
Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

jak většina z Vás zjistila, stavba nového obecního úřadu 

s potřebným zázemím se blíží k zdárnému konci. Z mého po-

hledu se výstavba podařila bez větších problémů. Zbourání 

celé stodoly, s čímž jsme původně nepočítali, má své výhody, 

které oceníme zajisté v následujících letech. Tak to tvrdí i od-

borníci, kteří se na stavbě pohybovali. V současné době se do-

dělává prostor před obecním úřadem. Škoda, že po polovině 

února nastalo mrazivé období. V těchto dnech se mohla dodě-

lávat sadbová úprava. Přesto jsem přesvědčen, že vše bude do-

končeno velice brzo. I přes tyto dokončovací práce bude pro-

voz v nové budově zahájen 3. dubna 2018. 

 

V rámci výstavby byla zbudována nová požární zbroj-

nice a technické zázemí pro zaměstnance obce. Ten se bude 

starat jak o drobné opravy na budovách v majetku obce, tak i 

o údržbu obce. Pro tuto činnost obec kupuje techniku. V rámci 

dotace jsme získali nosič kontejnerů, velkoobjemové kontej-

nery, plastové kontejnery a štěpkovač. V minulých dnech byl 

objednán malý komunální traktor s příslušenstvím a sekačka 

na trávu. 

Starou budovu obecního úřadu se zastupitelé rozhodli 

pronajmout nejlépe nějaké firmě, než bude rozhodnuto, co s 

ní dál. Bylo by škoda se okamžitě zbavit pozemku uprostřed 

obce, na kterém budova úřadu stojí. 

Vladimír Příhoda, starosta obce 

Likvidace odpadů  

Podle zákona je poplatníkem každá osoba, která je hlá-

šena k trvalému pobytu v naší obci Orel. Rovněž i fyzická 

osoba, která má ve vlastnictví stavbu nebo rodinný dům, a ci-

zinec pobývající na území obce musí zaplatit poplatek stano-

vený obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015. Zastupitelstvo 

obce podle vyhodnocení nákladů stanovilo i pro letošní rok 

výši poplatku 500,‒ Kč na osobu a rok. 

Za rodinný dům, kde není nikdo hlášen k trvalému 

pobytu, je stanoven poplatek ve výši 500,‒ Kč. 

Osvobození od poplatku, případně úlevy je možné 

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

Úlevu od poplatku mají: 

a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku ubytováni 

na internátech a kolejích, zaplatí 420,‒ Kč. 

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

adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce Orel více 

jak 1 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 je-

jichž činnosti vzniká komunální odpad, mohou systém svozu 

komunálního odpadu využít jen na základě smlouvy uzavřené 

s obcí. 

V roce 2018 odvážejí AVE komunální odpad každý sudý 

týden vždy v pondělí. 



Poplatky za svoz komunálního odpadu mohou ob-

čané platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i mimo 

úřední dny) od 15. 3. 2018 do 30. 4. 2018, případně složen-

kou 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 pří-

ležitosti vybírány poplatky ze psů na rok 2018, které činí 

60,- Kč za prvního psa a 90,‒ Kč za druhého a každého 

dalšího psa. Poplatek za údržbu hřbitova činí 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 za-

placení těchto poplatků. 

Termín svozu velkoobjemového odpadu: 19. 9. 2018. 

Slovo místostarosty 

Vážení spoluobčané,  

zima je snad za námi a přichází krásné období plné 

květů. Také nastal správný čas Vám přinést nejnovější infor-

mace o tom, co se v naší obci za poslední půlrok událo.  

Stavba dokončena 

Všichni jste určitě se zájmem sledovali, jak nám stavba 

nového obecního úřadu roste a rozvážnými kroky se blíží ke 

konci. V tuto chvíli můžeme říci, že je stavba řádně ukončena 

kolaudací a nyní nám chybí pouze úprava prostranství před 

obecním úřadem. Plot, chodníky a vjezdovou cestu na dvůr 

vybuduje firma IFASO za necelých dvě stě tisíc korun a poté 

nám se zelení, které není nikdy příliš mnoho, pomůže pan 

Vondráček, který už pro nás zdarma připravil několik variant 

návrhů.  

Stavbu provázela i překvapení, se kterými jsme se doká-

zali vypořádat. Největším asi byla nutná demolice stodoly, 

která měla být přestavěna na garáž a hasičskou zbrojnici. Ale 

jak jsem již psal v minulém čísle, vezměme si z toho to pozi-

tivní, takto máme stavbu celou novou a máme tu záruku sta-

bility a funkčnosti. Jen snad pro připomenutí dodávám, že zde 

vznikl prostor pro potřeby obecního úřadu, obecního zaměst-

nance, komunální techniku, hasičskou zbrojnici a v nepo-

slední řadě sběrné místo.  

Prostory pro obecní úřad jsou jasné ‒ kancelářské pro-

story, zasedací místnost, archiv a sociální zázemí, v patře 

vznikla nová místnost pro vítání našich nových občánků a také 

tu máme připravenou místnost, která stále čeká na finální ur-

čení.  

Sociální zázemí pro obecního zaměstnance budou mít 

k dispozici i hasiči. Obecní zaměstnanec bude mít mimo jiné 

svoji dílnu a garáž pro komunální techniku. Po mírných peri-

petiích se nám podařilo získat kvalifikovaného pracovníka, 

který má zkušenosti i praxi v práci s komunální technikou.  

O hasičské zbrojnici jsem také napsal už mnoho a mohu 

snad je dodat, že hasiči mají konečně důstojné prostory pro 

své poslání a věřím, že si jich budou vážit a plně je využívat. 

Sběrné místo 

Sběrné místo má plně uzavřenou plochu ‒ garáž pro tři 

„aviácké“ kontejnery a zpevněnou plochu jednak pro manipu-

laci s kontejnery, jednak pro kontejnery na tříděný odpad, jako 

sklo, plast, papír, oděvy atd. Ještě upřesňujeme, které odpady 

budeme shromažďovat a jakým způsobem bude sběrné místo 

fungovat, ale pilně na tom pracujeme a všechny potřebné in-

formace dostanete v informačním letáku, který vám bude dis-

tribuován do schránek. Obecní zaměstnanec s největší prav-

děpodobností nastoupí od 2. 5. a dříve se sběrné místo určitě 

nespustí.  

 

Komunální technika 

Na již zmíněnou komunální techniku se nám podařilo 

získat dotaci, respektive její část, a to konkrétně na štěpkovač 

s vlastní pohonnou jednotkou, traktorový nosič kontejnerů, 

šest kontejnerů, čtyři na traktorový nosič a dva „aviácké“, plus 

krycí sítě a také plastové kontejnery na tříděný odpad. Hodně 

si slibujeme od štěpkovače, protože produkce větví se stále 

zvyšuje a je potřeba větve neustále zpracovávat. Díky štěpko-

vači budeme soběstační a podaří se nám něco málo ušetřit, na-

příklad odvoz větví nás v roce 2017 stál 20.000,‒ Kč. Výbě-

rové řízení na dodávku této techniky vyhrála firma Agrome-

tall, s. r. o., která nám za vysoutěženou cenu dodá štěpkovač 

za 347.720,‒ Kč a traktorový nosič s kontejnery za 522.720,‒ 

Kč s DPH.  

Dále jsme vybírali komunální techniku potřebnou pro 

péči o obecní pozemky. Stěžejní a nejdůležitější jistě byl vý-

běr traktoru, kvůli němuž jsme poptali dvě firmy. Firma Ag-

rometall, s. r. o., nám nabídla traktor John Deer a firma 

N.O.P.O.Z.M. s.r.o. nabídla traktor Kioti. Zastupitelstvo se 

rozhodlo pro nabídku firmy Agrometall, s. r. o., která nám 

dodá traktor John Deer s příslušenstvím, což je například sně-

hová radlice, zametače, mulčovače, sypače, čelní nakladač a 

paletizační vidle, a to v celkové hodnotě 1.248.000 Kč bez 

DPH.  

Když už se tu zmiňuji o odpadech, chtěl bych poděkovat 



všem občanům za jejich spolupráci s bioodpadem, která si 

myslím dobře sedla, respektujeme ji a je dobře provozována. 

Velké díky také patří tělovýchovné jednotě za shovívavost k 

mnohdy nevzhledné a nepořádek dělající hromadě větví. Také 

děkuji těm občanům, kteří jsou ochotni nezištně uklidit obecní 

pozemek před svou nemovitostí, například úklidem chodníku 

nebo sečením trávy. V dnešní době už to není taková samo-

zřejmost, o to více si těchto občanů vážím. Bohužel se stále 

najdou tací, kteří nám dělají vrásky na čele, ti, kteří si neváží 

přírody a vytvářejí černé skládky, a tím myslím hlavně takové, 

kteří jsou schopni do příkopu u cesty do Skály vysypat coko-

liv. Odstraňování těchto skládek je finančně náročné a vyna-

ložené prostředky by určitě mohly být využity lépe. Totéž 

platí o naplňování kontejneru u hřbitova, ale to je pořád stejná 

písnička. Je to pořád jen o lidech a jejich přístupu. Nějak neu-

mím pochopit, když už mají naloženo, proč to neodvezou tam, 

kam to patří, i proto, že nám fungují sběrné dvory zdarma. 

Cena stavby 

Když už jsem zde zmínil finance za komunální techniku, 

je zde určitě vhodné uvést, že celková výstavba nového obec-

ního úřadu se zázemím nás přišla na 7.948.343,‒ Kč bez DPH. 

Dovolte mi zde poděkovat pracovníkům firmy SKOS Skuteč 

za dobře odvedenou práci a panu Minářovi za stavební dozor. 

Den otevřených dveří připravujeme a uskuteční se, jakmile 

bude upraven prostor před novým obecním úřadem, a to 

hlavně kvůli bezpečnosti návštěvníků. 

Prodej budovy starého obecního úřadu nepovažujeme za 

vhodné řešení vzhledem k pozici nemovitosti, proto jsme se 

prozatím rozhodli pronajmout budovu jako kancelářské pro-

story. Padl i návrh na přestavbu budovy na sociální byty pro 

seniory. Budova se dvorkem je odhadnuta na dva miliony a 

pronájem až na osm se korun za metr čtvereční za rok. Vše 

však bude záviset na jednání s případnými zájemci. 

Mateřská školka 

Možná se opakuji, když napíši, že už konečně začneme 

stavět. Ale pokaždé když si myslíme, že konečně můžeme vy-

psat výběrové řízení na zhotovitele stavby, dozvíme se o po-

třebných dokumentech, které ještě nemáme a jsou nutné pro 

vypsání výběrového řízení. Do konce února jsme již měli mít 

k dispozici všechny potřebné náležitosti a budeme moci vy-

psat výběrové řízení na zhotovitele stavby nové mateřské 

školky. Netrpělivě na to nečekáme jen my, ale také rodiče a 

personál školy, které novostavba také přinese spoustu pozitiv, 

například bude moci proběhnout plánování rekonstrukce pro-

stor, která zajistí další zkvalitnění výuky.  

Již se nám podařila přeložka elektrického vedení a nyní 

připravujeme přeložku plynu, dále dokumentačně připravu-

jeme rozšíření stávajícího skládku v areálu základní školy, 

který bude rozšířen směrem k plotu, k silnici od Vlčnova. Za 

touto přístavbou zůstane kousek pozemku, který dle rozhod-

nutí zastupitelstva bude prodán Strouhalovým. Oni pak budou 

moci pokračovat ve vyklízení pronajaté zahrady, kde bude vy-

budováno hřiště pro školkové děti. Také již máme plány, co 

se stane se současnou budovou školky, ale zatím nepředbí-

hejme událostem. 

 

Nové komunikace 

Již dříve sem se zmiňoval o budování nových komuni-

kací. V případě třetí ulice jde o rekonstrukci, k níž máme ho-

tovou dokumentaci a máme stavební povolení a v současné 

době probíhá výběrové řízení. Projektová cena činí 

3.553.479,‒ Kč. Na tuto ulici se osobně těším, protože zde bu-

dou použity zpomalovací prvky. Jsem zvědav, jak budou 

funkční a zda se budou moci aplikovat i v jiných částech obce. 

Rekonstrukcí se budeme zabývat i u chodníků v ulici k no-

vostavbám. Zde je projektová cena stanovena na 440.384,‒ Kč 

a také zde probíhá výběrové řízení, stejně jako v případě zá-

měru vybudování nové komunikace u současných novosta-

veb, kde projekt stanovil cenu na 2.040.735,‒ Kč. Věříme, že 

vysoutěžené ceny budou nižší a k obecné spokojenosti bu-

deme moci jednotlivé akce uskutečnit. Jen pro zajímavost 

uvádím, že byla naceněna oprava cesty do Skály. Stála by 

7.500.000,‒ Kč. 

Hřbitovní zeď 

Lípa demolující hřbitovní zeď byla odbornou firmou 

skácena a nyní jsme si požádali o dotaci na opravu poničené 

zdi. 

Vánoční zpívání 

Závěrem bych chtěl velmi poděkovat místnímu spolku 

Orelský bubínek za vytvoření krásné a pohodové vánoční ná-

lady při zpívání u vánočního stromu. Je na místě zde členům 

Bubínku poděkovat za obětavou práci a věnování svého osob-

ního volna přípravám společenských akcí v obci, protože bez 

nich by v obci bylo mrtvo. Moc si vážím vaší práce a prosím 

vydržte dál, jsou tu lidé a hlavně děti, kteří vám jsou za vaši 

práci vděční. Díky vám za vše a držte se, jste pro obec velmi 

potřební. 

Přeji Vám všem hezké a poklidné prožití velikonočních 

svátků. 

Miroslav Flídr, místostarosta 



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. 

Základní škola 

Naši prvňáčci 

Letošní školní rok jsme přivítali v naší škole čtyři prv-

ňáčky. Všichni zvládli v krátké době přechod z mateřské školy 

do základní. Bez problémů se začali učit číst genetickou me-

todou, psát a počítat podle matematiky profesora Hejného. 

Výukové programy a projekty 

Během školního roku probíhá na naší škole řada kultur-

ních akcí, přednášek, výukových programů a různých pro-

jektů. První takovou záležitostí byla hned na začátku září in-

teraktivní výstava „Svět ve 3 D“. Následovala návštěva do-

pravního hřiště v Chrudimi, která odstartovala celoroční pro-

jekt Jsem dobrý chodec a cyklista. Tomuto tématu je věno-

vána podstatná část výuky především v prvouce. Každoročně 

nás navštěvuje na jaře a na podzim paní Ivana Čejková, která 

s dětmi řeší různé dopravní situace a připravuje žáky pátých 

ročníků na získání průkazu cyklisty. Projekt je zakončen do-

pravní soutěží konající se v červnu. Novinkou byl letos cyk-

lovýlet do okolí města Slatiňany, pořádaný outdoorovou orga-

nizací Ski Fanatic. Děti si užily jízdu v terénu a současně se 

učily správně přehazovat a jinak manipulovat s koly. 

 

V rámci hodin prvouky a přírodovědy jsme spolu s dětmi 

z mateřské školky zhlédli ukázku výcviku dravců a šelem. V 

říjnu školáci navštívili výstavu hub ve Slatiňanech a v listo-

padu interaktivní výstavu Hry a klamy. 

Multikulturní a etická výchova je realizována prostřed-

nictvím divadelních představení konajících se v tělocvičně zá-

kladní školy a návštěvou divadla v Chrudimi. Před Velikono-

cemi pojedeme na pohádku Čert a Káča a v dubnu se těšíme 

na vystoupení Tanečního oboru Základní umělecké školy ve 

Slatiňanech. Pro děti byla velmi zajímavá beseda se spisova-

telkou Jitkou Vítkovou, autorkou knihy O Květušce a tesaří-

kovi a mnoha dalších dětských knih. 

Vánoční besídka 

Na kulturních akcích se podílíme i aktivně, a proto se 

letos již tradičně konala na začátku prosince vánoční besídka 

v hostinci U Špejlíka. Předvánoční čas jsme zakončili 22. pro-

since dílnami, při kterých si děti vyrobily vlastní cukroví, přá-

níčka a různé dekorativní předměty. 

 

Vztahy mezi spolužáky 

V průběhu prvního pololetí probíhal ve všech ročnících 

projekt zaměřený na vztahy mezi spolužáky, spolupráci, vzá-

jemnou toleranci, komunikaci a prevenci šikany. Zároveň naši 

školu navštívil zástupce společnosti Zábavné a Preventivní 

Soutěže, který během dvou hodin aktivní formou seznámil 

děti s projevy šikany a možnostmi obrany proti různým způ-

sobům napadání. 

Pasování na čtenáře 

V úterý 31. ledna proběhlo v knihovně slatiňanského 

zámku slavnostní pasování prvňáčků do řádu čtenářského, při 

kterém si děti odnesly domů svoje první vysvědčení. 

 

Čtenářský a matematický klub 

Na začátku druhého pololetí zahájil činnost Čtenářský 

klub, který vystřídal klub matematický. Matematický klub 

fungoval od září a navštěvovalo ho celkem jedenáct dětí. Jeho 

náplní byly aktivity zaměřené na rozvoj logického a strategic-

kého myšlení, deskové hry, zajímavé úlohy z geometrie a vy-

brané úlohy z matematiky profesora Hejného. Činnost Čtenář-

ského klubu je zaměřená nejen na rozvoj čtenářské gramot-

nosti, ale i na prohloubení znalostí o různých žánrech dětské 

literatury. Kromě klubů fungují na škole od začátku školního 
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roku tyto kroužky: angličtina, florbal, taneční kroužek a kera-

mika. 

Co nás čeká? 

Mezi nejvýznamnější události, které nás čekají, patří zá-

pis do ZŠ a MŠ na školní rok 2018–2019. Zápis do základní 

školy proběhne 12. dubna 2018 a zápis do mateřské školy 3. 

května 2018. Před prázdninami se děti mohou těšit na školu v 

přírodě v termínu od 11.–15. 6. 2018. Tento týden strávíme v 

hotelu Lesní zátiší ve Vojtěchově. Školní rok zakončíme roz-

loučením se současnými žáky pátého ročníku. 

Božena Dibelková, učitelka ZŠ 

Krátce z kopané 

Zdravím vás, vážení a milí čtenáři. Ve dnech, kdy píšu 

tyto řádky, není počasí ani trochu fotbalové, a tak je celkem 

příjemné se v myšlenkách vrátit o pár měsíců zpět, na zelený 

trávník, do slunečných dnů a příjemných vlahých večerů na 

našem fotbalovém „stadionu“. A co že to bylo k vidění? 

Kulisy a zákulisí 

Na zázemí se stále průběžně pracuje, i když nyní s o něco 

menší intenzitou, než jaká byla třeba v uplynulých letech. 

V kabinách proběhla rekonstrukce vytápění, které již bylo 

v havarijním stavu. Tato akce by byla mimo finanční mož-

nosti naší organizace a mohla proběhnout jen díky grantu od 

Pardubického kraje, kterému tímto velice děkujeme. Dále se 

snažíme průběžně zvelebovat zázemí pro návštěvníky, a to jak 

u stánku, tak i v okolí hrací plochy, kde je naplánována vý-

měna laviček a úprava prostor pro fotbalové diváky. Podstatně 

větším soustem bude snaha o realizaci našeho snu o tréninko-

vém hřišti v prostoru za zadní bránou. Jakmile to počasí 

umožní, začneme v tomto směru podnikat první kroky. Práce 

zde bude více než dost, a tak bude na brigádách každý srdečně 

vítán.  

Muži stále v pohodě 

Ale přejděme raději od práce ke sportu. Mužstvo mužů 

navázalo na dobré výkony z předchozí sezóny. Co se týká 

předváděných výkonů i aktuálního postavení v tabulce, dle 

počtu bodů jsou muži na děleném druhém místě, tak se beze-

sporu jedná o jedno z nejúspěšnějších období za dlouhá léta a 

všichni doufáme, že to takto vydrží co možná nejdéle. Velmi 

příjemný je i pohled do individuálních statistik soutěže, na 

druhém a třetím místě v tabulce střelců jsou borci z naší TJ 

Orel Libor Babuliak a Martin Machač, kteří společně nastříleli 

již 28 gólů! A když se k této kanonádě přidá skvělými výkony 

brankář, a že se Petr Dostál rozchytal famózně, o tom nemůže 

být pochyb, tak to jde skoro samo. Ale všichni víme, že fotbal 

je sport kolektivní a statistiky jednotlivců jsou do značné míry 

výsledkem práce celého týmu. Každopádně jen tak dál!  

Starší žáci, až moc lehké? 

Nový ročník soutěže starších žáků je výsledkově poně-

kud jednotvárný. V uplynulém roce jsem psal o tom, že se 

mladíci rozkoukávají a výsledkově se příliš nedaří. Po první 

půlce letošního ročníku mohu konstatovat, že se rozkoukali 

dobře. Sedm výher, jedna prohra a skóre 50 : 14 vypadá 

skvěle. Ale je otázkou, zdali to mladé borce fotbalově někam 

posouvá. Těžkých zápasů příliš nesehrají, a tak je to pro tre-

néry o to náročnější dostat z mladých hráčů maximum. No, 

snad to zvládneme ku prospěchu všech.  

Vyrovnané přípravky 

Oproti minulému ročníku jsou na tom mužstva mladší i 

starší přípravky dosti podobně. Oba týmy mají vyrovnanou bi-

lanci vítězství a proher. Do starší přípravky se postupně za-

pracovávají hráči, kteří přešli z mladší kategorie, a obdobné je 

to i u mladší přípravky, která je doplněna nejmenšími. Bohu-

žel „zdroje“ občas poněkud vysychají, a tak musí přípravkáři 

zvládnout svá utkání v minimálním počtu hráčů bez možnosti 

střídání. I když věřím, že v zápalu hry si často tohoto „detailu“ 

ani nevšimnou. O to větší jim patří obdiv za to, s jakou chutí 

a v jaké kvalitě dokáží svá utkání odehrát. 

Na závěr bych rád pozval rodiče s dětmi (sportují s námi 

chlapci i dívky), přijďte se za námi na hřiště podívat. U nej-

mladších kategorií nejde ani tak o fotbal, jako spíše o pohybo-

vou aktivitu a práci v kolektivu. Náklady jsou minimální a 

věřte, že o vaše ratolesti bude dobře postaráno. 

S pozdravem „sportu zdar, fotbalu zvlášť“ 

Martin Jeníček, hospodář TJ 



SDH Orel 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi seznámit Vás s činností SDH Orel v roce 2017. 

Okrsková soutěž 

Vloni se naše členská základna rozrostla o 5 nových 

členů, za což jsme hodně rádi. O to trochu složitější byla jarní 

příprava na soutěže, protože se noví členové zapracovávali do 

družstva. Okrsková soutěž, která se konala na místním hřišti, 

se vydařila. Naše družstvo ostudu neudělalo, skončilo třetí, za 

což mu patří dík. 

 

Oslavy v Zaječicích a ve Slatiňanech 

Mezi další akce patřily oslavy 135 let založení SDH Za-

ječice a SDH Slatiňany. V Zaječicích byl součástí programu 

kromě soutěží i slavnostní průvod od obecního úřadu na 

hřiště, kde oslavy probíhaly. Ve Slatiňanech byl v rámci oslav 

vysvěcen historický prapor. 

Uspořádali jsme bál a zábavu 

Kromě hasičské práce jsme uspořádali tradiční hasičský 

bál, který se nám velmi vydařil. Ovšem posvícenská zábava 

se z důvodu malé účasti vůbec nezdařila, jako by Oreláci už 

posvícení přestali slavit. Také jsme se podíleli na spolupořá-

dání akcí na místním hřišti, jako bylo pálení čarodějnic a roz-

loučení s prázdninami. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům za práci a 

čas věnovaný sboru a popřát jim a ostatním spoluobčanům 

hodně zdraví a úspěchů v roce 2018. 

Martin Havránek, velitel SDH Orel 

Zprávy Orelského bubínku 

Cílem činnosti Orelského bubínku je starat se o to, aby 

měli Oreláci příležitosti k setkávání a společným zážitkům. 

Také v uplynulém půlroce se našemu spolku podařilo zorga-

nizovat tradiční akce, a dokonce ještě jednu netradiční. Tou 

byl koncert – velmi milá, pozitivní energií nabitá akce, kterou 

je příhodné referování o bubínkovských aktivitách začít.  

Koncert Slonů 

V minulém čísle zpravodaje avizovaný koncert student-

ského sboru Kiesse Nzamba (v překladu Slone, směj se!) 

z chrudimského gymnázia byl jednoznačným úspěchem. Ore-

lští diváci všech generací, kteří zaplnili sál hostince U Špej-

líka, prožili společně se sborem příjemný a zábavný večer a 

někteří možná dokonce objevili i nové hudební obzory. Oh-

lasy po koncertu byly nadšené jak z publika, tak od zpěváků. 

Těm, kteří o tento výjimečný zážitek přišli, lze nabídnout ale-

spoň několik hudebních ukázek na webových stránkách Orel-

ského bubínku. 

Lampionový průvod 

Přestože na lampionový průvod vyšlo tentokrát nevlídné 

podzimní počasí, účastníci se sešli u Sušky v hojném počtu. 

Na hřišti na ně čekala ohňová show osvědčeného sdružení 

Moradis, jež svoje fanoušky tentokrát překvapilo řadou no-

vých triků a efektů. Sportovci z tělovýchovné jednoty nezapo-

mněli pro všechny navařit čaj pro zahřátí. 

Rozsvícení vánočního stromu 

S velkým potěšením organizátoři zaznamenávají, že se-

tkání s koledami v prvních adventních dnech vzbuzuje rok od 

roku větší zájem. Všichni, kdo přišli, si mohli společně zazpí-

vat za doprovodu houslí, fléten, klarinetu i kytary. Děti vytvo-

řily živý betlém, který doplnila i živá zvířátka. Pro příchozí 

byl připraven také čaj a perníčky. 

Tříkrálová sbírka 

Stejně jako v loňském roce se i letos členové spolku ujali 

Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Česká republika. 

V několika skupinkách poctivě obešli celou vesnici a úspěch 

se dostavil. Vybrali celkem 12 034 Kč, což je o 2 235 Kč více 



než loni. Peníze 

pomohou lidem 

v sociální nouzi, 

postiženým, ne-

mocným a senio-

rům. Stojí za při-

pomenutí, že vět-

šina peněz z této 

sbírky se využívá 

v regionu, kde se 

vybrala. 

Dětský karneval 

Druhou úno-

rovou sobotu děti 

čekal tradiční kar-

neval v hostinci U 

Špejlíka, který le-

tos úspěšně moderovaly studentky Anička a Katka. Děti si 

užily tanečky, zábavné disciplíny a samozřejmě nezbytné od-

měny.  

Plánujeme čarodějnice i dětský den 

Co chystáme na nejbližší měsíce? Jako každý rok se bu-

deme podílet na organizaci pálení čarodějnic, připravíme dět-

ský den i rozloučení s prázdninami. O všech akcích budeme 

informovat na webových stránkách spolku a také prostřednic-

tvím plakátů. Na stránkách Orelského bubínku www.orelsky-

bubinek.cz je vystavená spousta fotografií z uskutečněných 

akcí. 

Děkujeme za finanční podporu obci Orel, firmě Alukov 

a Jednotě – spotřebnímu družstvu Hlinsko, členskému výboru 

Orel. Za vstřícnost a ochotnou spolupráci patří náš veliký dík 

hostinci U Špejlíka, základní škole, TJ Orel i hasičům. 

Děkujeme také všem, kteří nás v našem úsilí podporují 

svou účastí. Tu podporu velmi potřebujeme, je pro nás vzpru-

hou, když je třeba, abychom, my organizátorky, zvládaly ke 

svým každodenním povinnostem pracovním a rodinným ob-

čas přidat také organizační činnost.    

Těšíme se na shledanou! 

Zdena Žáčková, členka spolku 

Z historie – Obecní domek č. p. 67 

Orelský obecní úřad se v těchto dnech stěhuje do svého 

nového sídla, do domu č. p. 38, který byl nově vystavěn na 

základech původní budovy bývalého Tlapákova a později 

Baslova statku. Starý obecní úřad č. p. 67, kdysi také zvaný 

obecní domek, obecní radnice či místní národní výbor, tak po 

úctyhodných 138 letech přestane sloužit svému účelu. Jistě si 

zaslouží, abychom si připomněli jeho historii. 

Radnice i věznice 

Obecní domek č. p. 67 byl postaven roku 1880. Zdaleka 

nebyl využíván jen jako úřadovna starosty či místo porad 

obecního zastupitelstva. V knize Z letopisů obce Orle orelský 

historik Čeněk Florián domek charakterizoval: „radnice, 

hasičské skladiště, místnost pro chudé a věznice“ (s. 126). Už 

z tohoto výčtu je jasné, že pro řádné fungování obce bylo ne-

zbytné, aby byl obecní domek také působištěm obecního 

strážníka. V době první republiky v Orli tuto práci vykonával 

po léta František Šebek. Rozhodnutí obecního zastupitelstva 

z roku 1922 ukazuje, že k jeho k jeho povinnostem patřila i 

služba ponocného a kromě toho měl pravidelně ráno, v po-

ledne a večer zvonit na zvonek, který byl instalován přímo na 

obecním domku. Na konci první světové války Orelští na-

krátko o zvonek přišli, když si pro něj v květnu roku 1918 při-

jeli vojáci. Starosta si jím tehdy 

naposledy zazvonil. Nový zvo-

nek byl však na domek zavěšen 

již o tři měsíce později. 

Obecní sluha, strážník 

nebo ponocný měl před zave-

dením elektrického osvětlení 

také za úkol starat se o petrole-

jové lampy, kterými se v Orli 

na ulicích svítilo. Musel je roz-

svěcet, zhášet a čistit. Petrole-

jové lampy byly před č. 34, 43 

a po postavení obecního 

domku byla jedna také u něj. 

Elektřina byla do Orle zave-

dena v roce 1920 a potom se 

používání petrolejek pokuto-

valo.  

Obecní chudobinec 

Jako příbytek pro chudé 

přestal obecní domek č. p. 67 

sloužit v roce 1929. Tehdy 

obecní zastupitelstvo schválilo 

záměr přistavět domku patro, aby tak vznikly vyhovující pro-

story pro chudobinec, vězení, zasedací síň, úřadovnu a kni-

hovnu. Téměř na třicet let však zůstalo jen u tohoto plánu a 

místo toho v roce 1929 obec koupila k obecním účelům starý 

http://www.orelskybubinek.cz/
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dřevěný domek č. p. 47. Zřídila v něm chudobinec, obecně 

zvaný pastouška. Jedním z prvních ubytovaných byl školník a 

obecní chudý Josef Hudec, který určitou dobu přebýval na 

půdě školy, ale byl odsud řídícím učitelem vykázán, protože 

sebe ani svůj příbytek neudržoval v čistotě. Hudec potom byd-

lel po stodolách a stájích. Chudobinec byl trvale ve špatném 

stavu, byl však velmi potřebný – například v době protekto-

rátu byl přeplněný. V roce 1941 byl opravován, v roce 1950 

byl zbořen.  

Sídlo knihovny 

Obecní domek sloužil také jako sídlo místní knihovny. 

Ta vznikla původně jako spolková knihovna spolku Čtenářská 

beseda a nejdříve byla umístěna ve škole č. 14. Když už tam 

pro ni nebylo místo, na několik let se uložila u pana Ždímala, 

aby byla v roce 1888 přenesena do nové školní budovy. Ani 

tady pro ni časem nebylo dost prostoru, neboť ve škole se zři-

zovala třetí třída. Nicméně pouť knihovny skončila šťastně, a 

to roku 1898, když byla přesunuta do obecní radnice. Provoz 

knihovny se sice někdy neobešel bez mrzutostí, protože lidé, 

kteří si chodili půjčovat knihy, nosili do radnice bláto, a tak 

s nimi knihovník raději někdy vyřizoval výpůjčky mezi 

dveřmi, nakonec bylo vše vyřešeno k obecné spokojenosti pří-

spěvkem na úklid. 

Po vydání zákona o zřizování veřejných knihoven se 

v obci v letech 1920 a 1921 sice jednalo o předání spolkové 

knihovny obci, nakonec však zůstala ve správě spolku s tím, 

že obec na knihovnu přispívala a půjčovat si z ní mohli všichni 

občané, nejen členové spolku. To bylo však již jen potvrzením 

daného stavu, tak již knihovna dávno sloužila. 

 

Bezpečné útočiště knihovny v obecním domku selhalo, 

když 14. března 1947 přišla po prudkém jarním tání povodeň, 

která zatopila střed obce. Na silnici tehdy stálo 80 cm vody. 

Voda se dostala i do obecního domku a obecní knihovnu 

značně poškodila. Po rekonstrukci domku se knihovna v roce 

1973 přestěhovala do prvního patra domu. To však již bylo 

období, kdy malá obecní knihovna postupně ztrácela na vý-

znamu. Zájem o výpůjčky klesal, a proto se omezovala vý-

půjční doba. 

Silnice u úřadu 

Nějakému blátu nanošenému do obecního domku se 

nelze divit. Dlouho byla silnice u obecní radnice ve velmi 

špatném stavu, i když už se po ní proháněly automobily. 

V roce 1923 se alespoň upravovala a válcovala. V roce 1925 

již bylo dokonce třeba omezovat rychlost automobilů při prů-

jezdu obcí. Obecní zastupitelstvo tehdy pořídilo značky „Auto 

10 km/h“ a obecní strážník měl za úkol dávat pozor na projíž-

dějící automobily. Pokud by jely příliš rychle, měl oznámit 

obecnímu úřadu číslo auta, aby mohl úřad viníka stíhat. O vý-

dlažbě okresní silnice Slatiňany – Chrast – Skuteč bylo roz-

hodnuto v roce 1938, ale vše trvalo až do roku 1941, kdy byly 

dokončeny jednak práce na výdlažbě, jednak na kanalizaci, 

jež odvedla vodu potrubím, a příkopy ve středu obce tak 

mohly být zavezeny. Dláždění vydrželo dlouho. Asfaltovalo 

se na dlažbu postupně od 70. let 20. století, část u obecního 

domku přišla na řadu v roce 1982. 

Louže 

Poblíž obecního domku č. 67 byla ještě v době první re-

publiky také jedna z tzv. „louží“, tedy zásobáren vody pro pří-

pad požáru. Ve své době měly louže velký význam, protože 

domy byly z větší části dřevěné a požáry je velmi ohrožovaly. 

Většinou však byly louže plné bahna a musely se čistit, a proto 

byly postupně rušeny. Tato byla zasypána v roce 1934. 

 

Stavební úpravy 

Nástavba patra na obecním domku, schválená v roce 

1929, byla nakonec provedena až v letech 1957 a 1958.  Do-

mek, tehdy sídlo místního národního výboru, byl z větší části 

přestavován brigádnicky. Místnosti v poschodí byly určitý čas 

využívány i jako byt. Po jeho uvolnění se prostory v roce 1973 

upravily pro potřeby místního národního výboru.  Také stojí 

za zmínku, že v roce 1987 byla na domku opravena střecha. 

Obecní úřad tedy odchází z obecního domku, pamětníka 

všech dějinných zvratů minulého století, bezpočtu schůzí či 

založení jednotného zemědělského družstva, a dějiny obce se 

teď budou psát na nové adrese. Historie obecního domku tím 

jistě nekončí, nyní se však budova dočká nového využití. 

Zdena Žáčková, kronikářka 
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