníků se měl odehrát někdy během
slezských válek mezi rakouskou císařovnou Marií

Terezií a pruským králem Fridrichem II. v letech 1740–
1745. Pruský král se se svými vojáky utábořil okolo
kostela sv. Jiří. K jeho ležení se uprostřed noci dostali
tři rakouští bubeníci, kteří svým bubnováním nepřátele
probudili, pořádně vyděsili a zahnali. Při bezhlavém
útěku před neexistující armádou pruský král prý
dokonce ztratil klobouk. Bubeníci pak své bubny
zakopali v kostele pod oltářem.
Pověst o Třech Bubnech nedávno v mírně
upravené verzi takto barvitě vylíčil Martin Koreček ve
své knize pověstí z Chrudimska:
Tou dobou se krajem toulali tři osamocení rakouští
vojáci, kteří se po jedné z bitev nedobrovolně oddělili
od ostatních. Ti vojáci nebyli ozbrojeni. Jednalo se
o vojenské bubeníky. Svým bubnováním dodávali
armádě kuráž do bitev. Teď si bubnovali do kroku
a zpívali si.
„Chlapi, ne že bych byl zbabělec, ale tohohle se
musí využít. Pro kaprála jsme stejně mrtví. A já už tři
roky neviděl svoji Gerdu. Prostě bych nechal válku
válkou a šel bych domů,“ navrhl bubeník Jörg.
„Přeci se nenecháme zabít, když nemusíme,“ přidal
se Klaus.
Jen Heinrichovi se to moc nelíbilo, pouze něco
zabručel pod vousy a změnil notu.
„Copak, Heinrichu? Něco se ti nezdá?“ houkl na
mlčícího kamaráda Klaus.
„Ale nic,“ odbyl ho dotázaný a dále bubnoval. Pak
šli chvíli mlčky, dokud nezaslechli v dálce zvuky kopyt
a hlasy vojáků.
„Je zle, kamarádi. Domů asi nepojedeme, našli si
nás,“ řekl zklamaně Jörg.
„Půjdu se podívat, jak jsou vlastně daleko. Třeba
o nás ještě nevědí. Zatím se schovejte,“ nabídl se Klaus
a vyrazil na výzvědy.
Plazil se vysokou trávou po kopci, za nímž byli
schováni jeho kamarádi. Heinrich i Jörg ho sledovali,
ale za chvilku jim zmizel z dohledu.
Po pár minutách se Klaus ocitl jako duch za jejich
zády.
„Tak jsem zpátky,“ pronesl tiše. Oba bubeníci
sebou trhli a naráz se otočili.
„Ježíši, ty jsi mě vyděsil!“ vykřikl Jörg.
„Nehulákej, to nejsou naši, ale Prusové,“ oznámil
Klaus výsledek výzvěd.
„Tak to je po nás, musíme něco rychle vymyslet,“
vyslovil nahlas svou domněnku Heinrich.

„Asi ano, vede je totiž samotný pruský král,“
dopověděl Klaus.
„To bude pro nás čest nechat se zabít samotným
králem,“ ironicky prohlásil Heinrich.
„Kde bereš tolik humoru? Raději mně řekni, co
mělo znamenat, jestli něco nevymyslíme? Ty máš
nějaký plán?“ zeptal se Jörg.
„Plán nemám, spíš nápad. Je to lepší než čekat na
smrt,“ překvapil trochu Heinrich.
„Tak co tě napadlo?“ zeptal se bez zájmu Klaus.
„Zkusíme na ně fintu. Jednou se mně to už
povedlo. Dostal jsem se totiž do podobné situace. Byl
jsem sám a okolo stálo asi deset nepřátel. Začal jsem
bubnovat do útoku a oni utekli. Měli strach, že nejsem
sám a že se za chvilku objeví po mém boku celá
armáda. To jste měli vidět, jak pelášili,“ usmál se na
závěr Heinrich.
„Jenže teď jich není deset, ale stovky! To je
bezvýchodná situace,“ zoufal si Jörg.
„Ale máme s sebou tři bubny,“ odporoval mu
Heinrich.
„Nesmysl, to je bláznovství, Heinrichu,“ hádal se
dále Jörg.

„Nechte toho. Dohadujete se jako báby na trhu!“
zarazil je Klaus. „Podle mě by to za pokus stálo. Když
se každý postavíme na jiné místo pod kopcem
a začneme bubnovat naráz. Mohlo by to vyjít,“
zauvažoval Klaus.
„Musíme to udělat, nemáme moc času. Já půjdu
napravo, tady Heinrich nalevo a ty zůstaneš zde,“ ožil

najednou Jörg, „odsud je uvidíš jako první, tak začneš
bubnovat, my se okamžitě přidáme.“
„To zní dobře, souhlasím,“ přidal se Heinrich, „ale
pozor, nebubnujte hned naplno. Musí to vypadat, jako
že se armáda blíží, takže nejdřív pianko a potom se do
toho pořádně opřeme,“ navrhl Heinrich a nápad byl
přijat.
Opravdu nebylo moc času, Prusové se blížili.
Bubeníci zaujali svá místa a čekali na vhodný okamžik.
Klaus pozoroval krajinu před sebou. A už jsou tady,
konečně spatřil Prusy. Klaus ještě vyčkával, dokud
nepřijdou tak blízko, aby zvuk bubnů nemohli
přeslechnout.
„Teď, nebo nikdy. Pánbůh nám pomáhej!“ řekl si
potichounku Klaus a dal se do bubnování.
Hned potom se zvuk bubnů zvýšil, to když se
přidali jeho dva kamarádi. Klaus pozoroval Prusy. Ti se
zastavili a Klaus ještě zvýšil intenzitu bubnování, když
uviděl, že se Prusové opravdu obracejí, opřel se do toho
naplno, jak říkal Heinrich. Teď znělo krajem trio bubnů
tak hrozivě, že před jejich zvukem prchalo všechno
živé. A hlavně utíkali Prusové. Finta hudebníkům
opravdu vyšla.
„Tak to vidíte, chlapi. Buben je mocnější než
meč,“ smál se Jörg, když už bylo po všem a rakouští
bubeníci si mohli oddechnout.
„A co teď, pánové?“ promluvil Heinrich.
„No, nejprve musíme shodit vojenskej mundúr
a poté do nejbližší vesnice,“ rozhodl Klaus.
Do vsi to bylo pěkně daleko, ale za necelý den byli
tam.
„Hele, támhle jsou naši,“ upozornil Jörg na
rakouské vojáky.
„Do háje zelenýho. Schováme se v kostele,“ řekl
Klaus a rychle spěchal do chrámu Páně. Jörg za ním.
Heinrich chvíli váhal, trošku se mu příčilo stát se
dezertérem, ale nakonec potlačil černé svědomí a šel do
kostela také.
„Jak vám mohu pomoci?“ ozval se hlas faráře
a nádherná akustika jeho hlas nesla chrámovou lodí.
„My jsme rakouští vojáci, ale vlastně jsme už pro
ostatní po smrti, tak…,“ snažil se nastínit jejich situaci
Heinrich.
„Nic už neříkejte, mám vše potřebné,“ pochopil
farář a během pár chvil donesl tři civilní oděvy.
„Ty vaše uniformy musíme někam schovat. Ale

kam?“ přemýšlel nahlas kněz. „Á, už vím,“ ťukl se do
čela, „zrovna opravujeme oltář. Je pod ním taková
dutina. Ty věci tam naházíte a zaházíme je hlínou,“
vyslovil myšlenku.
„A nemůžou to najít?“ pochyboval Jörg.
„Ne, hned ráno přijdou chlapi oltář dodělat
a postaví ho na své místo. Pak už nikoho nenapadne, že
pod ním něco je.“
Dezertéři naházeli uniformy do jámy.
„Ty bubny také. Mohly by vás prozradit,“
upozornil farář.
„Tak to ne. Jde se mnou celou vojnu. Zachránil
mně život a teď ho mám zakopat?“ nesouhlasil
Heinrich.
„Ani já se bubnu nevzdám,“ přidal se Jörg.
„Přesně tak. Bude mně připomínat, jak jsme
zahnali pruského krále na útěk,“ dodal Klaus.
„Zahnali jste krále? To vás poprosím o vyprávění.
Ale až později. Teď ty bubny. Opravdu musí zmizet,
chcete-li svobodu,“ nevzdal to farář. Bubeníci
pochopili, že má pravdu, a tak tři bubny skončily pod
oltářem. (Martin Koreček. Pověsti nejen Chrudimské.
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2012, s. 107–110.)
A jaká byla skutečnost?
Jak už to bývá, realita byla mnohem prozaičtější
než pověst. Jméno Tři Bubny dal místu totiž s největší
pravděpodobností hostinec.
Proč si to myslíme? Nejstarší prameny mluví
v souvislosti s tímto místem vždy jen o sv. Jiří, a to až
nejméně do roku 1706. Kostel zde totiž dlouho stál
zcela osamoceně. Procházela ovšem kolem něj
významná cesta z Chrudimi do Řestok a Chrasti.
Úplně první známý zápis se jménem „Bubny“
pochází z roku 1712. Jde o záznam o křtu Magdaleny
Svobodové „ex Buben“ (z Bubnů), které byla za kmotru
Dorota Fendriška „bubensis“ (bubenská). Roku 1716
byl pořízen zápis o výslechu „šenkýře z Bubnů“ před
chrudimským soudem a konečně na Müllerově mapě
Království českého z roku 1720 je u silnice vyznačen
hostinec pojmenovaný „Buben“. Ten tedy dal nejspíše
místu název nejméně 20 let před začátkem válek
o Slezsko, k nimž se zmíněná pověst vztahuje.
Zdena Žáčková (S využitím knihy Čeňka Floriána
Z letopisů obce Orle. Orel, 1935, s. 257–260.)
Foto Ondřej Ludvík
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