
Zprávy z obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 

parné léto je za námi, dětem skončily prázdniny, ty starší 

znovu usedly do školních lavic. Nastal ten správný čas Vás 

několika řádky informovat o tom, co nového se v obci událo. 

Nová zastávka 

Díky získané dotaci ve výši 110 000 Kč z Programu ob-

novy venkova se nám podařilo vybudovat novou autobusovou 

zastávku. Celkové náklady na vybudování včetně opraveného 

chodníku činily 223 000 Kč.  

Inforadary pomáhají 

Po získání všech potřebných dokumentů jsme nainstalo-

vali informační radary, které nám pomáhají umravnit větší 

část neukázněných řidičů. Kromě toho jsme měli pro zlepšení 

provozu v obci v úmyslu instalovat u přechodů pro chodce 

dopravní značky s reflexním podkladem. Bohužel se nám ne-

dostalo souhlasného vyjádření kompetentních orgánů. Z jed-

nání vyplynulo, že nám instalace těchto značek nebude povo-

lena, a to s vysvětlením, že se značky s reflexním podkladem 

používají jen na opravdu nebezpečná místa, tak aby nám řidi-

čům nezevšedněly. Při schvalování navíc PČR usoudila, že je 

v obci příliš mnoho značek. Nyní čekáme na vyjádření odboru 

dopravy MěÚ Chrudim. 

S křižovatkou také nezahálíme. Nyní se vypracovává od-

borná studie pro vybudování kruhového objezdu, který by 

mohl být zřízen při rekonstrukci komunikace od základní 

školy směrem na Slatiňany poté, co bude dostavěn obchvat. 

Nové komunikace 

Stavební práce v nové zástavbě nabraly správných obrá-

tek, a proto se nyní dolaďuje výkresová dokumentace, tak aby 

se na jaře příštího roku mohla vybudovat nová komunikace. 

Souběžně bychom chtěli zrekonstruovat třetí ulici, na kterou 

už jsme získali stavební povolení. Do konce roku bychom 

chtěli vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Na tuto 

rekonstrukci čekáme trochu s napětím, protože na této komu-

nikaci budou použity zpomalovací retardéry. Pokud se 

osvědčí, budou použity i v ostatních ulicích. 

Hledáme zaměstnance 

S dostavbou nového obecního úřadu vznikne nová pra-

covní pozice obecního zaměstnance, který se bude starat o ve-

řejnou zeleň, pořádek v obci, drobné opravy obecního majetku 

atd. Žádáme proto občany, kteří by měli o tuto pracovní pozici 

zájem, aby se dostavili na obecní úřad pro bližší informace. 

Stavba v plném proudu 

Stavba obecního úřadu jde řemeslníkům pěkně od ruky 

a zatím jde vše podle plánu tak, aby mohla být do konce letoš-

ního roku předána do užívání. V současné době máme proin-

vestováno 4 369 943 Kč. Jsou dokončeny vnitřní rozvody 

elektřiny, vody a plynu. Osazena jsou i okna a provedeny 

vnitřní omítky. Nyní se pracuje na první vrstvě fasády, snad 

se podařilo dobře vybrat finální barevný odstín. 

Novou a dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat 

dotaci na vybavení sběrného místa, které vznikne za požární 

zbrojnicí. Získáme něco málo přes 800 000 Kč, za které poří-

díme kontejnerový nosič za malotraktor, šest kontejnerů, sítě 

a štěpkovač, kterým budeme štěpkovat překvapivě velkou 

produkci větví přímo na sběrném místě. Bohužel na vybudo-

vání nového shromaždiště větví se nám dotaci získat nepoda-

řilo, a tak budeme zatím nadále využívat místo v areálu míst-

ního hřiště. Prosíme o shovívavost Tělovýchovnou jednotu 

Orel kvůli mnohdy nevzhledné hromadě větví. 



Stavba nové mateřské školy 

 Přípravné práce jdou pomalu, ale jistě. Po úspěšném 

územním řízení a vypracování projektové dokumentace jsme 

získali stavební povolení a v tuto chvíli se připravuje výběrové 

řízení na dodavatele stavby. V letošním roce stihneme pře-

ložku vedení elektrické energie. O školce jsme toho napsali už 

mnoho, nyní musíme být trpěliví a věřit, že se výstavba nové 

MŠ nebude nadále žádným způsobem zbytečně protahovat. 

Bylo by dobré začít stavět co nejdříve. Předpokládáme, že 

stavba začne na jaře příštího roku, pokud do té doby bude vše 

připraveno a budeme mít šťastnou ruku při výběru dodavatel-

ské firmy.  

Železniční zastávka 

Dovolte mi jen krátce informovat o možnosti vybudo-

vání železniční zastávky v obci. Zatím zjišťujeme podrobnosti 

a podmínky. Také nevíme, zdali o zastávku mají občané zá-

jem. S největší pravděpodobností proběhne anketa formou do-

tazníku. O všem budete včas informováni. 

Knihovna 

Koncem roku nebo spíše začátkem nového nás čeká stě-

hování obecního úřadu do nových prostor. Mimo jiné budeme 

stát před rozhodnutím, zdali si ponecháme nebo zrušíme 

místní knihovnu. I v případě jejího zachování bude třeba 

knihy přebrat a vyřazené svazky nabídnout případným zájem-

cům, o čemž budete informováni. 

Lípa 

Návštěvníci místního hřbitova si zajisté všimli, že mu-

sela být pokácena vzrostlá lípa. Narušovala totiž hřbitovní 

zeď, která bude muset být opravena. 

Co smíme dát do kontejnerů 

Na území obce jsou umístěny dva kontejnery na měkký 

biologický odpad. Žádáme Vás, abyste do nich ukládali 

opravdu jen měkké zbytky rostlinného původu. V poslední 

době se v nich objevily větve, ale i neprosáté drny, kdy nej-

méně 95 procent váhy tvořila hlína. Protože to bylo ve větším 

množství, nebylo možné kontejner naložit na přistavený auto-

mobil. 

Co tedy do kontejneru patří? Měkké rostliny, listí, tráva, 

sáčky od čaje, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, kávová sed-

lina, dřevní štěpky, piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce či 

skořápky vajec. Do kontejneru nepatří hlína, kamení, větve, 

zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, kůže, maso apod. Poděkování 

patří těm z Vás, kteří pečlivě třídíte odpad. 

Přejeme Vám hodně zdraví a příjemné podzimní dny. 

Miroslav Flídr, místostarosta 

Základní škola a mateřská škola 

V novém školním roce nastoupilo do základní školy 36 

žáků, do mateřské školy 28 dětí. Školní družinu v odpoledních 

hodinách může využívat až 30 žáků.  

Děti tráví svůj volný čas v zájmových kroužcích. V zá-

kladní škole je velice oblíbený florbal, dále keramika, taneční 

kroužek a angličtina. V mateřské škole se děti seznámí s cizím 

jazykem v angličtině pro nejmenší. Je na dětech a rodičích, jak 

nabídku zájmových kroužků využijí. 

Od 1. září 2017 do 31. srpna 2019 čerpá škola formou 

projektu „Zvýšení a zlepšení výuky na ZŠ a MŠ Orel“ fi-

nanční prostředky z operačních programů vyhlášených 

MŠMT. Díky takto získaným financím v naší organizaci pra-

cuje další nepedagogický pracovník, školní asistent. Žáci v zá-

kladní škole mohou zdarma navštěvovat „ Klub zábavné lo-

giky“ a „ Čtenářský klub“. Finanční prostředky využijeme na 

vzdělávání pedagogů.  

Naše škola je zapojena do projektu „Aktivní škola“, 

„Ovoce do škol“, „Školní mléko“. 



Základní škola i mateřská škola připravuje bohatý plán 

akcí, který je vyvěšen na webových stránkách školy 

www.skolaorel.cz. Na těchto stránkách se můžete seznámit 

s děním ve škole během celého roku.  

Věříme, že nový školní rok prožijeme v přátelském, klid-

ném a pohodovém prostředí.  

Jiřina Lacinová, ředitelka 

Mateřská škola – vzpomínka na uply-

nulý školní rok 

Děti se celý rok seznamovaly s přírodou, tradicemi, mís-

tem svého bydliště a okolím, učily se společenskému chování. 

Dostalo se jim poznání, že svět má svůj řád, který se musí do-

držovat.  

Děti navštěvovaly divadelní představení a podívaly se do 

,,Babiččina dvorečku“ v Licibořicích, kde poznávaly domácí 

zvířátka.  

Velký úspěch měly lekce taneční školy Besta. Některé 

děti se učily zá-

kladům hry na 

zobcovou flétnu. 

Ve školce probí-

hal kroužek an-

glického jazyka 

pro předškolní 

děti. Zájem byl 

o plavecký kurz, 

na který děti do-

jížděly společně 

se žáky ZŠ. 

Znalosti 

o přírodě si pro-

cvičily během 

výprav za skřítky 

Jarníčkem a Pod-

zimníčkem. Svoji 

zdatnost ukázaly při pěším výletu do Slatiňan, do místní kni-

hovny. 

Všem se nám líbila oslava MDD na zahradě školy, cvi-

čení v tělocvičně ZŠ i hry na hřišti. Pro rodiče děti připravily 

vystoupení na vánoční besídku. Své výtvory představily spolu 

s betlémy na výstavě v ZŠ. Na besídce k ukončení školního 

roku proběhlo také rozloučení s našimi budoucími školáky. 

V závěru roku jsme prožili pěkný den na výletě ve Žle-

bech, kde se děti seznámily s lesními zvířaty, pozorovaly bílé 

jeleny, střílely z luku a viděly ukázku výcviku dravců. 

Uplynulý školní rok v naší MŠ byl na zážitky opravdu 

bohatý. 

Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ 

Zprávy Orelského bubínku 

V uplynulých šesti měsících se členům spolku Orelský 

bubínek podařilo uspořádat několik akcí, na kterých se mohli 

setkávat malí i velcí Oreláci. Připomeňme si tedy, co se letos 

podařilo a co nás v nejbližších měsících čeká. 

Kronikář vzpomínal 

Jak jsme avizovali v prvním letošním čísle zpravodaje, 

na březen jsme připravili besedu s dlouholetým orelským kro-

nikářem Františkem Klesalem, který po třiceti letech svědo-

mitého zapisování do kroniky předal svůj úkol od letošního 

roku Zdeně Žáčkové. Účastníci besedy se dověděli zajíma-

vosti o tom, jak se tvoří kronikářský zápis, a o tom, jakou his-

torii orelská kronika má a kdo do ní zapisoval. Nad promíta-

nými historickými fotografiemi si někteří přítomní zavzpomí-

nali a jiní se něco nového dověděli. Audiozáznam besedy 

i prezentaci s historickými fotografiemi a informacemi o ore-

lské kronice najdete na webových stránkách Orelského bu-

bínku mezi uskutečněnými akcemi (www.orelskybubinek.cz). 

Úklid Boroviny a pálení čarodějnic 

V dubnu se členové spolku vydali do Boroviny na tra-

diční jarní úklid, aby jedno z mála míst, kam mohou Oreláci 

vyrazit na procházku, vypadalo trochu k světu a také aby děti 

věděly, že o životní prostředí je třeba se starat. Děti sesbíraly 

tři pytle odpadků. Na černou skládku, ke které nakonec bri-

gádníci dorazili, však jejich síly nestačily. 

Pálení čarodějnic proběhlo jako vždy za spolehlivého 

http://www.orelskybubinek.cz/


dozoru a pomoci orelských hasičů. Děti si opět čekání na oheň 

zpestřily výrobou čarodějnic papírových. 

Když vítr bere kulisy 

Jestliže se pořádá akce pod širým nebem, organizátoři 

mohou vždy jen 

doufat, že vyjde 

příznivé počasí. 

Při dětském dnu 

na místním hřišti 

první červnovou 

neděli stěhovalo 

divadlo Kozlík 

kvůli dešti, větru 

a ochlazení během 

představení kulisy 

do klubovny spor-

tovců, aby mohlo 

dohrát pohádku. 

Do klubovny se 

pak bylo třeba 

vtěsnat také s při-

pravenými hrami 

a disciplínami pro děti. Ale vše se díky úsilí všech přítomných 

podařilo a děti o hry a hlavně o slíbené odměny nepřišly. 

Magie na hřišti 

Zato první sobotu v září si po rozloučení s prázdninami 

organizátorky od-

dychly. Nepršelo 

a děti i dospělí si 

mohli nerušeně 

užít magickou 

show kouzelníka 

Aleše Krejčího. 

Všem se líbilo 

vtipné a zábavné 

vystoupení s do-

konale provede-

nými triky, do-

konce velmi 

efektně završené 

levitací. Po před-

stavení se děti 

mohly pustit do 

sportovních disci-

plín a s rodiči opékat buřty. 

Sloni, lampiony a rozsvícení vánočního stromu 

A co nás letos ještě čeká? Vedle každoročně připravova-

ných akcí se letos těšíme na jednu netradiční. Koncert. Pozvali 

jsme Slony! Tedy Kiesse Nzamba, studentský sbor z Gymná-

zia Josefa Ressela v Chrudimi, který má na repertoáru africké 

spirituály. Je obecně známo, že věhlas tohoto sboru již dávno 

překročil okruh rodičů a přátel školy a sbor úspěšně koncer-

tuje. Jeden z podzimních večerů nám tedy v Orli prosvítí af-

rické slunce. Přijďte se do sálu hostince U Špejlíka nechat 

unést rytmem afrických bubnů. Setkat se můžeme také na 

lampionovém průvodu a při rozsvícení vánočního stromu, kdy 

si zase po roce společně zazpíváme koledy. 

Závěrem je třeba poděkovat za finanční podporu obci 

Orel, firmě Alukov a Jednotě – spotřebnímu družstvu Hlinsko, 

členskému výboru Orel. Za spolupráci a vstřícnost jsme velice 

vděční hostinci U Špejlíka, základní škole, TJ Orel a hasičům. 

A samozřejmě také všem, kteří naše akce podporují svou 

účastí. Termín koncertu a dalších akcí se dozvíte včas z pla-

kátů, webových stránek spolku a také webu obecního úřadu. 

Těšíme se na shledanou! 

Zdena Žáčková, členka spolku 

Fotbalové řádky 

Zdravím vás, vážení čtenáři. Začala nám nová fotbalová 

sezóna, což je mimo jiné neklamné znamení končícího léta 

a také čas pro pravidelné bilancování uplynulého půlroku. 

Dění v zázemí 

Jak jste si jistě mnozí všimli, od počátku roku 2017 pro-

vozujeme stánek na hřišti vlastními silami. Tato změna byla 

dána změnou zákonů, které nadále neumožnily smysluplné 

fungování stávajícího provozovatele. Velice děkujeme Ma-

rušce Matějkové za dlouholetou spolupráci! Rádi ji, samozře-

jmě i s rodinou, na hřišti i nadále uvítáme, tentokrát v roli 

hosta, abychom jí mohli vrátit její letitou péči a trpělivost. Co 

se úprav a oprav týká, proběhla v kabinách výměna ohřívače 

vody a nadále probíhají práce na garáži a zastřešení u stánku. 

Muži v pohodě 

Mužstvo mužů si na jaře pohlídalo pozice vybojované 

v podzimní části soutěže. I přes drobná zaškobrtnutí se tým 

pohyboval v klidném středu tabulky a k radosti všech tak ne-

došlo na téměř již tradiční nervy se záchranou. Jen tak dál, 

některé předvedené výkony byly tou nejlepší pozvánkou na 

fotbal. 

 



Starší žáci sbírají zkušenosti 

Mužstvo starších žáků odehrálo jarní zápasy výsledkově 

ve stejném duchu jako podzimní – tedy nic moc. Záměrně píši 

výsledkově, protože předvedená hra byla mnohem lepší, než 

napovídají konečné výsledky. Na „kdyby“ se však nehraje, 

a tak je třeba i nadále tvrdě pracovat. Dobré je, že máme na 

čem stavět. Chuť a zájem mladých borců jsou velké, proto je 

práce na zlepšování pro všechny radostí. 

Přípravky s optimismem 

Přípravky jsou v poněkud rozdílné situaci. U starších byl 

přechod do této kategorie i na jaře provázen někdy až krutými 

lekcemi od zkušenějších soupeřů. Vydrželi, nevzdali to a od 

nové sezóny to mohou soupeřům vrátit a věřte, že se tak již 

děje. Mladší přípravka byla na jaře přesně v opačné situaci. 

Byli to již staří „mazáci“, a tak se jim hrálo v mnohem lepší 

pohodě. Ale aby to nevypadalo, že to táhli jen služebně nej-

starší hráči. Naopak v některých utkáních byli mladší hráči 

mnohem většími tahouny. A je opravdu radost se na ně dívat! 

Turnaj 

Závěrem opět zmíním fotbalový turnaj dětí „ME-

MORIÁL MILOSLAVA VODRÁŽKY“, jehož čtvrtý ročník 

se uskutečnil 19. srpna. Zúčastnilo se ho dohromady jedenáct 

mužstev, 119 dětí, ve třech kategoriích: mladší přípravka, 

starší přípravka, starší žáci. Turnaj se vydařil po všech strán-

kách. Reakce účastníků, ať již hrajících, či nehrajících byly 

velmi pozitivní. DĚKUJEME VŠEM, KDO S TURNAJEM 

POMÁHALI! 

Na viděnou na hřišti, ať již při fotbale, nebo jiné příleži-

tosti. S pozdravem „sportu zdar, fotbalu zvlášť“ 

Martin Jeníček, hospodář TJ 

Výjimečná osobnost v historii obce 

Orle 

Řídící učitel a starosta Vojtěch Vokřínek  

Řídící učitel a starosta obce Vojtěch Vokřínek byl jed-

ním z hlavních činitelů čilého orelského společenského života 

v Orli v době první československé republiky. O jeho odchodu 

z Orle v roce 1935 si František Klesal st. do rodinné kroniky 

zapsal: „Obec v něm bude ztráceti dobrého učitele a starostu 

a bude vzpomínáno, že takového starostu obec Orel již nikdy 

více míti nebude.“ 

Vojtěch Vokří-

nek se narodil 

4. dubna v Seči na 

Chrudimsku. Vystu-

doval nižší gymná-

zium v Chrudimi 

a učitelský ústav 

v Kutné Hoře. Půso-

bil v Možděnicích, 

Zaječicích, Čankovi-

cích a v roce 1923 na-

stoupil na místo řídí-

cího učitele v Orli. 

Roku 1927 zde byl 

navíc zvolen staros-

tou. Ve volbách byl 

zvolen i podruhé pro 

svou charizmatickou 

povahu. Byl oblíben všemi vrstvami občanů jako vzor demo-

kratického občana. Byl členem československé strany ná-

rodně socialistické, čtyřicet let v Sokole též jako starosta. Pů-

sobil v orelské čtenářské besedě, ve spolku Karel Havlíček 

Borovský a byl předním funkcionářem hasičským. Jeho věh-

las nebyl jen místní, ale i byl známou osobností i na Chrudim-

sku. 

Sázení lípy na paměť dr. Antonína Švehly v Orli  

Na dokreslení Vokřínkova významu pro společenský ži-

vot v obci uvedu některé příklady. Prvním z nich je zorgani-

zování slavnostního zasazení pamětní lípy. Občané obce dne 

1. května 1934 ve 14 hodin zasadili lípu před statkem č. p. 42 

na paměť dr. Antonína Švehly. Tento významný politik, dlou-

holetý předseda agrární strany a třikrát také předsedy vlády, 

totiž několik měsíců před tím zemřel. Akci zajišťovaly tyto 

organizace: zemědělci, hospodářsko-čtenářská beseda, sbor 

dobrovolných hasičů, a TJ Sokol. Školní děti prodávaly na 

slavnosti za 50 haléřů upomínkové lístky. 

Za teplého počasí se uskutečnil průvod školních dětí od 

školy na místo sázení. Děti nesly fábory v národních barvách. 

Po zpěvu státní hymny pronesl hlavní řeč ing. Miloš Brabínek 



ze Slatiňan, žákyně Milada Hrdá přednesla báseň. Řídící uči-

tel Vojtěch Vokřínek uvítal přítomné a pronesl projev o vý-

znamu slavnosti. Závěrem přednesla báseň žákyně Boháčová 

z č. p. 129. 

Večer ve 20 hodin ještě ochotníci sehráli divadlo „Květy 

v bouři“. Účinkovala hudba Čeňka Haizla z Kočí (zdarma). 

Divadlo sehráli tito občané: Oldřich Onesorg z č. p. 115, Fran-

tiška Michálková z č. p. 78, Josef Menc z č. p. 40, Věra Svo-

bodová z č. p. 153, M. Holubová z č. p. 33, František Florián 

č. p. 82, M. Mazuchová z č. p. 20, E. Bakšová z č. p. 77, Anna 

Pluhařová z č. p. 111, František Haizl z č. p. 117 a Anežka 

Sedláčková z č. p. 173. 

Na této slavnosti měli také zásluhy: Jaroslav Brych 

z č. p. 42, Josef Řehák z č. p. 18, Václav Svoboda č. p. 8. V za-

hrádce při slavnosti hrálo rádio zapůjčené Václavem Čermá-

kem z č. p. 86. Vojtěch Vokřínek závěrem poděkoval všem 

účinkujícím a občanům za účast. Celkem bylo na slavnosti vy-

bráno 591 korun, náklady činily 392,80 korun a dva pracov-

níci dostali od obce 57,90 korun, což přivedlo některé závis-

tivce do varu a žádali o vrácení peněz. 

Busta T. G. Masaryka pro školu 

Po osobních neshodách v obci se Vojtěch Vokřínek roz-

hodl odejít do výslužby. Na 8. prosince 1934 tedy svolal pí-

semně občany Orle i Vlčnova na shromáždění ve 4 hodiny od-

poledne před školu. Důvodem bylo slavnostní odhalení busty 

prezidenta T. G. Masaryka a její umístění nad školní vchod. 

Bustu věnoval odcházející řídící učitel Vojtěch Vokřínek na 

paměť svého jedenáctiletého působení v Orli. Odlitek z umě-

lého kamene provedl štukatér František Zelený z Chrudimě, 

bronzový nátěr nápis „Pravda vítězí“ daroval František Kum-

pán, mistr natěračský z Chrudimě (orelský rodák). Den před 

odhalením byla busta osazena občany (Josef Žák, Antonín Ji-

rek, Josef Dušánek). Na slavnost se sešlo dosti občanstva, 

hlavní řeč pronesl Vojtěch Vokřínek a předal bustu novému 

řídícímu učiteli Ladislavu Peclovi. Jaroslav Mazuch jako 

předseda školy a Josef Zítko z Vlčnova jako starosta poděko-

vali za dar. Na závěr se zazpívala státní hymna a školačka Mi-

lada Hrdá z č. p. 59 přednesla přání Vojtěchu Vořínkovi. Ve-

čer v hostinci č. p. 19 předvedly školní děti se Sokolem aka-

demii. Sál byl přeplněn a následovala taneční zábava. Hudbu 

zdarma zajistil kapelník Čeněk Haizl z Kočí. 

Proč už na škole busta není? Po nástupu komunistů 

k moci byla snesena a uložena na půdě školy. Zde byla ještě 

v osmdesátých letech a později byla rozbita. 

Vokřínkův odchod 

Když po jedenácti letech odcházel řídící učitel Vojtěch 

Vokřínek do důchodu, prohlásil sice, že společenské funkce 

bude vykonávat až do konce volebního období, ale situace se 

vyvíjela rychleji, a to nejen ve státě, ale i v obci. Vokřínek 

nejprve 28. února 1935 rezignoval na funkci v Tělovýchovné 

jednotě Sokol a na 29. dubna 1935 bylo svoláno obecní zastu-

pitelstvo, jež mělo na programu rezignaci starosty Vojtěcha 

Vokřínka a předání úřadu místostarostovi Františku Plesko-

tovi z č. p. 41. 

Po této schůzi sešlo se četné občanstvo, včetně některých 

z Vlčnova, (až na některé opozičníky) do hostince č. p. 19 

k projevení holdu odstupujícímu starostovi. Slavnost zahájil 

Antonín Suchý z č. p.133. Přednášku o působení Vojtěcha Vo-

křínka měl Jan Křivka z č. p. 102. Zúčastnili se i zástupci ná-

rodněsocialistické strany z Chrudimě a následovali řečníci 

z jednotlivých organizací – ze školní rady, TJ Sokol, sboru 

dobrovolných hasičů apod. Slavnosti se zúčastnilo asi 300 lidí 

a nechyběla ani hudba Václava Čermáka z Chrasti. Na druhý 

den odpoledne nasedl Vojtěch Vokřínek na vlak a odjel za 

svým synem Jiřím do Bílovce u Ostravy. Ten potom po záboru 

Sudet učil na měšťanské škole ve Slatiňanech až do roku 

1945. 

Pokládal jsem za nutné předložit občanům obce Orle po-

hled na část období první republiky v naší obci, kdy zde spo-

lečenský život probíhal za účasti a spolupráce většiny občanů. 

Doba se posunula téměř o jedno století a život v obci probíhá 

v jiných rozměrech. Záměrně jsem uváděl podrobnosti, např. 

jmenovitou účast občanů na organizaci akcí apod. Snad to po-

slouží i k zamyšlení. Ta lípa tam ještě dnes – před č. p. 42 

a Hospůdkou na statku – stojí. 

František Klesal, kronikář 
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