
Likvidace odpadů 

Výše poplatků za svoz odpadu 

Podle zákona je poplatníkem každá osoba, která je 

hlášena k trvalému pobytu v naší obci Orel. Rovněž i fy-

zická osoba, která má ve vlastnictví stavbu nebo rodinný 

dům, a cizinec pobývající na území obce musí zaplatit po-

platek stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015. 

Zastupitelstvo obce podle vyhodnocení nákladů stano-

vilo výši poplatku 500 Kč na osobu a rok. Za rodinný 

dům, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je sta-

noven poplatek ve výši 500 Kč. 

Osvobození od poplatku, případně úlevy je možné po-

skytnout jen v souladu s článkem 6 vyhlášky č. 1/2015. 

Úlevu od poplatku mají: 

a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku ubyto-

váni na internátech a kolejích, zaplatí 420 Kč. 

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

na adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce Orel více 

než jeden 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 smlouvy 

uzavřené s obcí. 

V roce 2017 odvážejí AVE komunální odpad každý 

sudý týden vždy v pondělí. 

Jak poplatky uhradit 

Poplatky za svoz komunálního odpadu mohou občané 

platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i mimo úřední dny) 

od 15. 3. 2017 do 30. 4. 2017, případně složenkou na účet 

OÚ u Komerční banky, a. s., Chrudim, č. účtu: 

6021531/0100, variabilní symbol 1340, jako specifický 

symbol uveďte číslo popisné. Zároveň budou při této příle-

žitosti vybírány poplatky ze psů na rok 2017, které činí 

60 Kč za prvního psa a 90 Kč za druhého a každého 

dalšího psa. Poplatek za údržbu hřbitova bude 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. Děku-

jeme za včasné zaplacení těchto poplatků. 

Termín svozu velkoobjemového odpadu: 13. 9. 2017. 

Starý papír 

Nabídkové letáky, noviny a ostatní starý papír lze prů-

běžně odevzdat do místní základní školy, odkud bude hro-

madně odvezen. Výtěžek bude použit na mimoškolní akti-

vity dětí základní a mateřské školy. Děkuji všem občanům, 

kteří starý papír zbytečně nepálí nebo jej neházejí do po-

pelnice a pravidelně ho odnášejí do místní ZŠ. 

Kompostéry 

Obci Orel 

bylo nabídnuto 

30 kusů domov-

ních kompostérů 

pro naše občany. 

Kdo z majitelů 

nemovitostí by 

měl o tyto kom-

postéry zájem, 

má možnost se 

přihlásit na obec-

ním úřadě do 31. 

3. 2017. Pokud 

by zájem převy-

šoval nabídku, 

bude provedeno 

veřejné losování. 

Zasílání informací z místního rozhlasu 

Obecní úřad nabízí občanům zasílání zpráv hlášených 

v místním rozhlase e-mailovou poštou. Zájemci mohou ad-

resy, na které chtějí zprávy zasílat, nahlásit na obecním 

úřadě nebo na adrese  urad@obecorel.cz. 

Výkup pozemků 

Blíží se doba výstavby obchvatu Slatiňan. V rámci 

této stavby přijdeme o část obecních pozemků. Aby obci 

neubývaly postupně polnosti, bylo zastupitelstvem obce 

rozhodnuto nakoupit jiné. 

mailto:urad@obecorel.cz


Pokud by někdo z Vás uvažoval o prodeji svých po-

zemků, ať v současné době, nebo v budoucnu, prosím na-

bídněte je obci Orel. Mohou to být i polnosti v okolních 

katastrech. Pevně věřím, že se na prodeji dohodneme 

k oboustranné spokojenosti. 

 

 

Nejvyšší vydání v roce 2016 

Stavební příprava pro výstavbu obecního úřadu 162 000,- Kč 

Výstavba obecního úřadu se zázemím 1 246 000,- Kč 

Oprava hrobu vojína Rudé armády 63 000,- Kč 

Provoz ZŠ a MŠ 700 000,- Kč 

Přípravné práce pro výstavbu nové MŠ 195 000,- Kč 

Příspěvky na provoz za žáky dojíždějící do jiných ZŠ 16 500,- Kč 

Likvidace odpadů   453 000,- Kč 

Na poplatcích vybráno 390 000,- Kč 

 

Plánovaná (předpokládaná) vydání v roce 2017 

Výstavba obecního úřadu se zázemím 9 000 000,- Kč 

Provoz ZŠ a MŠ 700 000,- Kč 

Přípravné práce pro výstavbu nové MŠ 500 000,- Kč 

Oprava místní komunikace 3 000 000,- Kč 

Nová autobusová zastávka – směr Vlčnov 200 000,- Kč 

 

 

Vážení spoluobčané, 

děkuji jménem obecního zastupitelstva i jménem 

svým těm občanům naší obce, kteří pomohli při úklidu 

sněhu před svými nemovitostmi. Sněhové srážky, které nás 

v letošní zimě potrápily, bychom bez Vaší pomoci nemohli 

zvládnout. 

Zároveň naše poděkování patří také místní firmě 

ORZES, která nám mnoho let nezištně prohrnuje zdarma 

místní komunikace svojí technikou. 

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši pomoc. 

Vladimír Příhoda, starosta obce 

Zprávy z obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 

plesová sezóna nám skončila, jarní prázdniny jsou mi-

nulostí, dny se prodlužují a přichází tolik očekávané období 

kalendářního roku, jaro. Tím nastává ten správný čas Vám 

přiblížit dění v obci a v obecním zastupitelstvu za uplynulý 

půlrok. 

Už stavíme 

V říjnu proběhlo výběrové řízení pro výběr dodava-

tele stavby nového obecního úřadu se zázemím. Výběro-

vého řízení se zúčastnilo osm firem s nejnižší cenou 

6 510 000 Kč bez DPH a nejvyšší 8 350 881 Kč bez DPH. 

Vítěznou firmou je SKOS Skuteč, s.r.o. Termín pro zahá-

jení stavby byl 17. 10. 2016, a tak se po předání staveniště 

mohla stavba uvést do chodu. Do konce roku se podařilo 

vybudovat základovou desku a jen nepřízeň počasí zabrá-

nila v započetí výstavby obvodového zdiva. Věříme, že 

o to s větším úsilím se stavební práce rozběhnou poté, co 

se počasí zlepší. Na druhou stranu, takto krásnou zimu jsme 

si dlouho neužili, hlavně naši nejmenší, kteří v hojném po-

čtu okupovali Sušku.  

Bohužel stavba nového obecního úřadu nepřináší 

pouze pozitivní informace. Současně s budovanou zákla-

dovou deskou se stavební firma pustila do přestavby sto-

doly na hasičskou zbrojnici a garáž pro komunální tech-

niku. Po plánované demolici části stodoly a střechy, z dů-

vodu potřebné dopravní obslužnosti sběrného místa ná-

kladním kontejnerovým vozidlem, se zjistilo, že střešní 

konstrukce a obvodové zdivo není v tak dobré kondici, jak 

bylo předpokládáno, a proto jsme byli nuceni pod tíhou 

zjištěných skutečností rozhodnout o celkové demolici celé 

původní stodoly. Ten, kdo má nějaké zkušenosti s přestav-

bou či rekonstrukcí starší budovy ví, že vždy se může něco 

najít. Ano, výstavba obecního úřadu bude stát o něco více, 

ale zkusme si z toho vzít to pozitivum, že budova bude cel-

kově nově postavena, a proto by se v budoucnu neměly ob-

jevovat skryté vady a nedostatky vycházející z pouhé čás-

tečné opravy staré budovy. V přepočtu se stavba prodraží 



o část obvodového zdiva a krov, s podlahami, omítkami, 

střešními latěmi a krytinou se počítalo. Střešní krytina bude 

použita z rozebrané střechy původního domu.   

Výstavba nové hlavní budovy obecního úřadu jde za-

tím podle plánu. Stále ještě nemáme napevno rozhodnuto 

o využití podkrovních prostor. Občané už podávají návrhy, 

přidejte i Vy ten svůj. Na sběrné místo, které bude vybudo-

váno za hasičskou zbrojnicí, máme požádáno o dotaci na 

jeho výstavbu a částečně i na vybavení. V tuto chvíli če-

káme na rozhodnutí komise, zda budeme úspěšní, či ne. 

Jsme rádi, že to funguje 

Máme za sebou první rok řízeného shromažďování 

a likvidace bioodpadu, kdy se nám podařilo zprovoznit dvě 

sběrná místa pro měkký biologický odpad (kontejner na 

hřišti a za tratí, naproti Flanderkovým) a úložiště větví 

z ořezu stromů na hřišti. Zde je na místě poděkování Tělo-

výchovné jednotě Orel za poskytnutý prostor a její shoví-

vavost k často nevzhledné a nepořádek dělající hromadě 

větví. To je zapříčiněno tím, že byl svoz na drtičku zpoplat-

něn, proto se z ekonomických důvodů snažíme naložit co 

nejvíce. V letošním roce máme v plánu zřídit nové shro-

maždiště větví nad Flanderkovými, kde by byla vybudo-

vána zpevněná plocha s betonovými mantinely s dostateč-

nými rozměry, aby uspokojila potřeby občanů. Jak na toto 

shromaždiště, tak i na nákup obecního štěpkovače máme 

zažádáno o dotaci společně se sběrným místem. V bu-

doucnu budou štěpky nabízeny pro občany. Jsme si vědomi 

toho, že toto shromaždiště, jak současné, tak budoucí, vy-

užívají i podnikatelské subjekty zabývající se údržbou ze-

leně, bohužel i občané z okolních vesnic, a proto je pro-

dukce větví větší, než jsme předpokládali. Nicméně, pokud 

chceme udržet nastavený standard ukládání bioodpadu, je 

nutné ponechat tato úložiště stále otevřená. Nepřetržitá 

kontrola úložišť kýmkoliv je neproveditelná. Co bych tu 

chtěl velmi zdůraznit, je ocenění těch občanů, kteří těchto 

shromaždišť využívají. Domníváme se, že se osvědčili 

i v tom, že ubylo černých skládek s tímto odpadem. Vě-

říme, že v následující sezóně se produkce ještě zvýší, pro-

tože se k nám přidají i občané, kteří z jakéhokoliv důvodu 

ještě o rozmístění kontejnerů nevědí. 

Ač to nevypadá, tak se děje 

Po úspěšném územním řízení jsme zadali vypracování 

projektové dokumentace na mateřskou školku. Dokumen-

tace je v tuto chvíli hotova. Chystáme se podat žádost o sta-

vební povolení a poté vypsat výběrové řízení na dodavatele 

stavby. Nyní čekáme na přeložky plynu a elektřiny a dále 

začneme pracovat na přestěhování dětského hřiště za 

místní obchod. Pevně věřím, že bude stavba ještě letos za-

počata a nebude kýmkoliv zbytečně odsouvána. Domní-

vám se, že stačilo zdržení a zbytečné protahování v počát-

cích jednání zprvu o rozšíření a později o výstavbě nové 

mateřské školky. Může se zdát, že jsme si vzali velké 

sousto, ale na financování výstavby nového obecního 

úřadu se několik let spořilo a výstavba nové mateřské 

školky je pro obec nevyhnutelná, jak z důvodu nemožného 

pokrytí poptávky rodičů, tak kvůli technickému stavu sou-

časné budovy školky. Není to bezhlavé jednání, ač se to 

může někomu zdát. Jak jsem již psal v minulém čísle na-

šeho zpravodaje, pokud si nebudeme schopni udržet naše 

děti v obci a budou nám odcházet do okolních měst a obcí, 

tak už jim jejich zájem o  naši obec nevrátíme. Věřte, nebo 

ne, i s tímto souvisí úroveň kulturního života v obci. 

V poslední době panují obavy o to, že Základní škola 

Slatiňany nebude schopna přijmout, z důvodu své naplně-

nosti, naše děti. O této problematice víme a zajímáme se 

o ni, stejně tak jako ji řeší město Slatiňany, které v tuto 

chvíli zvažuje rozšíření své základní školy.  

Nová zastávka 

Na jaře letošního roku s pomocí programu Obnovy 

venkova jsme připraveni vybudovat novou autobusovou 

zastávku směrem na Vlčnov. 

Boj s rychlostí začíná 

Konečně jsme získali souhlasné vyjádření kompetent-

ních orgánů potřebné k umístění tří informačních radarů, 

které jsme se rozhodli instalovat s přáním usměrnit alespoň 

větší procento řidičů v jejich rychlosti při průjezdu naší 

obcí. Od původního záměru inforadary umístit při vjezdu 

do obce jsme ustoupili a posunuli je směrem do obce, blíže 

ke školce od Zaječic a blíže ke škole od Slatiňan. Máme 

totiž obavy z toho, že po snížení rychlosti při vjezdu do 

obce by auta rychlost opět nabrala, než dojedou ke zmíně-

ným budovám. Chápeme, že každý řidič se může občas za-

pomenout. Proto nás na naši rychlost upozorní tyto infora-

dary, a každý pak nohu z plynu sundá. 



Náš zájem o bezpečný provoz v obci instalací infora-

darů nekončí. Jedním z dalších pokusů o zlepšení bezpeč-

nosti byla snaha vyměnit dopravní značení u přechodů 

u školky a školy za dopravní značky s reflexním podkla-

dem. Naše žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že tyto 

značky se dávají pouze na kritická místa, tak aby nezevšed-

něly. Zkoušíme možnost umístění nápisu POZOR DĚTI na 

komunikaci, ale výsledek žádosti zatím není znám. Také 

jsme vznesli dotaz na PČR, jaké by nám ona doporučila 

kroky, které by přispěly k bezpečnějšímu provozu na frek-

ventované komunikaci vedoucí naší obcí. 

Snad se osvědčí 

Třetí ulice je poslední ulicí čekající na svou rekon-

strukci. V této chvíli je hotova projektová dokumentace 

a je ve fázi schvalování kompetentními orgány. Při rekon-

strukci budou vybudovány zpomalovací retardéry, jež dou-

fáme zklidní tuto ulici, kterou si někteří méně inteligentní 

řidiči pletou se závodní dráhou. Pokud se tato stavební 

úprava osvědčí, bude použita v dalších ulicích. Rekon-

strukce této komunikace je naplánována na podzim letoš-

ního roku nebo jaro roku příštího. 

V  závislosti na rychlosti stavby nových rodinných 

domů nás čeká také výstavba nové komunikace a chodníků 

v nové zástavbě sedmi rodinných domů. Ta bude započata 

v době, kdy budou hotovy hrubé stavby. 

Semafor se nekoná 

K instalaci poptávkového semaforu jsme bohužel ne-

obdrželi souhlasné vyjádření od PČR a ani na osobní 

schůzce jsme se neshodli. Znovu se tak do hry dostala myš-

lenka takové stavební úpravy komunikace, při níž by byl 

přechod přerušen ostrůvkem. Při schůzce s odborníky jsme 

však dospěli k tomu, že opustíme dosavadní plány a zamě-

říme se na prvotní myšlenku, která nebyla ani příliš disku-

tována pro svou nereálnost vzhledem k našim finančním 

možnostem, a tou je kruhová křižovatka. Ta by řešila více 

provozně bezpečnostních prvků najednou. Jednak by určila 

umístění přechodů, jednak by nám zpomalila provoz v cen-

tru obce. Takto nákladná stavba je samozřejmě mimo fi-

nanční možnosti našeho obecního rozpočtu. Proto se v sou-

časné době zpracovává studie, abychom mohli usilovat 

o vybudování a financování kruhové křižovatky Pardubic-

kým krajem zároveň s rekonstrukcí komunikace od školy 

na Slatiňany, která bude následovat po dostavbě obchvatu 

Chrudimi.  

Poděkování kronikáři 

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 

16. 2. 2017 poděkovalo kronikáři Ing. Františku Klesalovi 

za dlouholeté příkladné vedení obecní kroniky. Pomyslné 

žezlo od pana Klesala převzala PhDr. Zdena Žáčková, 

Ph.D., která je, domníváme se, tou správnou osobou nejen 

proto, že s panem Klesalem již několik let spolupracuje 

a napsala knihu o historii obce Orle.  

Vážený pane Ing. Františku Klesale, chtěli bychom 

Vám touto cestou velmi poděkovat za Vaši obětavou práci 

kronikáře obce Orle, kterou jste vykonával po dobu třiceti 

let. Velice si Vaší práce vážíme a děkujeme za pečlivost, 

s  jakou jste pro naše budoucí generace zpracovával udá-

losti naší obce. 

Přeji všem hodně zdraví a příjemné jaro 

Miroslav Flídr, místostarosta 

Základní škola a mateřská škola 

V letošním školním roce 2016/2017 do lavic usedlo 

37 dětí a školku začalo navštěvovat 28 dětí. Během prvního 

pololetí jsme nějaké akce prožili společně a nějaké pro-

běhly zvlášť ve škole či ve školce. 

Dopravní výchova 

V září jsme nejdříve vyrazili na dětské dopravní hřiště 

v Chrudimi. Žáci prošli teoretickou částí, kde se seznámili 

s pravidly silničního provozu jako chodci i jako cyklisté, 

pak si vyzkoušeli svoje znalosti přímo při jízdě na hřišti 

a čekala na ně také jízda zručnosti na vyznačené trase. Bě-

hem školního roku nás navštěvuje ve škole paní Čejková 

z Besipu a prochází s dětmi možná úskalí v běžném do-

pravním provozu. Vyvrcholením celoroční práce je pro 

žáky 4. ročníku možnost získat průkaz cyklisty. Díky této 

přípravě se žáci naší školy dobře umísťují v dopravní sou-

těži mezi školami, kterou pořádá DDH v Chrudimi. 

Beseda NAD OBECNÍ KRONIKOU NEJEN O KRO-

NICE s kronikářem Ing. Františkem Klesalem se koná 

ve středu 22. 3. 2017 v 19 h v zasedací místnosti Obec-

ního úřadu v Orli. Všichni jsou srdečně zváni! 



Návštěva knihovny 

Koncem září jsme navštívili knihovnu ve Slatiňanech. 

Prvňáčci se seznámili s novým prostředím a dostalo se jim 

pozvání na Pasování na čtenáře, které knihovna napláno-

vala na posledního ledna 2017. Zatímco v té době měli před 

sebou ještě dlouhou cestu nácviku čtení, dnes už si umí jed-

noduché texty přečíst sami. Starší děti pobesedovaly s paní 

knihovnicí o knihách a svých zkušenostech se čtením. 

Z knihovny jsme se přesunuli do slatiňanského parku. Zde 

bylo připravené přírodovědné dopoledne, během kterého 

žáci zkoumali stromy a listy. 

Adventní besídka a další aktivity 

Koncem podzimu jsme začali společně se školkou 

chystat adventní besídku. Proběhla 8. prosince již tradičně 

v hostinci U Špejlíka. Součástí programu bylo i překvapení 

pro rodiče, o kterém se zmíním později. V předvánočním 

čase jsme se také ve své fantazii přesunuli do čertovské 

školy. Děti se v tento den učily matematiku, český jazyk, 

prvouku, výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu – vše 

s čertovskou te-

matikou. Za 

správně splněné 

úkoly dostávaly 

články čertího ře-

tězu. Na závěr 

dne nás ve škole 

navštívil Miku-

láš, čert a anděl 

s nadílkou. Po-

slední týden před 

Vánoci bylo ve 

škole možné si 

prohlédnout vý-

stavu betlémů 

a prací dětí ze zá-

kladní a mateřské 

školy. Právě jim patří velké poděkování za přípravu vý-

stavy, za chuť kreslit, malovat a vyrábět. 

Mimo tyto větší akce jsme zhlédli několik divadelních 

představení ve škole, navštívili jsme mezinárodní folklorní 

festival Tradice Evropy ve Slatiňanech, poučili se o úska-

lích kyberšikany a prošli jsme tanečními pro děti ve školce. 

Zdravé bubnování 

Nyní bych se ráda vrátila k již zmiňovanému překva-

pení pro rodiče během vánoční besídky. Žáci školy zde 

předvedli své bubenické vystoupení, které nacvičili během 

počátečních lekcí Muzikohrátek. O co se jedná? Již loni 

jsme ve škole dvakrát měli pozvané lektory, muzikoterape-

uty, kteří pracovali s rytmem prostřednictvím bubnů. Děti 

byly při těchto lekcích uvolněné, nadšené a velmi šikovné. 

Rozhodli jsme se splnit jejich přání více si bubny užít a pro 

letošní rok jsme do školy i školky zajistili cyklus deseti 

lekcí Muzikohrátek. Každé setkání trvá 45 minut a lektoři 

při nich využívají terapeutických postupů. Snaží se u dětí 

podporovat přirozenou dětskou hravost, cit pro rytmus 

a melodii, rozvíjejí motorické schopnosti a také schopnost 

individuální či skupinové prezentace. Výrazná část pro-

gramu je věnována skupinové hře na bubny djembe. Každé 

dítě má k dispozici vypůjčený buben a často také nějaký 

neznámý melodický či rytmický hudební nástroj z různých 

koutů světa. Na závěr každého setkání je oblíbená relaxace. 

Bubnování samotné přispívá k propojení a vyladění moz-

kových hemisfér, k rozvoji koordinace, pomáhá při problé-

mech s psaním, čtením a řečí. Uvolňuje emoce, napětí 

a stres. A to můžeme jen potvrdit – děti jsou při lekcích 

jako vyměněné, padají zábrany, strach z neúspěchu, vý-

borně se zapojují, komunikují. Do školy jsme zakoupili 

čtyři menší ruční bubny a šest velkých bubnů djembe, které 

využíváme v hodinách hudební výchovy a českého jazyka. 

Kroužky a družina 

Odpolední čas mohou děti trávit ve školní družině, 

kterou od letošního září mohou navštěvovat dokonce žáci 

4. i 5. ročníku. Kromě družiny mohou děti využít i kroužky, 

které na škole probíhají. Jedná se o kroužek hip hopu, flor-

balu, keramiky a angličtiny pro 1. ročník, pro 2. ročník 

a pro 3.–5. ročník. 

Pasování na čtenáře a naše další plány 

     Druhé pololetí jsme zahájili slavnostním Pasová-

ním na čtenáře, které proběhlo v prostorách   slatiňanského 

zámku. Děti zde za přítomnosti rodičů dostaly své první 

vysvědčení. A co nás ještě čeká? Budeme pokračovat 

v Muzikohrátkách, máme v plánu divadelní představení, 



program od ekocentra Paleta v Chrudimi. Poslední dva mě-

síce budeme jezdit do Chrudimi na kurz plavání pro děti ze 

školy i ze školky. Nezapomeneme na rozloučení se žáky 5. 

ročníku a samozřejmě na zápis budoucích prvňáčků. 

Věra Tlustá, učitelka ZŠ 

Sbor dobrovolných hasičů Orel 

Vážení spoluobčané, 

činnost SDH Orel jsme v roce 2016 zahájili hasič-

ským bálem, který se nám i díky bohaté tombole vydařil. 

Jenom nás mrzí poněkud menší účast našich občanů. 

Přípravu techniky jsme začali jarním úklidem ve 

zbrojnici a nácviky požárního útoku na místním hřišti.  

Okrsková soutěž se tentokrát konala v Kunčí a byla 

spojena se 105. výročím SDH a srazem rodáků v Kunčí. 

Poprvé v novodobé historii se nám podařilo okrskovou 

soutěž vyhrát. V srpnu jsme se zúčastnili soutěže ve Svíd-

nici a oslav 130. výročí založení SDH Topol, kde jsme se 

zúčastnili průvodu a sledovali ukázky moderní hasičské 

techniky. V září jsme byli na noční soutěži PS-8, která se 

konala ve Svídnici u rybníka. 

Na začátku prázdnin jsme pořádali na hřišti taneční 

zábavu a v září tradiční posvícení v hostinci U Špejlíka. Na 

obou akcích nám hrála kapela Wječná Žízeň. Dále jsme se 

podíleli s ostatními organizacemi na společných akcích, 

jako bylo pálení čarodějnic, dětský den či ukončení prázd-

nin. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům SDH 

Orel za jejich práci a popřát všem spoluobčanům mnoho 

zdraví a úspěchů v roce 2017. 

Martin Havránek, velitel SDH Orel 

Telegraficky z kopané 

Vážení a milí Orelští, přišel čas něco psát, a tak tedy 

píši, co že je nového ve fotbalové říši. 

Stavba je dokončena 

Začněme stavbou. Třikrát hurá, je dostavěno! Tedy 

alespoň papírově. Objekt byl kompletně zkolaudován. 

Práce, jak je vidno, je před námi stále fůra, ale to jsou již 

„pouze“ kosmetické úpravy, které nemají vliv na bezpro-

blémové užívání. Jakmile nám to počasí umožní, budeme 

pokračovat v práci, a to především formou brigád, o kte-

rých budeme včas informovat. 

Muži se zlepšují 

Sportovní část vezmeme od mužstva mužů. To nám 

udělalo na podzim jednoznačně obrovskou radost! Dosa-

žené výsledky, podpořené kvalitními výkony, vynesly náš 

tým do horní půlky tabulky, což je vítaná změna oproti mi-

nulým letům. Hráči se přes zimu připravují jak venku, tak 

v hale, a tak věřme, že ve svých výkonech budou pokračo-

vat i nadále. Na takovéto (případně lepší) umístění bychom 

si jako fanoušci, a jistě i hráči, rádi zvykli. A když už tu 

zmiňuji fanoušky – LIDI, PŘIJĎTE FANDIT! V zázemí 

i na hrací ploše děláme vše pro to, aby to stálo za to, vyrazit 

s rodinou, přáteli, kamarády, domácími mazlíčky nebo jen 

tak sólo na hřiště a strávit společně příjemné sobotní odpo-

ledne. Už jenom svojí přítomností vyjadřujete podporu hrá-

čům. 

Starší žáci trénují 

Tak a dost agitky a hajdy k mužstvu starších žáků. 



Tak to na podzim bohužel nebyla žádná sláva. Jedna výhra, 

jedna remíza a krutě pasivní skóre není opravdu nic k chlu-

bení. Naštěstí všechny výkony nebyly tak špatné, jak napo-

vídají výsledky, můžeme tak doufat v lepší jaro. Mladí 

borci pracují v halové přípravě poměrně intenzivně a těší 

se na trávník, kde intenzita ještě stoupne. Před začátkem 

jarní části stihneme i krátké soustředění. Připomínám, že 

starší žáci hrají svá domácí utkání jako předzápas před 

utkáním mužů. 

Starší přípravka to nemá snadné 

Starší přípravka zažívá svoji první sezónu. V této vě-

kové kategorii nemáme bohužel dostatečný počet hráčů 

a hráček. O to je jejich pozice těžší, neboť přejít na větší 

hřiště a delší hrací čas, proti mnohdy zkušenějším soupe-

řům, to je samo o sobě tvrdý oříšek. A pokud to musíte 

zvládnout v minimálním počtu hráčů, kdy téměř není mož-

nost střídat, je to úkol téměř nadlidský. Ale mladí „váleč-

níci“ a „válečnice“ se s tím perou hrdinně a za to jim moc 

děkujeme. 

Mladší přípravka je nadějná 

Zato mladší přípravka, to je bohatá směs nováčků 

a ostřílených mazáků. Pokud se nám borci dobře vyspí 

a nezasáhne nějaká nadměrná absence, dokáží porazit ko-

hokoli. Především při domácích zápasech jsou do mužstva 

průběžně začleňovány nejmenší děti z předpřípravky. Tím 

si postupně, po boku svých starších kamarádů, zvykají na 

soutěžní utkání. A nastoupit v „opravdovém“ dresu do 

„opravdového“ zápasu, to je pro většinu z nich obrovský 

zážitek a motivace k dalšímu sportování. 

Ohňostroj se povedl 

Na závěr bych rád zmínil událost, o které jsem na 

tomto místě psal i loni v únoru – Novoroční ohňostroj. 

V minulém roce to bylo smutné postesknutí nad nevydaře-

nou akcí. Letos je to veselé psaní. Ohňostroj se opravdu 

vydařil! A s trochou nadsázky by se dalo říct, že si nezadal 

s profi městskými ohňostroji. Děkuji všem, kteří se na něm 

podíleli a ukázali tím, že když se chce, tak to jde.  

Těším se na viděnou na hřišti a loučím se obligátním 

„sportu zdar a fotbalu zvlášť“ 

Martin Jeníček, hospodář TJ 

Zprávy Orelského bubínku 

Když se ohlédneme za uplynulým půlrokem, s potě-

šením můžeme shrnout, že se spolku Orelský bubínek daří 

pokračovat v pořádání tradičních akcí pro veřejnost, i když 

postupně všem organizátorkám přibyly k rodičovským po-

vinnostem už zase i ty pracovní. 

Lampionový průvod a ohně na hřišti 

Jeden z dlouhých podzimních večerů jsme si zpestřili 

lampionovým průvodem. Ze Sušky jsme se v hojném počtu 

s lampiony všech druhů a barev vydali na hřiště, kde nás 

čekali členové Sdružení přátel historických dovedností 

Moradis. Jejich ohňová show je rok od roku efektnější, 

takže se opět líbila malým i velkým divákům. 

Rozsvítili jsme vánoční strom 

V předvečer první adventní neděle jsme se sešli před 

základní školou, abychom si společně zazpívali koledy. 

K naší velké radosti přichází zpěváků všech generací kaž-

dým rokem víc. Hudební doprovod byl tentokrát ještě ba-

revnější, protože ke kytaře, houslím a flétnám přibyl i kla-

rinet. Zpívání jsme poprvé spojili také se slavnostním roz-

svícením vánočního stromu. Děti opět vytvořily betlém, 

kde byla tentokrát i živá zvířátka.  

Tříkrálová sbírka 

Jak si možná vzpomenete, v loňském roce v Orli 

žádní malí králové s kasičkami nechodili. Proto se letos zá-

stupci Charity ČR obrátili na Orelský bubínek s žádostí 

o pomoc. A tak členové spolku sestavili tři skupinky, které 

o víkendu 7. a 8. ledna i v třeskutém mrazu, který se pohy-

boval v sobotu dokonce kolem minus deseti stupňů, obchá-

zely domy v Orli. Koledníci se setkávali s až nečekaně vře-

lým přijetím. Podařilo se jim vybrat celkem 9 799 Kč, což 



je velice dobrý 

výsledek, svěd-

čící o štědrosti 

zdejších občanů. 

Jejich příspěvky 

pomohou lidem 

v sociální nouzi, 

rodinám s dětmi 

v tísni, lidem 

s postižením či 

vážně nemoc-

ným a také senio-

rům. Sympatické 

na sbírce je, že 

65 % vybraných 

peněz zůstává 

v regionu, kde se 

vykoledovaly. 

Karneval U Špejlíka 

I letos se děti na konci zimy tradičně dočkaly karne-

valu. Do hostince U Špejlíka přijel stejně jako loni pan Mi-

roslav Lipavský se svým programem. Všechny princezny, 

víly, kovbojové i kostlivci si užili tancování i soutěže s od-

měnami. 

Bude beseda, čarodějnice a dětský den 

V nejbližších týdnech a měsících plánujeme besedu 

s dlouholetým orelským kronikářem Františkem Klesalem, 

připravíme také čarodějnici na tradiční pálení a na začátek 

června přichystáme dětský den. Na konci léta se jako každý 

rok rozloučíme s prázdninami. 

Naše akce by se nemohly uskutečňovat bez finanční 

pomoci obce Orel a firmy Alukov. Za pomoc a spolupráci 

jsme vděční hostinci U Špejlíka, základní škole, TJ Orel 

i hasičům. Děkujeme také všem, kteří nás podporují svou 

účastí. To je největší odměna za naše úsilí. Informace 

o naší činnosti a také spoustu fotografií najdete na 

www.orelskybubinek.cz. 

Tak na shledanou na besedě! 

Zdena Žáčková, členka spolku 

Významná osobnost obce Orle 

Kronikář František Klesal 

31. ledna letošního roku dokončil Ing. František Kle-

sal pátý svazek orelské obecní kroniky. Uzavřel tak nejen 

tuto knihu, ale také své třicetileté působení coby orelského 

kronikáře. Zapisování se totiž ujal již v listopadu roku 

1987, kdy kroniku převzal uprostřed čtvrtého svazku po ze-

mřelém kronikáři Josefu Janouškovi, s nímž již dříve spo-

lupracoval na fotodokumentaci. 

František Klesal se narodil v Orli roku 1930 do rodiny 

zedníka Františka Klesala a jeho ženy Milady. Chodil do 

obecné školy v Orli a na měšťanskou školu ve Slatiňanech. 

Poté pokračoval na obchodní akademii v Chrudimi 

a v Gottwaldově, kde také v roce 1949 maturoval. V letech 

1950–1954 studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze 

a potom pracoval v ČSAD Gottwaldov a Chrudim jako ve-

doucí plánování. Od roku 1959 působil ve vedoucích funk-

cích v Transportě Chrudim. 

František Klesal sice obecní kroniku předal, ale kro-

nikářem vlastně 

nikdy být ne-

přestane. Svým 

spoluobčanům 

má díky svým 

znalostem a zku-

šenostem mnoho 

co říci a vyprávět. 

Předání kroniky 

je vhodnou příle-

žitostí si s ním 

pohovořit a zalis-

tovat svazky kro-

niky. Všechny zá-

jemce tedy zveme 

na besedu nad 

kronikou, která se 

bude konat ve středu 22. 3. v 19 h v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Orli. 

Zdena Žáčková 

Orelský zpravodaj vychází 2× až 4× ročně. Vydává obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270636, 

evidenční číslo MK ČR E 22170. Grafická úprava Ondřej Ludvík, jazyková korektura Zdena Žáčková. 


