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číslo 1, ročník 7                březen 2021 

 

Zprávy z obecního úřadu  

Vážení spoluobčané, 

zimní období nás pomalu opouští a nastal čas 

k vydání jarního zpravodaje. Tentokrát však v jeho 

zkrácené verzi, a to v důsledku různých protiepide-

mických opatření, kterými byly mj. omezeny či za-

kázány každoroční akce místních klubů či spolků. 

Věříme však, že vše zvládneme a že se náš život 

v brzké době vrátí k normálu, na který jsme byli 

zvyklí. 

Manipulační plocha u hřbitova Tři Bubny 

Na podzim loňského roku byla provedena oprava 

manipulační plochy u hřbitova Tři Bubny, která je 

využívána návštěvníky hřbitova jako parkoviště. 

Tuto manipulační plochu měla od naší obce 

v souvislosti s rekonstrukcí přilehlé krajské silnice 

zapůjčenu stavební firma SWIETELSKY s.r.o. pro 

parkování techniky, obraciště a manipulaci se stroji 

a materiálem. Z důvodu určitého opotřebení 

manipulační plochy touto stavební činností se nám 

podařilo opravu domluvit a realizovat složením 

finančních prostředků, což pro nás znamenalo 

značnou finanční úsporu. 

Nové dětské hřiště pro veřejnost 

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se 

na podzim loňského roku zpozdila výsadba zeleně 

před základní školou, což vedlo k následnému 

zpoždění montáže zde plánovaného dětského hřiště 

pro žáky školy. Montáž tohoto hřiště bude 

provedena v první polovině letošního roku. 

Nicméně všechno zlé je pro něco dobré. Podařilo se 

nám se zhotovitelem domluvit spojení montáže 

školního dětského hřiště s realizací nového 

dětského hřiště pro veřejnost, a to v prostoru „na 

louži“. To je prakticky jediné vhodné místo, kde 

toto hřiště můžeme vybudovat. Jako zastupitelé 

jsme si absence dětského hřiště pro veřejnost dobře 

vědomi. Tímto se nám podaří splnit přání rodičů 

našich nejmenších občánků. 

Obecní užitkové vozidlo 

Jako jedna z mála obcí (možná jediná) jsme neměli 

k dispozici užitkové vozidlo. Proto jsme v únoru 

2021 zakoupili nové, cenově dostupné vozidlo 

značky Dacia Dokker Van s tažným zařízením pro 

přívěsný vozík. Vozidlo bude našimi obecními 

zaměstnanci využíváno převážně v souvislosti 

s údržbou obce a zeleně v katastru obce. Jistě nám 



2 

dáte za pravdu, že využívání jednomístného 

malotraktoru, zejména při cestách na vzdálenější 

místa, např. hřbitov, kdy druhý zaměstnanec musí 

jezdit na svém jízdním kole, je zcela nevyhovující. 

Kácení ve třetí Borovině 

Prakticky všechny jehličnaté stromy ve třetí 

Borovině jsou napadeny kůrovcem, a tak jsme po 

jejich prohlídce a domluvě se správcem našich lesů 

rozhodli o jejím vykácení a následné nutné 

výsadbě. Vykácení napadených stromů bude 

provedeno formou samotěžby. Konkrétní 

podmínky samotěžby budou upraveny smluvně, 

včetně prodejní ceny vytěženého dřeva, kterou 

zastupitelstvo obce stanovilo na 100 Kč za jeden 

prostorový metr. Výsadbu plánujeme zajistit 

vlastními silami, zejména s výpomocí místních 

klubů či spolků. 

Termín rekonstrukce cesty ke Skále – I. etapa 

Jak jsme vás informovali v minulém čísle 

Orelského zpravodaje, je první etapa rekonstrukce 

cesty ke Skále (k první Borovině) smluvně 

plánována na první pololetí tohoto roku. Podle 

nedávného vyjádření zástupce zhotovitele M-

Silnice, a.s., by rekonstrukce cesty měla proběhnout 

v průběhu dubna 2021. Věříme, že se vše v daném 

termínu podaří a že v brzké době budeme moci 

novou cestu plně využívat nejen k oblíbeným 

procházkám, ale i např. k jízdě na kolečkových 

bruslích, koloběžkách apod. 

Kruhový objezd u ZŠ a silnice na Slatiňany, 

včetně cyklostezky 

V současné době stále probíhají pracovní jednání 

ohledně plánované výstavby nového kruhového 

objezdu u školy a rekonstrukce silnice od tohoto 

kruhového objezdu směrem na Slatiňany, včetně 

společné stezky pro chodce a cyklisty. Ohledně již 

prezentovaného projektu, který končí na hranici 

katastrů naší obce a Slatiňan, došlo na posledním 

pracovním jednání v lednu 2021 ke všeobecné 

shodě. V průběhu tohoto roku by mělo proběhnout 

stavební řízení. Podle posledních informací 

zástupců Správy a údržby silnic Pardubického 

kraje, což je investor rekonstrukce této silnice 

(investorem přilehlých chodníků a společné stezky 

pro pěší bude obec Orel), bude možno stavbu 

započít na přelomu roku 2022 a 2023. Tento 

pozdější termín byl zdůvodněn současným 

omezením finančních prostředků. Původní záměr 

byl rekonstrukci daného úseku silnice zrealizovat 

tak, aby byla provedena před zprovozněním 

obchvatu. 

Pokud se týče námi navrženého pokračování 

společné stezky pro pěší a cyklisty přes kruhový 

objezd u obchvatu až do Slatiňan, jsme s tímto se 

zástupci města Slatiňany ve shodě. K tomuto účelu 

již byla podle požadavku vypracována studie, 

neboť s tímto je spojena změna projektové 

dokumentace kruhového objezdu. Zda se tento náš 

záměr podaří zrealizovat, je v rukou investora 

stavby obchvatu, což je Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, který je mimo jiné v souvislosti s poskytnutými 

evropskými dotacemi vázán časovým 

harmonogramem. 

František Horník, starosta 

Odpadové hospodářství 

Nepovedený vánoční dárek 

Dlouho diskutované téma, nový zákon o odpadech, 

je tu. Jako dárek k Vánocům jsme dostali zákon 

a jak se mnozí odborníci shodují, jedná se o dárek 

nevhodný. Nikdo nebyl připraven a všichni tápou. 

Zákon byl schválen před Vánoci s účinností od 1. 

ledna 2021, bez průvodních vyhlášek a vysvětlení. 

Odpadové firmy i obce vše řeší za pochodu, mnohé 

není jasné. Právníci naší svozové firmy pracují na 

dodatku ke smlouvě, který bude určovat systém 

svozu a ceny odpadů, a to nejen směsného komu-

nálního odpadu (SKO), ale i odpadů, které vozíme 

přímo na skládku. Stejně tak čekáme na nový doda-

tek ke smlouvě s firmou Recycling, která nám za-

jišťuje sběrný dvůr pro naši obec. Jediné, co mů-

žeme už nyní sdělit, je to, že vše bude mnohem 

dražší. 
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Změny v odpadovém hospodářství 

Hlavní změnou v daném zákoně je výše zákonného 

poplatku za uložení odpadu na skládku zvyšující se 

z 500 Kč na 800 Kč za tunu. Konkrétně se jedná 

o tyto odpady – směsný komunální opad, odpad 

z tržišť, uliční smetky a objemný odpad. U těchto 

odpadů je zákonem stanovené množství na občana 

za daný rok pro uplatnění tzv. třídicí slevy, kdy 

bude uplatněna snížená sazba 500 Kč (viz tabulka – 

zbytkový odpad), po překročení daného limitu se 

částka zvýší na 800 Kč (viz tabulka – využitelný 

odpad). 

Dílčí základ poplatku za ukládání  

Poplat-

kové 

období 

v roce 

využitel-

ného  

odpadu 

zbytkového 

odpadu 

nebezpeč-

ného  

odpadu 

2021 800 500 2000 

2022 900 500 2000 

2023 1000 500 2000 

2024 1250 500 2000 

2025 1500 500 2000 

2026 1600 600 2000 

2027 1700 600 2000 

2028 1800 700 2000 

2029 1850 700 2000 

2030 1850 800 2000 

 

Pro rok 2021 je stanoveno množství 200 kg na 

občana. Pro nás to znamená 779 občanů s trvalým 

pobytem krát 200 kg, tedy 155,8 tun odpadu, na 

který můžeme uplatnit třídicí slevu. Vše nad toto 

množství bude s poplatkem 800 Kč. Jelikož naše 

produkce SKO v roce 2020 byla 156,26 tuny, roz-

hodli jsme se tuto třídicí slevu uplatnit na SKO. Po 

třetím čtvrtletí roku 2021 uvidíme, jak na tom jsme, 

a podle toho budeme moci třídicí slevu uplatnit i na 

objemný odpad. To však záleží jen a pouze na nás, 

zda budeme třídit odpad tak, aby v popelnicích kon-

čil pouze takový odpad, který tam patří. Objemný 

odpad ze sběrného dvora a sběrného místa bude 

s poplatkem 800 Kč. Máme oproti některým obcím 

velkou výhodu, že nejsme v rekreační oblasti, pro-

tože tvůrci nového zákona obce v rekreačních ob-

lastech hodně znevýhodnili. Množství odpadu pro 

třídicí slevu se totiž vypočítává pouze z počtu ob-

čanů s trvalým pobytem. Nás se to také dotkne, ale 

nijak velkou měrou. 

Stanovené množství odpadu pro uplatnění tzv. 

třídicí slevy 

Rok Kg/občan 

2021 200 

2022 190 

2023 180 

2024 170 

2025 160 

2026 150 

2027 140 

2028 130 

2029 120 

2030 120 

 

Druhým hodnoticím kritériem je procentuální 

poměr vytříděného separovaného odpadu, ale to 

velmi úzce souvisí s uvedeným množstvím odpadu 

pro třídicí slevu. Je tedy nutné dobře a efektivně tří-

dit odpad vyprodukovaný na území naší obce. 

Čím lépe budeme třídit, tím více ušetříme. 

Nebo jinak – čím lépe budeme třídit, tím méně od-

padu nám skončí v popelnicích a kontejnerech na 

objemný odpad a tím více uplatníme třídicí slevu. 

Od množství vyprodukovaného odpadu, který 

končí na skládce, se bude odvíjet i poplatek pro ob-

čany za svoz popelnic. Pro letošní rok bylo zastupi-

telstvem odsouhlaseno navýšení o 100 Kč, ale bo-

hužel nám nový zákon tuto možnost již nedovolil, 

a proto výše poplatku za svoz popelnic zůstává pro 

letošní rok stejná. O to větší zvýšení musíme oče-

kávat v roce příštím. Bohužel vedle státem zvýše-

ného základního poplatku za uložení odpadu na 

skládky je zvýšen i poplatek na rekultivaci skládek 

a také vlastní uložení na skládku. V tuto chvíli stále 

nevíme, o jaké částky půjde. Jak jsem psal výše, vše 

je nyní v jednání. 
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V níže uvedeném souhrnu zjistíme, že dle vy-

účtování odpadů pro rok 2020 by měl každý občan 

uhradit poplatek ve výši 748 Kč. 

 

Dobrou zprávou je, že jsme se již zlepšili v tří-

dění separovaných odpadů, převážně plastů, kde 

došlo ke zvýšení o sto procent. Věříme, že tomu na-

pomohla instalace větších vhozů na zvonech. Dal-

ším zlepšením komfortu třídění je zavedení pytlo-

vého svozu plastů a nápojových kartonů. Do tohoto 

programu se zapojila skoro třetina domácností a zá-

jemci přibývají. Pytle pro pytlový sběr je možné ob-

jednat na e-mailu mistostarosta@obecorel.cz nebo 

zasláním SMS zprávy na číslo 725 377 802. Ve 

zprávě uveďte jméno a číslo popisné. Nebo se za-

stavte osobně na obecním úřadě. Pytle je zapotřebí 

ve svozový den umístit na místo, kam dáváte popel-

nice v den svozu. Pytle musí být plné, uzavřené 

a označené etiketou. Na dané místo lze umístit 

i plasty větších rozměrů, např. plastové židle. Pyt-

lový svoz nám zabezpečuje svozová firma 

Granplast s.r.o. s provozovnou ve Slatiňanech. Zpo-

čátku se může stát, že váš pytel nebude odvezen. 

V takovém případě neváhejte kontaktovat místosta-

rostu. Pytel odveze a upozorní svozovou firmu na 

tento nedostatek. Tato firma nám od 1. ledna 2021 

zabezpečuje svoz veškerého separovaného odpadu. 

 

 

 

 Termíny svozů pytlového sběru 

 

Svoz bioodpadu 

V letošním roce nám končí smlouva s fir-

mou HOLD s.r.o., která nám zdarma za-

bezpečovala svoz a uložení bioodpadu. Po prvot-

ních úvahách o vlastní kompostárně jsme uzavřeli 

smlouvu s panem Chrbolkou, který provozuje kom-

postárnu ve Slatiňanech. Svoz nám bude zabezpe-

čovat místní dopravce. Byl pořízen druhý kontejner 

na bioodpad, abychom zabezpečili obě místa pro 

shromažďování. Svoz a likvidace bioodpadu nám 

také navýší náklady v odpadovém hospodářství 

obce. 

ZMĚNA POUZE PO DOBU REKONSTRUKCE 

Na jaře letošního roku proběhne rekonstrukce 

komunikace do Skály. Po dobu této rekonstrukce 

bude kontejner na bioodpad umístěn na místním 

hřišti TJ Orel. Na hřišti bude dočasně také úložiště 

větví. 

Sběrné místo 

V minulém zpravodaji jsme vás informovali 

o úpravě provozní doby sběrného místa. Nakonec 

jsme se rozhodli pro změnu. Sběrné místo bude ote-

vřeno i v sobotu od 1. dubna od 8.00 do 9.00 hodin. 

Likvidace odpadů a poplatky 

Ještě je třeba připojit informaci o výši poplatku za 

svoz směsného komunálního odpadu. Poplatek se 

řídí podle OZV č. 1/2019, která je vyvěšena na in-

ternetových stránkách obce Orel. Přesto vám zde 

Subjekt Upřesnění kg Kč 

Oděvy kontejner na oděvy 3 476 1 000  

Velkoobjem jednoroční svoz v obci 1 480 –7 540 

Škola kontejner na bioodpad 400 –2 063 

SKO popelnice 156 260 –418 944 

Granplast svoz zvonu – kovové obaly 859 –3 680 

HOLD kontejnery na trávu 141 200 0 

Hřbitov kontejner  6200 –13 531 

Sběrný dvůr 
 

46 305 –131 893 

Sběrné místo   12 942 –6 111 

582.760,– Kč / 779 občanů 

=  748,– Kč/občan 369 122 –582 760  

Březen 5., 19. 

Duben 2.,16.,30. 

Květen 14., 28. 

Červen 11., 25. 

Červenec 9., 23. 

Srpen 6., 20. 

Září 3., 17. 

Říjen 1.,15.,29. 

Listopad 12., 26. 

Prosinec 10., 24. 
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přinášíme základní informace. Podle zákona je po-

platníkem každá osoba, která je hlášena k trvalému 

pobytu v naší obci. Rovněž i fyzická osoba, která 

má ve vlastnictví stavbu nebo rodinný dům, a cizi-

nec pobývající na území obce musí zaplatit popla-

tek stanovený obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2019. Zastupitelstvo obce stanovilo výši po-

platku 550 Kč na osobu a rok. Za rodinný dům, kde 

není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je stanoven 

poplatek ve výši 550 Kč. 

Osvobození od poplatku, případně úlevy, je 

možné poskytnout jen v souladu s článkem 6 vy-

hlášky č. 1/2019. Úlevu od poplatku mají: studenti 

do 26 let, kteří jsou v průběhu studia ubytováni 

mimo obec, zaplatí 470 Kč. Poplatníci starší 75 let 

zaplatí poplatek 470 Kč. Děti do 2 let věku a osoby 

celoročně zdržující mimo obec jsou od poplatku 

osvobozeny. V roce 2021 odvážejí AVE komunální 

odpad každý sudý týden vždy v pondělí. 

V souvislosti s platnými koronavirovými opat-

řeními žádáme občany, aby poplatky za svoz komu-

nálního odpadu, ze psa a hřbitovní služby, platili 

elektronicky na bankovní účet, 6021531/0100, va-

riabilní symbol 1340, specifický symbol = číslo po-

pisné. Výjimečně lze uvedené poplatky platit (po 

předchozí telefonické domluvě na tel. č. 469 681 

408) osobně na obecním úřadě v Orli a to od 15. 3. 

2021 do 30. 4. 2021. 

Poplatky ze psů na rok 2021 činí 60 Kč za prv-

ního psa a 90 Kč za druhého a každého dalšího psa. 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, pokud je 

osoba nevidomá, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, 

osoba provádějící výcvik psů, provozující útulek 

nebo osoba, které stanovuje povinnost držení a po-

užívání psa zvláštní právní předpis. 

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 vý-

měrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až 

trojnásobně. Děkujeme za včasné zaplacení těchto 

poplatků. 

Recyklační symboly  

slouží ke srozumitelnému označování výrobků ur-

čených k recyklaci. Označení se skládá z trojúhel-

níkové grafické značky doplněné buď o číselné, 

nebo textové označení materiálu, případně je možné 

uvádět číselné i textové označení zároveň. Díky 

recyklačním symbolům je evidentní, z jakého ma-

teriálu je daný produkt vyroben. 

Papír  

Do kontejneru na papír je v ČR možno vhazo-

vat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní 

letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papí-

rové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním sym-

bolem a kódem PAP, 20, 21 či 22.  

Do kontejnerů na papír nepatří mokrý, mastný 

nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný 

papír, použité pleny a hygienické potřeby a více-

vrstvé obaly. 

 

Sklo  

Do kontejnerů na sklo je možno vhazovat nevratné 

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy 

– tabulové sklo, obaly s recyklačním symbo-

lem a kódem GL, 70, 71, 72.  

Do kontejnerů na sklo nevhazujeme kera-

miku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, 

lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky… 

 

Plasty  

Do kontejnerů na plasty je možno vhazovat stlačené 

PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrote-

nové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, 

obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, 

HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6. 

Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové 

trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vlá-

ken, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných 

látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.) 

V některých městech je do kontejnerů na plasty 
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možné vhazovat i nápojové kartony, což je na po-

pelnici náležitě uvedeno. 

 

Nápojové kartony  

Nápojové kartony jsou obaly na bázi Tetra Pak. 

Jsou složeny z několika vrstev jako například kra-

bice od džusů, mléka, mléčných výrobků, vína, raj-

čatových protlaků apod. Pro sběr nápojových kar-

tonů slouží pytle od společnosti EKO-KOM v sys-

tému pytlového sběru. 

 

Kovové obaly 

Do kontejneru na kovové obaly patří plechovky od 

potravin, nápojové plechovky a ostatní kovové 

předměty z domácností. 

Do kontejneru nepatří kovové obaly znečiš-

těné nebezpečnými látkami. 

Textil 

Oděvy, obuv a hračky jsou svozovou firmou tříděny 

do třech kategorií. 

KATEGORIE A 

 Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje 

jejich další využívání k dalšímu nošení. Jejich život 

bude pokračovat dál v původní podobě. Naleznou 

dalšího nositele. Hračky, módní doplňky i knihy 

dokážeme vytřídit a dát jím druhou šanci. Oblečení 

prosím zabalte do igelitových pytlů, aby nedošlo ke 

znečištění. Igelitové pytle se v naší třídírně potom 

vytřídí do plastů.  

KATEGORIE B  

Oděvy, které již nelze využít k původnímu 

účelu. Šatstvo v této kategorii se dále rozčlení s oh-

ledem na jejich materiálové složení. Dále se může 

průmyslově zpracovat. Například rozřezáním, roz-

cupováním, případně jako příměs do kartonů. Práce 

s touto skupinou vyžaduje drahé technologie a je 

velice náročná na spotřebu energie. Vznikne však 

nový výrobek.  

KATEGORIE C  

Jsou to oděvy, které nebylo přes veškerou 

snahu možno zachránit a zařadit do skupin A a B. 

Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že 

slouží jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo má 

stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Z šatstva tak 

vznikne světlo a teplo. 

 Co do kontejneru nepatří: plesnivé, mokré či 

od chemikálií zašpiněné hadry. 

Miroslav Flídr, místostarosta 

Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení spoluobčané, 

činnost SDH Orel jsme v roce 2020 zahájili tra-

dičně hasičským bálem, který se díky bohaté tom-

bole vydařil. Jarní přípravu techniky jsme původně 

plánovali na začátek dubna, ale začátek koronavi-

rové epidemie nám vše překazil. Obecní úřad na-

koupil dezinfekci, postřikovače a ochranné po-

můcky. Místo tréninku na hřišti a přípravy na hasič-

ské soutěže jsme v obci dezinfikovali autobusové 

zastávky, lavičky a kontejnery na odpad. Po kostr-

batých začátcích vše klapalo ke vší spokojenosti. 

Bohužel vinou vládních opatření byla jakákoliv 

činnost sboru dobrovolných hasičů prakticky zru-

šena. V letních měsících to vypadalo na klidnější 

podzim, na který bylo hodně akcí přesunuto. Bohu-

žel člověk míní, covid mění. Druhá vlna epidemie 

prakticky ukončila naši činnost. To ale neznamená, 

že máme volno. K ochraně majetku našich spoluob-

čanů jsme tu pořád. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům 

SDH Orel za jejich práci a popřát všem spoluobča-

nům hlavně hodně zdraví a klidný rok 2021. 

Martin Havránek, velitel SDH Orel 
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