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Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
oslavili jsme vstup do nového roku, ve kterém vám přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů. Koncem loňského roku
nás zaměstnaly volby do obecního zastupitelstva obce, o jejichž výsledku jste si přečetli v minulém čísle. Nyní nám dovolte vás informovat o rozdělení funkcí mezi zastupiteli. Starostou obce byl zastupiteli zvolen pan Bc. František Horník,
místostarostou Miroslav Flídr, DiS. Finanční výbor je ve složení Jana Javůrková, Ing. Milena Zárubová a Martin Jeníček,
kontrolní výbor ve složení Jaroslava Dostálová, Mgr. Dagmar
Čermáková a Vladimír Příhoda. Pro zastupování obce ve školské radě byla zvolena Mgr. Dagmar Čermáková. Novému zastupitelstvu přejeme mnoho sil, odhodlání a úspěchů.
Hospodaření obce
Zastupitelstvem obce byl schválen rozpočet na rok 2019.
Očekáváme příjem do obecní kasy 11 360 900 Kč. Se zapojením naspořené částky z minulých let, která činí
12 000 000 Kč, budeme v letošním roce disponovat 23 360 900 Kč. Převážná část financí v zaokrouhlené výši
18 milionů korun poputuje na výstavbu mateřské školy. Uvedená cena nezahrnuje kromě kuchyně potřebné vnitřní vybavení. Dále počítáme s výstavbou chodníku v novém vnitrobloku. Další výdaje budou směřovat na chod obecního
úřadu, na podporu spolků v obci a na ostatní běžnou činnost.
Podrobnosti o rozpočtu naleznete na stránkách obce.
Zimní údržba
Obecní zaměstnanec se po letních a podzimních pracích
mohl pustit do zimní údržby obce a využít novou techniku. Ta
funguje skvěle a obsluha také. Co však zimní údržbu ztěžuje,
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jsou vozidla zaparkovaná na chodnících, která znemožňují
úklid sněhové nadílky. Snad tyto úseky lidé pak sami uklidí,
tak aby byly v pořádku. Tato auta ovšem nejenom znemožňují
obecnímu zaměstnanci údržbu obce, ale zároveň brání průchodu chodcům, například maminkám s kočárky, a zejména
tento obecní majetek poškozují. Rádi bychom poděkovali
firmě Orzes, panu Drobílkovi, který nám bezplatně zajišťuje
zimní údržbu místních komunikací. Poděkování patří i těm
občanům, kteří se do boje se sněhovou nadílkou také sami zapojili.
Co se starým úřadem
Po přestěhování do nového obecního úřadu jsme se rozhodli nezbavovat se nemovitosti a pozemku na lukrativním
místě v obci. Objekt jsme přes realitní kancelář nabídli k pronájmu, bohužel zájemci se nehrnou. A tak se otevírá prostor
k úvahám o tom, jak s tímto domem naložit, protože i udržování nemovitosti nás něco stojí. Stav, kdy je nepoužívaná, jí
neprospívá. Začínají se objevovat neduhy staré budovy. Jedna
z uvažovaných variant řešení je tento pozemek v budoucnu
využít pro stavbu obecních bytů pro seniory. Tato myšlenka
je prozatím v zárodku a ještě o tom budeme nepochybně diskutovat. Věříme, že by o tuto možnost byl mezi seniory zájem,
pokud zůstanou v pokročilém věku ve svém domě sami. Nyní
jsme finančně zatížili rozpočet obce výstavbou školky, ale po
zkušenostech s vleklými přípravami její stavby víme, že není
dobré otálet. Můžeme začít papírový boj počínající studií,
která ukáže, zda je toto řešení vůbec reálné. Pokud ano, pak
se s hotovým projektem lépe čeká na možnost případné
vhodně vypsané dotace.
Aktualizace internetových stránek obce
V současné době probíhá aktualizace a úprava internetových stránek obce. Z tohoto důvodu se může stát, že po krátkou dobu nebude některý z odkazů aktivní. Rádi přijmeme návrhy občanů, jak vylepšit stránky obce, např. co na nich chybí.
Aktualizovat bychom chtěli i odkazy na firmy a živnosti
v naší obci a také na spolky a sdružení. Pokud tedy nejste uvedeni na stránkách obce a měli byste o to zájem, kontaktujte
nás.
Stavíme školku
S radostí voláme hurá, konečně jsme se dočkali. V loňském roce byla výběrovým řízením vybrána dodavatelská
firma stavby, firma SKOS Skuteč, s.r.o. Oproti původnímu

plánu, podle něhož měla být do konce loňského roku postavena základová deska, se stavba posunula až do roku letošního. Všichni jsme pevně věřili, že se vše stihne tak, jak má,
a že nám stavba bude na konci ledna příštího roku předána,
aby poté mohla být dovybavena a aby naše děti mohly od školního roku 2020/2021 novou budovu v radosti užívat.
Je však naší nemilou povinností vás zde informovat
o komplikaci, která se stavby nové mateřské školy týká. Když
začátkem ledna stavební firma SKOS, s.r.o., nastoupila na pozemek školy a zahájila přípravné práce, po zaměření bodů pro
vybudování základových patek se zjistilo, že stavba se dle vypracovaného projektu na pozemek nevejde. Jak mohla taková
situace nastat, zde nechceme spekulovat. Tato skutečnost však
vedla k tomu, že stavba byla při kontrolním dnu 28. 1. 2019
naším stavebním dozorem pozastavena. Okamžitě se spustila
jednání k co nejrychlejšímu odstranění závad, abychom mohli
ve stavbě v co nejkratší době pokračovat. Pevně doufáme, že
až budete číst tyto řádky, bude staveniště opět plné dělníků
a nakonec se podaří stavbu zdárně dokončit v plánovaném termínu.
V souvislosti se stavbou školky bylo demontováno dětské hřiště. Bude přestěhováno do areálu Tělovýchovné jednoty Orel, které obec hřiště darovala. Dětské hřiště zde bude
co nejdříve nově vybudováno, aby si děti měly kam chodit
hrát, protože kvůli stavbě mateřské školy bude prostor kolem
školy z větší části staveniště, a ne místo pro dovádění dětí.
Součástí nově vybudované školky bude nové dětské hřiště,
které se bude nacházet za prodejnou. Herní prvky pro školáky
budou nainstalovány před školu.
Věříme, že toto přechodné období trpělivě přečkáme,
a těšíme na to, až naše děti budou moci nové prostory spokojeně využívat.

Hřbitovní zeď
Lípa poškozující hřbitovní zeď byla odbornou firmou již
skácena. Na dotaci na opravu zdi jsme v loňském roce bohužel
nedosáhli. V letošním roce však byla opět podána žádost a věříme, že uspějeme. Ač se může zdát, že jde jen o kousek obvodové zdi, bude tato oprava finančně náročná. Zeď totiž patří
mezi památky, a proto se k rekonstrukci vyjadřují památkáři.

V takovém případě nemůže práce provádět jakákoliv firma,
ale jen k tomu oprávněná. Celková cena rekonstrukce je projektantem propočtena na necelých 500 000 Kč.
Černé skládky
Bohužel ani v loňském roce nás neopustily černé
skládky, které vznikají především v příkopech u cesty do
Skály. Tuto skutečnost nelze pochopit v době, kdy je mnoho
možností, jak správně odpady uložit, ať už ve sběrném dvoře
ve Slatiňanech, nebo přímo na skládce v Nasavrkách. Likvidace černých skládek je pro obec finančně náročná a zbytečně zatěžuje obecní rozpočet. Měli bychom býti k sobě
a k přírodě ohleduplnější.

Sběrné místo
O novém úřadě jsme toho napsali už mnoho, přesto je
třeba několik bodů ještě zmínit. Na jaře letošního roku bychom chtěli otevřít sběrné místo pro naše občany. V současné
době je třeba legislativně dotáhnout předběžně domluvené náležitosti. Před otevřením sběrného místa se do vašich rukou
dostane letáček, ze kterého získáte všechny potřebné informace, např. provozní řád či seznam druhů shromažďovaných
odpadů. Start sběrného místa bude určitě postupný. Pomalými
a trpělivými krůčky uvedeme vše do chodu tak, aby nám
sběrné místo dobře sloužilo. Již nyní jsme do prostoru obecního úřadu přesunuli shromažďování starého papíru (přesněji
zvlášť kartonu a papíru). V pracovní době úřadu sem tedy můžete starý papír odevzdávat. V areálu školy, kam jsme papír
nosili doposud, byl sice přistaven malý skládek, ale tyto prostory by měly sloužit potřebám školy a školky.
Likvidace odpadů
Už nám zbývá jen zdánlivě nudná, nikoli ale nedůležitá
část příspěvku do jarního zpravodaje, a to informace o výši
poplatku za svoz komunálního odpadu. Po několika letech,
kdy jsme drželi výši poplatku stejnou, jsme byli letos nuceni
tento poplatek zvýšit. Hlavním důvodem jsou zdražující se
služby při vývozu popelnic s komunálním odpadem.
Množí se i dotazy na kontejnery na plasty s většími otvory. Už jsme tuto otázku zodpovídali. My i okolní obce

máme na tento odpad sběrné nádoby – tzv. zvony. Pro jejich
změnu na velké kontejnery je podmínkou větší množství vyprodukovaného odpadu, a to nesplňujeme. Proto máme připraveny dvě možné varianty řešení. První možností je instalace větších otvorů na zvony, tou druhou je shromažďování
plastu ve vaší domácnosti do větších pytlů. Tyto pytle, které
byste připravili před dům jako třeba popelnice, by jednou za
týden nebo dva obecní zaměstnanec z obce svezl. Zatím není
rozhodnuto, zda k některému z uvedených řešení přistoupíme,
podáváme však průběžnou informaci, abyste věděli, že nám
Vaše názory a požadavky nejsou lhostejné. Nyní ta odborná
část…
Poplatky
Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019, která se týká
poplatků za odpady, bude vyvěšena na úřední desce a internetových stránkách obce Orel. Základní informace vám shrnujeme také na tomto místě.
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. 1/2019. Zastupitelstvo
obce podle vyhodnocení nákladů stanovilo pro letošní rok
výši poplatku na 550 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.
1/2019. 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 než 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 jejichž činnosti vzniká komunální odpad, mohou systém svozu
komunálního odpadu využít jen na základě smlouvy uzavřené
s obcí.
V roce 2019 odváží AVE komunální odpad každý sudý
týden vždy v pondělí. Poplatky za svoz komunálního odpadu
mohou občané platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i mimo
úřední dny) od 15. 3. 2019 do 30. 4. 2019, 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 příležitosti vybírány poplatky ze
psů na rok 2019, 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 zaplacení těchto poplatků.
Termín svozu velkoobjemového odpadu: 18. 9. 2019.
Poděkování
Poděkování patří všem občanům, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do chodu obce. Dále děkujeme všem místním spolkům, především Orelskému bubínku, ale i Tělovýchovné jednotě Orel a hasičům, které zabezpečují kulturní život v obci. Velmi si jejich práce vážíme, poněvadž vše tvoří
ve svém volném čase bez nároku na honorář. Věříme, že někdy sil ubývá, ale prosíme vás, vydržte, obec vás potřebuje.
Bc. František Horník, starosta,
a Miroslav Flídr, DiS., místostarosta

Zastupitelé obce Orel se představují
Z komunálních voleb 5. a 6. října 2018 vzešlo nové
obecní zastupitelstvo. Jeho členy jsou nejenom ti zkušení,
kteří ve vedení obce zasedají již několikáté volební období,
ale také ti, kteří dávají své schopnosti do služeb obce poprvé.
Redakce proto požádala všechny zastupitele, aby se prostřednictvím Orelského zpravodaje svým spoluobčanům představili.
Bc. František Horník (50 let) – starosta
Jsem ženatý, mám jednoho již
dospělého syna. V Orli bydlím s rodinou šestnáct let. Čtvrtým volebním
obdobím jsem zastupitelem obce,
nyní starostou obce. Předtím jsem byl
zaměstnán u Policie ČR, posledních
deset let na kriminální policii jako
vyšetřovatel. Mojí prioritou je rozvoj
naší obce a její spokojení občané.
Miroslav Flídr, DiS. (39 let) – místostarosta
V naší obci žiji s rodinou již třináct let. Veškerý svůj volný čas věnuji Tělovýchovné jednotě Orel, kde
přikládám ruku k dílu v práci s mládeží a při zvelebování areálu hřiště.
Po ukončení vyšší odborné školy se
zaměřením na správu a ochranu životního prostředí jsem pracoval jako
městský policista v Chrudimi, poté
jako profesionální řidič a nyní jsem vedoucím skladu firmy
zásobující pekárny. K naší obci i jejím občanům mám vřelý
vztah a dění v obci mě zajímá. Mojí prioritou je přitom mládež, která představuje budoucnost naší obce, a proto bychom
se měli pokusit zajistit dobré podmínky jak v oblasti školství,
tak i zájmových a kulturních činností, aby zde lidé rádi zůstávali a také aby k nám přicházely nové mladé rodiny.

Mgr. Dagmar Čermáková, roz. Chvojková (37 let)
V naší obci žiji již od útlého
dětství. Vyrůstala jsem zde se staršími sourozenci Zdenou a Pavlem.
Jsem vdaná a mám dvě děti. Navštěvovala jsem orelskou školku i základní školu. Vystudovala jsem angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Anglický jazyk
v současné době učím na Gymnáziu
Josefa Ressela v Chrudimi a také v kurzech při Britském centru v Pardubicích. Jako členka spolku Orelský bubínek pomáhám s organizováním kulturního života v naší obci. Ve volném čase ráda čtu, cvičím a chodím na procházky do přírody.
Jaroslava Dostálová, Dis., roz. Vostradovská (46 let)
Jsem vdaná a mám dva již dospělé syny. Pracuji v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé jako
zdravotní sestra. Vystudovala jsem
Vyšší odbornou školu zdravotnickou
v Havlíčkově Brodě. V Orli žiji od
narození a určitě bych neměnila.
Mám tu svoji velkou rodinu a také
přátele a kamarády. Ve volných chvílích ráda čtu a jezdím na kole. Relaxací je pro mě také práce
na zahrádce, proto už se těším na jaro.
Martin Havránek (51 let)
Jsem absolventem
SOÚŽ
v Nymburce. Nyní pracuji jako
skladník a řidič v půjčovně stavební
mechanizace TOMS Slatiňany. Mezi
mé záliby patří sport a také činnost
v orelském sboru dobrovolných
hasičů, jehož jsem velitelem.

Jana Javůrková (44 let)
Mám ekonomické vzdělání,
které jsem získala na Obchodní akademii Chrudim. V současné době
pracuji na Zdravotnické záchranné
službě Pardubického kraje. Mezi mé
zájmy patří kolo a lyže. Ráda chodím
na hokejové a fotbalové zápasy
svých synů.

Martin Jeníček (43 let)
Narodil jsem se v Orli, jsem ženatý a mám dvě děti školního věku.
Vystudoval jsem Střední zemědělskou školu v Litomyšli, poté tamější
vyšší odbornou školu ekonomickou
a také jazykovou školu. Živím se obchodem s komponenty pro zemědělství. Většinu volného času věnuji
práci s dětmi v tělovýchovné jednotě.
S manželkou se též zapojujeme do organizování nejrůznějších
společenských aktivit.
Petr Novák (52 let)
Absolvoval jsem učební obor
s maturitou. Pracuji jako zámečníksvářeč ve firmě SIAG CZ, s.r.o.
Mými zálibami jsou rybaření a sport.
V naší obci bydlím od roku 1992.

Vladimír Příhoda (63 let)
Jsem orelský rodák. Třicet let
jsem pracoval jako učitel odborné
výchovy. V letech 2006 až 2018 jsem
byl starostou obce.

Ing. Milena Zárubová, roz. Mlejnková (52 let)
V naší obci žiji od narození,
chodila jsem v Orli do školky i do
školy a získala přátele a kamarády
pro další život. Vystudovala jsem
Vysokou
školu
ekonomickou
v Praze, jsem vdaná a mám dvě dospělé děti. Více než 27 let jsem pracovala v oblasti bankovnictví, na různých pracovních pozicích s rozsahem
práce po celém Pardubickém kraji a později i po celé České
republice. Pro časovou náročnost jsem se rozhodla pro změnu.
Od srpna loňského roku pracuji jako referentka úhrad na Obvodním báňském úřadě pro Královéhradecký a Pardubický
kraj. V mládí jsem se věnovala činnosti s mládeží a později
práci v zastupitelstvu obce. V Orli mám svou rodinu, maminku, sestru, blízké příbuzné, bývalé spolužáky a přátele.

Volný čas trávím se svými blízkými a kamarády v přírodě
a cestováním. Mám ráda hudbu, divadlo a nově jsem se začala
věnovat patchworku.
Snažím se držet životního motta: Umět se radovat. Ze
všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé,
protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu
nic krásnějšího už nepřijde.
PhDr. Zdena Žáčková, Ph.D., roz. Chvojková (44 let)
Vystudovala jsem historii
a český jazyk na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.
Na pražské filozofické fakultě jsem
potom absolvovala doktorské studium nových českých dějin. Pracuji
v Akademii věd České republiky
jako historička a vedoucí redaktorka
vědeckého časopisu. V naší obci žiji
od dětství. Její historii i současnost jsem poznala během práce
na knize Z dějin obce Orle a také jako členka obecního zastupitelstva, kde začínám druhé volební období. Od roku 2017
jsem zdejší kronikářkou. Podílím se na tvorbě Orelského zpravodaje a jako členka spolku Orelský bubínek také na povzbuzování společenského života v naší obci. Mými zálibami jsou
jóga, knihy a hudba, ke které s manželem vedeme i své tři děti.

Základní škola

zdatnost.
Na podzim se nám podařilo podniknout velice zdařilou
pěší výpravu, která začínala u rozhledny Bára a končila v Orli.

Cestou na děti čekaly různé úkoly v přírodě. Další výlet byl
tradičně na Dětské dopravní hřiště v Chrudimi. Zde se snažíme dětem vštípit základní pravidla bezpečného provozu na
silnici nejen pro chodce, ale také pro cyklisty. Vrcholem každoroční přípravy je získání průkazu cyklisty ve 4. ročníku.
Dvakrát jsme vyjeli na divadelní představení do Chrudimi.
Poprvé jsme zhlédli pohádku Zlatovlásku a podruhé výborně
zpracovanou Dášeňku čili život štěněte, ve které žáci mohli
vidět různé typy divadel. K výročí založení republiky mladší
děti prošly výchovným programem v Regionálním muzeu
v Chrudimi.

Letošní školní rok jsme v budově naší školy přivítali celkem 39 dětí. Novinkou je, že naši prvňáčci, kterých je 11, mají
poprvé svoji samostatnou třídu. Ve druhé třídě se pak vzdělávají žáci 2. a 3. ročníku a ve třetí třídě žáci 4. a 5. ročníku.
Školní družina a kroužky
Po konci vyučování mají děti možnost trávit čas ve
školní družině. Její kapacita je 30 míst. V odpoledních hodinách mohou děti využít také nabídku zájmových kroužků.
Probíhá tu kroužek angličtiny pro prvňáčky, kroužek angličtiny pro žáky 2. a 3. ročníku, kroužek florbalu. Nově otevíráme od 2. pololetí kroužek moderního tance. V rámci projektu od Evropské unie je v nabídce matematický klub, který
jsme se rozhodli věnovat matematice pana profesora Hejného.
Pojali jsme ho jako přípravu žáků 5. ročníku na přestup do
Základní školy ve Slatiňanech, kde se touto metodou vyučuje.
Od ledna mohou děti využít také doučovací kroužek.
Hry a výlety
A co přineslo letos žákům mimořádného samotné vyučování? V obou starších třídách doplňuje učivo celoroční hra.
Jedna hra nese název Kilimandžáro a je zároveň součástí projektu Poznáváme Afriku. Druhá hra se jmenuje Cesta kolem
světa. Co je jejich cílem, napovídají již zmíněné názvy.
Kromě znalostí by dětem měly přinést i práci v týmu a sociální

Školní projekty
Do vyučování bylo zařazeno také několik projektů, buď
jednodenních, nebo týdenních. Za všechny bych zmínila týdenní projekt s názvem Dopravní výchova pro žáky 2. a 3.
ročníku, dále týdenní projekt k výročí založení republiky pro
všechny žáky naší školy. Z tohoto projektu si děti odnesly
zpracovaný lapbook, který budou využívat i v dalších ročnících v hodinách prvouky a vlastivědy. Delší čas nám zabral
projekt s názvem Vánoce, do kterého patřila mikulášská na-

dílka, vánoční besídky, vánoční dílny a nadílka pod stromečkem – školní nebo mezi kamarády. Velkou změnu zaznamenaly vánoční besídky, které se letos vrátily zpět do školy
a proběhly zvlášť v jednotlivých třídách. Děti si nachystaly
výzdobu školy a třídy, připravily celkem tři různá vystoupení.
Ochotní rodiče přinesli dokonce na ochutnání svá napečená
cukroví. Tím se nám podařilo vykouzlit vánoční atmosféru již
v adventním čase.
Pasování na čtenáře
Na závěr prvního pololetí bylo dětem 31. ledna rozdáno
vysvědčení. Pro starší děti to není už nic překvapujícího, ale
pro prvňáčky je to opravdu slavnostní den. Čeká je vždy „Pasování na čtenáře“ od knížete Auersperga na slatiňanském
zámku.
A co nás bude čekat z větších akcí ve druhém pololetí?
Děti se už teď těší na plavecký výcvik a výlety na konci školního roku.
Věra Tlustá, učitelka ZŠ

barevného podzimu u nás ve školce. V říjnu nás autobus dovezl do Babiččina dvorečku v Licibořicích za zvířátky. S ekocentrem Paleta se děti učily o tom, jak se žije v lese, i o starých
vánočních zvycích.
Vánoce a zima
Vánoce a příprava na ně, to byla celá „plejáda“ akcí. Nejprve nás navštívil Mikuláš s andělem a čertem, potom se děti
připravovaly na vánoční besídku pro rodiče, vytvářely řadu
dárečků a to vše završily výtvarnými vánočními dílničkami
a vánoční nadílkou ve školce.

Mateřská škola
Čas běží, nové děti chodí již půl roku do naší mateřské
školy. Přišly k nám malé děti, které potřebují velkou péči, aby
se naučily základním sebeobslužným činnostem. Velká skupina předškolních dětí zase čeká na úkoly a zadání, která jim
pomohou na jejich cestě do školy. Učíme děti pomáhat si, spolupracovat a společně prožíváme radost při jednotlivých akcích, které byly pro děti v naší mateřské škole připraveny.

Po vánočních prázdninách užíváme mrazivého počasí
k zimnímu sportování a těšíme se na konec února, kdy bude
v naší školičce karnevalový rej masek. Později se podíváme
za zvířátky, do muzea a budeme se učit plavat v chrudimském
bazénu. Prostě se budeme spolu těšit z pěkných chvilek…
Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ

Telegraficky z kopané
Vážení čtenáři, rád bych vás zde v několika řádcích informoval o tom, co se v posledním půlroce v orelském fotbale
událo.

Podzim
Od září jsme společně zhlédli několik divadelních představení, a to jak v základní škole, tak dvakrát v divadle
v Chrudimi. V představeních jsme potkali kapitána Ploutvičku, seznámili jsme se s bajkami pana Ezopa, potěšili nás
pejsek s kočičkou nebo Čapkova Dášeňka. Do pohádky nás
zavolala Zlatovláska a čerti pro nás před Vánoci uvařili vtipnou kaši.
Cesta za Podzimníčkem, podzimních pět lekcí taneční
školy Besta a halloweenský program byly dalším zpestřením

Mužstvo mužů
Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, mužstvo mužů
vstoupilo do nové sezóny s novým trenérem. V postupných
krocích probíhá změna v přípravě mužstva i v herním projevu.
Výsledkově je to zatím jako na houpačce. Dobré výkony jsou
střídány špatnými, ale každá změna chce svůj čas a mužstvo
je na dobré cestě. Šesté místo v tabulce po podzimní části soutěže, při vyrovnaném počtu výher, remíz a proher, nedává také
žádný důvod k panice. A pokud nás nebudou trápit zranění,
tak jako ke konci podzimu, tak by měla být jarní část sezóny
podstatně veselejší.
Dorost
Vstup do krajské soutěže byl pro dorostence tak trochu
vstupem do jiného světa. Rozkoukávání se v nové věkové kategorii, násobené vyšší soutěží, bylo doprovázeno drsnými
lekcemi od zkušenějších mužstev. Není se však čemu divit,
pokud si uvědomíme, že se střetáváme i se soupeři o více než

tři roky staršími. S množstvím odehraných zápasů ale opadl
počáteční ostych a naivita. Hoši si vyzkoušeli, že se správným
přístupem, sebevědomím a nasazením se dá hrát s každým.
A pokud hráči přistoupí poctivě k zimní přípravě, je zde výrazný prostor ke zlepšení.

na fotbalovém hřišti. Připravujeme celodenní program, jehož
vrcholem bude utkání se starou gardou SK Slavia Praha.
Na viděnou na hřišti, ať již při fotbale, nebo jiné příležitosti.
S pozdravem „sportu zdar, fotbalu zvlášť“
Martin Jeníček, hospodář TJ

Sbor dobrovolných hasičů

Zimní příprava dorost
Přípravka a žáci
Na nejmladší borce můžeme letos nahlížet společně,
jako na jeden tým. Protože hráčů v kategorii mladších žáků
máme letos poskrovnu, tak jim v zápasech vydatně pomáhají
kolegové ze starší přípravky. Není to pro ně lehká situace, ale
společnými silami se s tím perou jako lvi. Výsledky žáků nejsou úplně oslnivé, ale mládežníkům to na nadšení a zápalu do
hry nijak neubírá, a to je to, oč by mělo jít především. O radost
ze hry, z pohybu, z toho, že jsou v partě. Starší přípravka je na
tom zcela odlišně. Jejich výsledky jsou často otázkou spíše jejich momentální nálady než fotbalového umu. A tak, když se
nám chlapci vyspinkají dorůžova a přijdou v dobré náladě,
dokáží porazit každého. A naopak, není-li nálada, tak to na
hřišti vypadá, jako by hráli fotbal prvně. Tak věřme, že s příchodem jara dobrá nálada přijde a na hřišti budou jen samé
důvody k úsměvu.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností SDH Orel v
roce 2018. Svou činnost jsme v loňském roce začali stěhováním do nové zbrojnice, která se nachází v areálu nového obecního úřadu. Je o něco málo větší než ta stará a při zakoupení
nových regálů máme lepší prostor na uspořádání našich věcí.
Okrsková soutěž a oslavy v okolí
Okrsková soutěž se konala v Kunčím. Místní sbor ji pojal velkolepě s bohatým občerstvením, hudbou, a tudíž i velkým diváckým zájmem.
Koncem června jsme se zúčastnili oslav výročí 110 let
SDH Trpišov. Na oslavách nebylo tolik sborů jako jinde, ale
to vůbec nevadilo. Několik netradičních soutěží, např. hod minimaxem na cíl (prázdným), spolu s pitím piva bylo dost napínavých a zároveň s ukázkami Červeného kříže a SDH Slatiňany i zajímavých.

V srpnu pořádal SDH Bítovany oslavy 120 let od založení. Tentokrát to bylo s průvodem na hřiště, kde se soutěže
zúčastnilo asi dvanáct hasičských sborů.

Závěrem bych vás rád všechny pozval na letošní oslavy
padesáti let trvání klubu, které proběhnou v sobotu 29. června

Ples a další akce
Kromě naší práce týkající se sboru jsme v lednu uspořádali tradiční ples, který se opět povedl. Podíleli jsme se také
na organizaci akcí na místním hřišti – pálení čarodějnic a rozloučení s prázdninami. Ke konci roku se naši členové zúčastnili několika školení, která pořádal HZS Chrudim.
Na závěr bych rád poděkoval všem členům za práci a čas
věnovaný sboru a nakonec vám všem popřál do roku 2019
hodně zdraví a úspěchů.
Martin Havránek, velitel SDH Orel

Zprávy Orelského bubínku
Naposledy jsme v našem zpravodaji na tomto místě referovali o rozloučení s prázdninami. Uběhlo několik měsíců,
během kterých se spolek Orelský bubínek postaral o organizaci lampionového průvodu, vánočního zpívání a Tříkrálové
sbírky.
Lampionový průvod k výročí republiky
Tradiční podzimní lampionový průvod se konal 30. října
k oslavě století od vzniku samostatného státu. Byl to příhodný
způsob, jak si toto výročí připomenout, protože právě lampionovým průvodem se v Orli v roce 1918 nadšeně slavilo, když
byla republika vyhlášena. Jako obvykle průvod začínal u Sušky, odkud se s rozsvícenými lampiony pokračovalo na místní
hřiště. Vál silný vítr, takže se velmi hodilo, že jsme se mohli
se světelnou show žongléra Juraje Jugglinga uchýlit do uzavřeného posezení u stánku. Po skončení vystoupení nám přišel
vhod tradiční čaj od sportovců. Děti potěšily svítící tyčinky,
se kterými se proběhly po hřišti.

Rozsvícení vánočního stromu a zpívání
První adventní neděle připadla na 2. prosinec, kdy jsme
se v podvečer sešli u základní školy, abychom slavnostně rozsvítili orelský vánoční strom a společně si zazpívali koledy.
Na sváteční podvečer jsme napekli perníčky, uvařili čaj, naladili nástroje. Nachystali jsme živý dětský betlém a přijela také
zvířátka – oslík, telátko a ovečka. Naše plány na zpívání venku
nám ale překazil déšť, kvůli kterému jsme se uchýlili do školní
tělocvičny. Kdo však i přes nepříznivé počasí dorazil, nelitoval. Vyslechli jsme si příběh Ježíškova narození a zazpívali
jsme si v nesmírně příjemné a přátelské atmosféře. Závěrem
starosta naší obce František Horník všem popřál klidné svátky
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Tříkrálová sbírka
5 a 6. ledna členové spolku již potřetí zajistili vybírání

příspěvků do Tříkrálové sbírky, pořádané Charitou ČR. Opět
se získalo více než v předchozím roce. Zatímco vloni orelští
občané přispěli celkem částkou 12 034 Kč, letos to bylo
13 498 Kč. I touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli do
kasiček a pomohli tak lidem v sociální nouzi a nemocným či
postiženým. Jak uvedla Farní charita Chrudim ve svém děkovném listě naší obci: „Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské služby a služby osobní asistence, na služby občanské poradny a pro provoz dobrovolnického centra. Část financí také pomáhá v obtížných životních
situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě provedeného sociálního šetření či na doporučení sociálního odboru města či jiné organizace, která pracuje s potřebným jako
s klientem. Část výtěžku bude zahrnuta do fondu pomoci při
mimořádných situacích v regionu (povodně, požáry).“

Karneval bude 23. března
Činnost spolku by nebyla myslitelná bez pomoci a spolupráce dalších organizací a obce. Náš dík patří Tělovýchovné
jednotě Orel, místním hasičům, hostinci U Špejlíka i základní
škole. Za finanční podporu děkujeme obci Orel, firmě Alukov
a také Jednotě – spotřebnímu družstvu Hlinsko, členskému
výboru Orel.
V letošním roce budeme pokračovat v organizování tradičních a oblíbených akcí. Nejprve nás čeká dětský karneval,
a to v sobotu 23. března odpoledne v hostinci U Špejlíka. Spolek se bude podílet také na přípravě pálení čarodějnic, uspořádá dětský den i rozloučení s prázdninami. Termíny akcí
oznámíme ve vývěskách, na webových stránkách Orelského
bubínku www.orelskybubinek.cz a také na stránkách obecního úřadu. Těšíme se na setkání na našich akcích. Přijďte bez
ohledu na počasí, s dobrou vůlí a náladou to vždy stojí za to.
Na shledanou na karnevalu!
Zdena Žáčková, členka spolku
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