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Zprávy z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
čas rodinných dovolených je za námi, děti již
opět usedly do školních lavic a s nadcházejícím
podzimem přichází čas Vás informovat o dění
v naší obci.
Ach, ta školka
Ano, přesně tak, tak moc jsme se na ni těšili,
tak moc jsme vyhlíželi den, kdy poprvé zaryje bagr
do hlíny. Teď je školka velmi ožehavé a bohužel
nepříjemné téma. Ne proto, že ji stavíme, ale proto,
do jaké situace nás dostal její projektant. Po prvotních peripetiích, kdy se na počátku stavby zjistilo,
že se objekt chybou projektu nevejde na pozemek,
jsme se po všem papírování už těšili, že se stavba
rozjede na plné obrátky. Bohužel opět nastalo zklamání. Nespoluprací projektanta se totiž vše zdržovalo, a proto nyní čekáme na dodání stropních panelů, neboť jejich výroba se přesunula do neplánovaného termínu, a tak se musí čekat. Tuto dobu
jsme chtěli vyplnit budováním nového dětského
hřiště pro školku. Přípravné práce však odhalily, že
projektová dokumentace na dětské hřiště, která byla
zpracována již v dřívější době, neobsahuje potřebné
dokumenty (geometrické zaměření apod.) a že ani
nebylo jednáno s vlastníky sousedních pozemků,
tedy nebyly zajištěny jejich souhlasy.
Z výše uvedených důvodů jsme byli nuceni přistoupit na požadavek zhotovitele a podepsat dodatek ke smlouvě se zhotovitelskou firmou týkající se
mj. prodloužení termínu výstavby na 30. 7. 2020.
Tím se mohou zkomplikovat plány v klidu a pohodě se připravit na začátek školního roku
2020/2021 v nových prostorách. Nyní již víme, že
volba projektanta opravdu nebyla správná, ale po

září 2019
bitvě je každý generál. Stavbu se podařilo posunout
kupředu za cenu velkého úsilí zhotovitele, stavebního dozoru a pana starosty, kteří dělají mnoho
práce za projektanta. Za to jim patří velký dík.
Skutečnosti, které se vyskytly se stavbou
školky, jako byly časové prodlevy, s nimiž jsou
spojeny vícenáklady, nebo rozdíly v cenách materiálu, jenž byl naceněn v jiném časovém úseku, nás
přiměly k oslovení právního zástupce. Ten pro obec
připravuje důrazné dopisy projektantovi a později
bude nápomocen při vymáhání vícenákladů či v případném soudním sporu s projektantem. Ale již dost
pesimismu, hlavu vzhůru a věřme, že se celá stavba
dotáhne do úspěšného konce a včas bude sloužit našim malým občanům.
Sběrné místo
Sběrné místo se postupně zabíhá. I přesto stále
budujeme a zdokonalujeme. Na podzim nás čeká
výstavba dřevěného přístřešku pro shromažďování
vysloužilého elektrozařízení, kterého se nám sešlo
překvapivě dost. Jsme příjemně překvapeni a jsme
moc rádi. Ze sběrného místa bylo již odvezeno
mnoho papíru, kartonu, velkoobjemového odpadu a
kovového šrotu.
Sběrné místo je mimo jiné určeno pro sběr
plastů, které se svým rozměrem nevejdou do zvonů
na plast. Není vhodné a rozumné tento plast shromažďovat u zvonů, odkud ho poté vítr rozfouká po
obci a dělá nepořádek. I Vaše chování přispívá
k tomu, jak bude naše obec vypadat. Obec zakoupila díl s větším otvorem k instalaci na zvon na
plast. Nyní zvažujeme, do které lokality upravený
zvon umístíme. Pokud se osvědčí, přizpůsobí se i
zvony na ostatních sběrných hnízdech. Máme požádáno o nové zvony na plast, které bohužel budou
s klasickým otvorem, neboť společnost EKO-KOM

jiné nedodává, a také o zvony na kovové obaly, jak
jsme již psali v jarním čísle zpravodaje. Bohužel zájem je tak veliký, že jsme v prvním kole neuspěli, a
tak čekáme, jak dopadneme v podzimním kole. Pokud bychom opět neuspěli, doufáme, že se v rozpočtu najdou prostředky, abychom mohli alespoň
několik zvonů zakoupit z obecních financí. Hlavní
sběrné hnízdo je za starým obecním úřadem, kde již
stojí červený kontejner od společnosti Asekol na
drobná elektrozařízení a baterie. Bude sem od prodejny přemístěn i kontejner na oděvy. Zatím však,
protože se nám posunul termín získání nových
zvonů na plast a kovy, je prozatím ponechán na původním místě. Také plánujeme řádně zpevnit plochy pro kontejnery, a to v příštím roce, pokud najdeme finanční prostředky pro realizaci, poněvadž
prioritou je dostavba školky. I nadále však pro naše
občany trvá možnost zdarma využívat služeb sběrného dvora ve Slatiňanech.
Všichni si zajisté všimli, že došlo k přemístění
úložiště větví. Chtěli bychom poděkovat občanům
za hladký a bezproblémový průběh. Dokonce se
nám daří dělit větve na listnaté a jehličnaté. Tato
změna se prozatím jeví jako správný krok, který
všem vyhovuje. Na místním hřišti již nejsou nevzhledné hromady.
Vyhazujete obecní peníze do odpadu?
Staré televize, kovy, papír, sklo, pneumatiky,
nábytek... To vše bychom měli odkládat na sběrném místě na novém obecním úřadě. Proč? Je to pro
obec výrazně levnější než svozy velkoob-jemového
odpadu nebo placení účtů, které obci předloží slatiňanský Recycling. Uspořené pe-níze může obec
využít jistě lépe.
Při posledním svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu občané odevzdávali i odpad,
který je obec schopna shromažďovat sama a poté i
levněji předat konečnému zpracovateli jed-notlivých odpadů. Kupříkladu, čím více elektrozařízení
nashromáždíme, tím lépe pro nás. Bu-deme atraktivnějším partnerem firmám svážejícím odpad a
také bude možnost častějších svozů.

Jaké odpady bychom měli ukládat na sběrném
místě v Orli?
- velkoobjemový odpad, papír, karton, kovové
obaly, kovošrot, sklo, plasty, pneumatiky, oděvy,
elektrozařízení, rostlinné oleje
Provozní doba: středa 15.00–17.00 (Pokud budete potřebovat, lze domluvit termín i mimo provozní dobu sběrného místa.)
Co v Orli odevzdat nelze?
- nebezpečný odpad, oleje, brzdové kapaliny,
chladicí směsi, léky, stavební odpad.
Třiďme odpad – má to smysl...
Co nového na novém obecním úřadě
Byla zde dobudována víceúčelová místnost,
která je prozatím využívána pingpongáři a ke cvičení žen – Cvičení s Olčou. V místnosti byla nově
zhotovena elektroinstalace, rozvod topení a podlaha. O vymalování se postarali pingpongáři, za což
jim děkujeme. Snažíme se, aby obecní úřad sloužil
co nejvíce občanům naší obce. Dále byla zprovozněna studniční voda, která je využívána na zálivku
a k provozním účelům, čímž dojde k nemalým finančním úsporám.

Starý obecní úřad
Prozatím svého nájemce nenašel, ale v tuto
chvíli je vše na dobré cestě. Mohli bychom získat
nájemce i s bonusem, pokud vše dobře dopadne a
na všem se domluvíme. O budovu starého obecního
úřadu totiž projevila zájem „Pekárna Jarča“ ze Slatiňan. Koupit si čerstvé pečivo cestou do zaměstnání i v ranních hodinách je určitě lákavá představa.
Ale nepředbíhejme událostem.

Hřbitovní zeď
V první polovině letošního roku byla odbornou
firmou rozebrána a následně znovu postavena hřbitovní zeď, jež lahodí oku, a nemusíme se bát jejího
zřícení. Na tuto realizaci jsme měli podanou žádost
o dotaci, která bohužel nebyla schválena, a proto se
projekt realizoval z obecního rozpočtu.
Cesta do Skály
Jedno z mála míst pro naši klidnou procházku
se nám nezastavitelně hroutí do neudržitelného, neschůdného stavu. Projekt, který byl na tuto komunikaci v minulosti vytvořen, byl již neupotřebitelný.
Proto byl nyní zaktualizován a doplněn o nutná vyjádření, která v původním projektu chyběla. Žádali
jsme o dotaci, ale ta nám nebyla schválena. V nejbližší možné době o dotaci znovu požádáme.
Bezpečné přecházení
Vzhledem k tomu, že i kvůli neustálým uzavírkám se zvětšuje množství aut, která projedou naší
obcí, a provoz je již opravdu zvláště pro děti nebezpečný, byl koncem loňského školního roku odborně
proškolen náš obecní zaměstnanec, který ráno pomáhal s bezpečným přecházením přes přechod pro
chodce u základní školy. Pro tento školní rok hledáme pro tuto službu pracovní sílu z řad našich občanů. Podrobnější informace uvádíme v inzerátu
zveřejněném v tomto čísle zpravodaje.
Rekonstrukce a výstavba
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce
tzv. třetí ulice, tedy ulice u trati. V tuto chvíli můžeme říci, že máme všechny komunikace v zástavbě v dobrém stavu. Na komunikaci ve třetí ulici
měly být umístěny zpomalovací prvky, ale z administrativních důvodů k tomu prozatím nedošlo.
Nová komunikace byla vybudována i v novém
tzv. vnitrobloku společně s novými chodníky od
hlavní silnice. Ještě v letošním roce by měly být vybudovány chodníky i ve vnitrobloku. S tím se samozřejmě čekalo, až majitelé novostaveb udělají
podezdívky u svých plotů, aby u nich mohl být
chodník ukončen.

Výměna zastupitelů
Na jaře letošního roku podala rezignaci zastupitelka paní Jaroslava Dostálová, jíž tímto děkujeme za její práci. Paní Dostálovou na pozici zastupitele vystřídal pan Ondřej Ludvík, kterému přejeme hodně sil a dobrých nápadů.
Železniční zastávka
Vybudování nové železniční zastávky je naší
prioritou v otázce zkvalitnění a rozšíření dopravní
obslužnosti v naší obci. Nyní nás čeká doba schvalovací. Po prvotních jednáních bude v této době
nutné nechat vypracovat odbornou studii, která
mimo jiné ukáže, jak hodně železniční zastávku
chceme. Tato studie bude zhotovena odbornou firmou, která se bude zajisté dotazovat i na názor občanů. Nebuďme k této otázce lhostejní – prosíme
vás, přistupujte k této otázce zodpovědně, neboť
rozhodujete i za své budoucí generace. Mysleme na
naše seniory, již jsou mnohdy odkázáni jen na veřejnou dopravu. Pamatujme i na naše děti, které cestují za vzděláním, i na nás ostatní, kteří dojíždíme
za prací. Ano, máme automobily, ale v době stále se
zvyšující automobilové dopravy, kdy jsou silnice
přetíženy, se silnice v dnešní stresové době stávají
nebezpečnými – ne stavem vozovky, ale vinou nás,
řidičů. Parkoviště ve Slatiňanech, v Chrudimi a v
Pardubicích jsou přeplněna a mnohdy opravdu není
kde zaparkovat. Byla by velká výhoda moci nastoupit do vlaku přímo v naší obci. Vlaková doprava si
nepochybně získává zpět své důležité místo ve veřejné dopravě, protože nám umožňuje v bezpečí
cestovat. V našem úsilí o zřízení vlakové zastávky
máme podporu Pardubického kraje, Správy a
údržby silnic Pardubického kraje a nyní potřebujeme i Vaši podporu. Proto vás co nejsrdečněji prosíme o spolupráci při tvorbě studie, budete-li osloveni, neboť příznivý výsledek nám zaručí větší
komfort a lepší dopravní obslužnost naší obce.
František Horník, starosta
Miroslav Flídr, místostarosta

Hledáme orelské důchodce nebo maminky na mateřské dovolené,kteří by byli ochotni každé ráno převádět dětina přechodu pro chodce u Základní školy
Orel
Pracovní doba: každý všední den ráno (mimo
prázdnin) 7:20 - 8:00
Finanční odměna: 100,- za odpracovaný den
Nabízíme dohodu o provedení práce. Zajistíme potřebné proškolení, pověření a vybavení.
Možnost zaměstnání více osob a domluvy střídání či
rozdělení služeb.
Bližší informace a přihlášení na OÚ Orel u starosty
p. Horníka: tel. 725417888, e-mail: starosta@obecorel.cz

Projekty a akce školní družiny ZŠ a MŠ
Orel v roce 2018/2019
Podzimní projekty
Tento školní rok navštěvovalo školní družinu
24 žáků z prvních až pátých tříd. Přesto, že byla
skupina dětí smíšená, byla vždy zábava na odpoledne připravena pro každého. Projekty ve školní
družině často korespondovaly s projekty celé školy,
ale některé jsme uskutečnili samostatně.
Školní rok jsme započali seznamováním se
mezi sebou, se školním personálem, s budovou
školy a jejím blízkým okolím, s okolím obce, a
hlavně s bezpečností v silničním provozu, kterou
obsáhl projekt „Budu dobrým chodcem i cyklistou“. Následoval projekt „Od jadérka k moštu“,
který u dětí vzbudil veliký zájem. Žáci se seznámili
s ovocnými stromy ČR se zaměřením na jabloň, vytvořili si a zahráli celý proces vzniku této zdravé tekutiny a samozřejmě si mošt i vyrobili a pochutnali
si na něm. Na jaře jsme si vlastní jabloňky ze semínka i vypěstovali.
V měsíci říjnu měla naše republika 100. narozeniny, tudíž jsme se plně věnovali jejímu poznávání, a jak žáci zjistili, naše republika je překrásná,

s košatou historií, s mnoha osobnostmi, historickými městy i s krajinou plnou lesů, luk a vodních
zdrojů. V projektu se objevila i pohnutá historie
Čech a žáci si zahráli mnoho týmových her pro utužení dobrých vztahů, aby byli jednou dobrými sousedy a platnými obyvateli obce. Žáci se seznámili i
s péčí o naše okolí jako je např. třídění odpadků,
recyklace materiálů aj. Projekt jsme uzavřeli společnou šipkovanou po obci s tematickými úkoly.
Velkou změnou byl další projekt Halloween,
při kterém se mohli žáčci projevit po svém a sami
sebe i objevovali. Sami sebe nakreslili jako strašidlo, vyrobili pestrou strašidelnou výzdobu, hovořili
o svých snech a strachu, kterému se učili čelit a říci
si o pomoc, přišli v kostýmech a společně jsme si
strašidelně zasoutěžili.
Jelikož nám počasí ještě přálo, nadešlo období
draků. Školáci znali již mnoho pohádek o dracích a
nejvíce se těšili na den, kdy své draky půjdeme pustit. Mezi tím jsme se společně podívali na vybrané
ukázky z filmů, prohlédli jsme si hračky, které děti
donesly, prohlédli jsme si draky na ilustracích, podívali jsme se na draky v jiných zemích, např.
v Asii, a vyrobili si ozdobné draky vlastní.

Od adventu do Tří králů
Než jsme se nadáli, byl tu listopad a nás čekal
projekt „Advent“ a příprava Mikulášské besídky.
Toto období plné porozumění, radosti, tvorby a poznávání jsme přerušili na pár dní vlastní tvorbou
žáků na téma „Můj robot“, kdy si malí šikulkové
vyráběli svého robota pro různé účely z papírových
krabic a tito ochránci se stali hlavní výzdobou školy

v předvánočním čase. Žáčci byli ze svých výrobků
nadšeni a na besídkách prezentovali dovednosti
svých robotů rodičům a přátelům.
Po Vánocích jsme v družině pokračovali v duchu koled, a to „Tříkrálovou koledou“. Kdo byli tři
králové, kam šli, co nesli? To vše se žáčci dozvěděli, naučili se zpívat koledu a též si vyrobili koruny
a dary a s křídami v kapse jsme vyrazili po obci na
dvacetikrálový průvod a na známých dveřích jsme
zapsali K+M+B. A konečně první pořádný sníh. Co
vše se dá se sněhem udělat, co je sníh, jak vypadá
vločka, jaké může být nebezpečí, jaké známe zimní
sporty atd. atd. jsme zjistili při projektu „Hrátky se
sněhem“ a „Zimní olympijské hry“.
Jarní projekty
V dalších měsících jsme si též užili mnoho zábavy i poznávání při projektech: „Sv. Valentýn“,
„Masopust/Karneval“, „Zdravé zuby“, „Lidské
tělo“, „Měsíc knihy“, „Umění“, „Bezpečnost –
hasiči, policie, lékař a nenadálé situace“, „Příroda
nás inspiruje“. Dalším zajímavým projektem byl
projekt „Vynášení smrtky / Velikonoce“. Dětem se
zalíbily tradice, které ještě neznaly, jako je např. vynášení Morany a pouštění po potoku za doprovodu
říkadla „Smrt nesem, zanesem, nový líto přinesem,
smrt chodí po vsi, má veliký vousy…“ Jelikož
v naší obci nemáme potok, vyrobené Moranky jsme
donesli za obec a buď jsme je pověsili na větve
stromů, aby si je příroda vzala, nebo jsme je spálili
v doneseném kotlíku.
A samozřejmě projekt „Apríl – Aprílová
svatba“ byl pro děti dnem D. Malí rošťáci jsou na
legraci vždy připraveni, a tak neváhali se svou troškou do mlýna a ihned vymysleli Aprílovou svatbu.
Všichni žáci školní družiny dostali svou roli a
svatba mohla začít. Družičky nazdobily nevěstu,
dodaly závoj a květinu, svědci přinesli prsteny, fotograf měl řádný objektiv, muzikantka (vychovatelka) zajišťovala hudební doprovod, osvětlovač
diskokouli, hosté přinesli dary a připravili obřadní
síň. Dětem se akce tak líbila, že by se oddali skoro
všichni. Báječně se na projekt navázalo v prvouce
s prvňáčky, kteří se učili rodinné vztahy, a bylo

snadné definovat tchýně, tchány, švagry.
Dalšími projekty byly „Den Země“, „Čarodějnický rej“, „Příroda – Přírodovědná soutěž příprava“, „Rodina – Mezinárodní den matek“, „Pohádkový les“, „Život v trávě“, „Těšíme se na prázdniny – bezpečnost“. Na další rok je už opět nachystáno mnoho krásných her, pracovních listů, hudby,
videí a hlavně projektů, které máme všichni rádi.

Více informací o akcích školy a o školní družině najdete na www.skolaorel.cz.
Kristýna Vašková, učitelka a vychovatelka

Informace z fotbalového hřiště
Půlrok uběhl jako voda, a tak je tu opět čas poreferovat o dění v naší tělovýchovné jednotě.
Mužstvo mužů
Muži si jarní část soutěže mohli užít v poklidu.
Díky bodovému zisku z podzimní části nebyli hráči
po tlakem, a šlo tedy jen o to, bavit fotbalem sebe i
diváky. To se ve většině utkání dařilo a i ta, která se
výsledkově nepovedla, rozhodně diváky nenudila.
Celkové čtvrté místo je velmi hezkým výsledkem a
snad i příslibem pro budoucnost.
Dorost
Dorost rozhodně tolik důvodů k radosti neměl.
Tedy rozhodně ne výsledkově. Chuť vítězství okusili borci pouze jednou. Ale výsledky ne vždy vypovídají o předvedené hře, naštěstí. A herní projev
mužstva dorostu byl na jaře výrazně lepší než na
podzim, a tak přece jen nějaký důvod k radosti byl.
Předposlední místo v tabulce krajské soutěže odpovídalo možnostem.

Žáci
Žáci na tom byli obdobně jako jejich starší kolegové. Jarní část soutěže jim rozhodně nepřinesla
tolik radosti, kolik by si přáli. Jak jsem již zmiňoval
v minulém zpravodaji, v této věkové kategorii jsme
se bohužel potýkali s nedostatkem hráčů, a proto
museli v žácích vypomáhat borci z přípravky.
Berme tak uplynulou sezónu jako získávání zkušeností pro mladé hráče.
Starší přípravka
Starší přípravka – to byli válečníci na dvou
frontách. Boje ve své věkové kategorii zvládli
velmi dobře a až na jednoho soupeře dokázali alespoň jednou zvítězit nad každým týmem, se kterým
se v soutěži potkali. A jako určitý, občas nechtěný,
bonus si po odehrání svých zápasů dali ještě přídavek v žácích. Klobouk dolů!

Druhý ročník tohoto memoriálu v malé kopané
pro „starší a pokročilé“ jsme uspořádali první červencový víkend. Měli jsme určité obavy, zda se dílo
podaří vzhledem k oslavám, které proběhly jen týden před tím. Ale povedlo se. A to velmi. Nakonec
se sešla čtyři mužstva a vzhledem k tomu, že se
„staří páni“ přišli hlavně pobavit a fotbal si co nejvíce užít, byl to velmi příjemný den.
Memoriál Miloslava Vodrážky
Tento turnaj mládežnických družstev je tradiční akce, které se letos uskutečnil již šestý ročník.
Letos se zúčastnilo devět mužstev, celkem 100 dětí
ve třech věkových kategoriích, mladší a starší přípravka a mladší žáci. Počasí nám přálo, děti se bavily hrou na hřišti i mimo něj, rodiče i trenéři se
spokojeně usmívali, a tak se již všichni těšíme na
příští ročník. Všem pomocníkům samozřejmě
velmi děkuji.
Na viděnou na hřišti, ať již při fotbale, nebo
jiné příležitosti.
S pozdravem „sportu zdar, fotbalu zvlášť“
Martin Jeníček, hospodář TJ

Cvičení s Olčou

Padesát let oddílu
Oslavy padesáti let od založení oddílu, to pro
nás byl jednoznačný vrchol letošního roku. Přípravy byly intenzivní a pro všechny vyčerpávající.
Ale výsledek za to stál. Počasí skvělé, účast hojná,
vše šlapalo tak, jak mělo. Na hrací ploše předvedla
své umění všechna orelská mužstva, a to včetně
utkání starých gard. Na hřišti se setkali přátelé a
známí, a tak celý den probíhal tak, jak by správná
oslava probíhat měla. Zlatým hřebem pak bylo
utkání mužstva mužů se starou gardou SK Slavia
Praha, jejichž zřejmě největší hvězdou byl Jaroslav
Šilhavý, trenér reprezentace ČR. Setkání s ním i
ostatními ex-hráči Slavie byl jistě skvělý zážitek
pro každého. Rád bych na tomto místě poděkoval
všem, kdo s přípravami oslav pomáhali.
Memoriál Josefa Loufka

Přijďte si s námi zacvičit a dostat se do formy.
Na zahřátí cvičíme různé druhy aerobiku (dance,
bosu, step atd.) a pokračujeme kruhovým tréninkem. Cvičíme dynamicky, zaměřujeme se na spalování, posilování a formování. Cvičení probíhá na
novém obecním úřadě každé pondělí, středu a pátek
navečer. V případě zájmu se přihlaste u paní Olgy
Liepoldové na tel. 604 149 133. Těšíme se na Vás!

Zprávy Orelského bubínku
Členové spolku již devět let pravidelně organizují akce, na kterých mají Oreláci příležitost se setkat. V dnešní době máme mnoho zajímavých možností, jak aktivně či pasivně trávit volný čas. Nasedáme do aut a není pro nás problém kamkoliv dojet.
Přestože mohou rodiče s dětmi navštívit v okolí postupně třeba čtyři opulentní dětské dny, my přesto
věříme, že má smysl setkávat se i tady v Orli. Zdejší

akce mají možná skromnější rozpočet, než je tomu
leckde jinde, ale skýtají zvláště novým obyvatelům
obce jedinečnou šanci seznámit se se svými sousedy.
Dětský karneval a jarní úklid
Především pro nejmenší děti spolek 23. března
uspořádal karneval v hostinci U Špejlíka, kde si děti
užily spoustu her, soutěží a tancování. V dubnu
jsme přivítali jaro tradičním úklidem v okolí obce.
Sbírali jsme odpadky podél cesty k Borovinám, aby
tam byly procházky alespoň na nějaký čas příjemnější.
Vydařené pálení čarodějnic
Čarodějnici vyrobili rodiče a děti z Orelského
bubínku jako vždy v několikadenním předstihu. Na
letošních čarodějnicích se nás sešlo opravdu hodně
a panovala dobrá nálada. Sportovci otevřeli stánek
s občerstvením a také točili pivo a limonádu. Náš
spolek zajistil doprovodný program pro děti. Ty si
mohly vybarvovat obrázky čarodějnic nebo vyrábět
košťata z klacíků a nastříhaných barevných papírů.
Na hřišti nechyběl skákací hrad, kolotoč a střelnice.
O zapálení samotné hranice a o dohled nad ohněm
se postarali místní dobrovolní hasiči. Pro všechny
byla k večeru k
dispozici dvě malá
ohniště na opékání
buřtů.
Cesta
kolem
světa
Dětský den
probíhal
26.
května v režii Hudební
agentury
Drops.
Téma
znělo „Cesta kolem světa“. Pro
děti byla připravena spousta zábavy – písničky,
kvíz, hry a disciplíny, malý skákací hrádek pro malé

děti, zábavný fotokoutek, dočasné tetování či malování na obličej.
Rytmy sběrného dvora
Na poslední prázdninový den jsme pozvali Davida Andrše, který na místním hřišti uspořádal bubenickou dílnu s příhodným názvem „Rytmy sběrného dvora“. Všichni přítomní, malí i velcí, si vyzkoušeli, že bubnovat se dá na leccos, a to i na plastové sudy. Na hřišti čekaly na děti také disciplíny,
které připravily starší děti pro ty mladší, kromě toho
i dočasné tetování a opékání buřtů. Fotbalisté otevřeli stánek, takže o všechny bylo postaráno.
Krásné odpoledne mělo jedinou pihu na kráse, a tou

byl překvapivě nízký počet účastníků.
Co připravujeme?
Chystané akce připomeneme ve vývěskách, na
webových stránkách obecního úřadu a na www.orelskybubinek.cz. Zveme Vás 3. listopadu od 17 hodin na tradiční lampionový průvod k oslavě výročí
samostatné republiky, na začátku adventu 1. prosince od 16 hodin na vánoční zpívání a v příštím
roce, v sobotu 29. února 2020, na dětský karneval.
Za spolupráci a pomoc při pořádání všech akcí
jsme velice vděční TJ Orel, dobrovolným hasičům
a hostinci U Špejlíka. Za finanční podporu děkujeme obci Orel, firmě Alukov a také Jednotě – spotřebnímu družstvu Hlinsko, členskému výboru
Orel.
Na shledanou na lampionovém průvodu!
Zdena Žáčková, členka spolku
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