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Zprávy z obecního úřadu

podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu, tentokrát ve výši 914 000 korun.

Vážení spoluobčané,

V současné době probíhá jednání se Státním po-

pomalu končí letní období, čas dovolených a jako

zemkovým úřadem, který by měl realizovat a finan-

každý rok touto dobou vám přinášíme informace

covat pokračování opravy polní cesty od druhé Bo-

o dění v naší obci v uplynulých šesti měsících.

roviny až do Bítovan.

Setkání seniorů obce Orel

Otvíráme discgolfové hřiště

V dubnu obec Orel uspořádala přátelské se-

Aby obec zpestřila procházky po nové polní

tkání seniorů z naší obce. Uskutečnilo v pohostin-

cestě, nechala v její těsné blízkosti a v první Boro-

ství U Špejlíka, kde bylo připraveno i pohoštění.

vině vybudovat discgolfové hřiště. Hřiště navrhla

O živou hudební produkci se postarali bratři Mali-

a vybudovala

novi. Milým zpestřením bylo vystoupení žáků

firma Ultimo,

zdejší základní školy. Sešlo se asi sedmdesát účast-

která se prak-

níků. Z jejich kladných ohlasů lze tuto akci hodnotit

ticky jako je-

jako vydařenou, a proto máme v úmyslu ji v bu-

diná

doucnu zopakovat.

v

ČR

touto činnosti

Druhá etapa opravy polní cesty

zabývá a má

Na duben připadlo také dokončení druhé etapy

bohaté zkuše-

opravy

krytu

nosti. Na vybu-

tzv.

polní

dování

hřiště

cesty,

tedy

obec

cesty

mezi

žila 310 000

první a druhou

korun. Samot-

Borovinou.

nou realizaci a zpřístupnění tohoto hřiště zkompli-

Celkové

vynalo-

ná-

kovala nedávná větrná kalamita, která z velké části

na

postihla právě první Borovinu. Bylo zde zapotřebí

činily

vytěžit vyvrácené stromy a provést bezpečnostní

1 166 000 ko-

ořez polámaných větví. Bližší informace ke hře

run. I na tuto

discgolfu lze získat na webových stránkách Ul-

druhou

timo.cz či z informační tabule umístěné u hřiště. Na

klady
opravu

etapu

opravy se nám
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obecním úřadě je možné půjčit si házecí disky a hru

Zahradní traktor

si vyzkoušet. Hřiště si ale můžete užít i s obyčej-

Protože se zvětšuje rozloha zatravněných

nými disky nebo míčem či míčkem vhodné veli-

ploch, na nichž obecní zaměstnanci provádějí

kosti. Přijďte na slavnostní otevření 18. 9. v 15 hod.

údržbu, zakoupila obec za 496 000 korun zahradní

Dětské hřiště u základní školy

traktor značky SECO MP 122D, vybavený vysokozdvižným

V červnu bylo na zahradě před základní školou
vybudováno dětské hřiště. Ještě před letními prázd-

sběrným

ko-

ninami si ho naši školáci vyzkoušeli a již se těší na

šem.

jeho využívání v novém školním roce. Náklady na

dem k vynika-

stavbu hřiště činily 313 000 korun.

jící spolupráci

Vzhle-

obce s Tělovýchovnou

jed-

notou

Orel

bylo

dohod-

nuto, že zahradní traktor
bude zapůjčován k sekání fotbalového hřiště.
Dopravní automobil pro hasiče

Fasáda na budově pekárny

Pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Orel

V průběhu září bude budova pekárny, která je

obec zakoupila dopravní automobil značky MAN

stále v majetku obce, opatřena novou fasádou. Spo-

s požárním přívěsem za 1 411 000 korun. Na finan-

lečně s fasádou dojde i k úpravě prostoru zahrádky

cování tohoto automobilu se nám podařilo získat

před pekárnou, kde by mělo vzniknout i posezení.

příspěvek od Generálního ředitelství Hasičského

Za novou fasádu zaplatíme 496 000 korun, přičemž

záchranného sboru České republiky a od Pardubic-

se nám podařilo získat dotaci od Pardubického kraje

kého kraje v celkové výši 750 000 korun. Naši dob-

ve výši 100 000 korun.

rovolní hasiči si nové vozidlo zaslouží a věříme, že

Rekonstrukce silnice na Slatiňany a kruhový ob-

to bude i jistá motivace pro jejich činnost.

jezd
V příštím roce je v plánu výstavba kruhového
objezdu v prostoru současné křižovatky u základní
školy a rekonstrukce navazující silnice směrem na
Slatiňany, včetně chodníků a společné stezky pro
pěší a cyklisty. Jedná se o společnou akci Správy
a údržby silnic Pardubického kraje a obce Orel.
Naše obec bude financovat chodníky a společnou
stezku pro pěší a cyklisty. Celkové náklady pro
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obec by měly činit 5 481 000 korun. I na tuto akci

ženy Milady. Vychodil obecnou školu v Orli a měš-

jsme požádali o dotaci. Státním fondem dopravní

ťanskou školu ve Slatiňanech. Pokračoval na ob-

infrastruktury byla schválena, a to ve výši 3 791 000

chodní akademii v Chrudimi a v Gottwaldově,

korun.

dnešním Zlíně, kde v roce 1949 maturoval. V letech

Vlaková zastávka

1950 až 1954 studoval Vysokou školu ekonomic-

Realizace nové vlakové zastávky v obci Orel

kou v Praze a potom pracoval v ČSAD Gottwaldov

byla původně naplánována na červenec roku 2022.

a Chrudim jako vedoucí plánování. Od roku 1959

Technicky se jedná o dvě akce, na které jsou již vy-

působil ve vedoucích funkcích v Transportě Chru-

dána pravomocná stavební povolení. Je to vybudo-

dim.
Pro svou rodnou obec vykonal velký kus po-

vání samotné vlakové zastávky s příslušenstvím,

ctivé práce. Dlouhá léta se jako hospodář tělový-

což je v režii a financování Správy železnic, závazkem obce je zřízení přilehlých parkovacích míst

chovné jednoty staral o finance zdejšího fotbalu.

s chodníkem. Bohužel vzhledem ke zkrácení stát-

Vedle toho spolupracoval s kronikářem Josefem Ja-

ního rozpočtu pro rok 2022 a s tím spojeným sníže-

nouškem na fotodokumentaci k obecní kronice

ním finančních prostředků pro Správu železnic byl

a když Josef Janoušek zemřel, převzal v roce 1987

plán výstavby naší zastávky přesunut na rok 2023.

vedení kroniky. Skončil až po třiceti letech ze zdra-

Věříme, že v příštím roce Správa železnic získá ze

votních důvodů záznamem o roce 2016. Se svým

státního rozpočtu dostatek peněz, aby mohla vlako-

kronikářským působením se rozloučil v březnu

vou zastávku v naší obci postavit.

roku 2017 besedou o kronice a dějinách obce. Budeme mu vždy vděčni za jeho obětavou práci ve

Rekonstrukce základní školy

prospěch naší obce.

Současný stav bezmála sto čtyřicet let staré budovy naší základní školy je nevyhovující a vyžaduje
celkovou rekonstrukci. Zastupitelstvo obce proto
schválilo zadání zpracování projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že akce bude velice časově
i finančně náročná, chceme školu rekonstruovat po
etapách a k financování využít všech dostupných
dotací.
František Horník, starosta

Starosta František Horník přeje Františku Klesalovi k 90. narozeninám

Za Ing. Františkem Klesalem
Ve středu 20. dubna 2022 zemřel ve věku 92 let

Mobilní Rozhlas

dlouholetý orelský kronikář a zasloužilý činovník

Odebírejte informace z obecního úřadu e-mai-

zdejší tělovýchovné jednoty Ing. František Klesal.

lem, SMS nebo do mobilní aplikace. Registrace

Ing. František Klesal se narodil v Orli v roce

na www.obecorel.cz

1930. Byl synem zedníka Františka Klesala a jeho
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Telegraficky z kopané

se mužstvo trochu trápilo v koncovce a také soupeři
si na nás dávali vzhledem k podzimním výsledkům

Vážení a milí Orelští, přišel čas něco psát, a tak tedy

větší pozor. Dalším faktorem výrazně ovlivňujícím

píši, co že je nového ve fotbalové říši.

jarní část soutěže byly časté absence hráčů způso-

Přípravky

bené školními povinnostmi. Maturity, přijímačky

A vezmu to tentokrát od nejmladších. Pří-

na vysoké školy a v červnu školní akce často zasa-

pravky, to je čistá radost z fotbalu. Holky i kluci si

hující do víkendů, to nám dokázalo řádně zahýbat

sportování užívají, což jistě potvrdí většina rodičů.

sestavou. O to cennější je, že se podařilo vybojovat

Obzvláště když po uplynutí jedenapůlhodinového

takovéto umístění. Vůle a chuť porvat se o výsledek

tréninku prosí své miláčky, aby zanechali hry a šli

byly u kluků obrovské, ukázali skvělý charakter.

už domů. S velkou radostí mohu konstatovat, že se

HOŠI DĚKUJEM!!

podařilo stabilizovat i trenérský tým. O starší pří-

Muži

pravku se skvěle stará David Veselý s Radimem

U dorostu jsem zmínil charakter a chuť se por-

Hortenským, mladším se věnuje moje maličkost

vat o výsledek. U mužstva mužů jsou tyto vlastnosti

spolu s Honzou Bubeníkem. Ale musím poděkovat

některým jedincům asi docela cizí. Bylo by velmi

i dalším pomocníkům z řad rodičů, kteří jsou velmi

nefér, házet všechny do jednoho pytle. Najdou se

ochotní a, je-li třeba, přiloží ruku k dílu. Z celé té

zde hráči, kteří dávají mužstvu maximum možného.

přípravkové party, malých i velkých, je prostě cítit

Ale fotbal je kolektivní sport, a tak je snažení jedné

pozitivní energie, což je to nejlepší, co se mohlo při-

části týmu většinou zcela zničeno laxností a lajdác-

hodit. Sportovní stránka přípravek zcela odpovídá

kostí druhé části týmu. To si ale budou muset vyře-

celkové atmosféře. Děláte-li něco s chutí a elánem,

šit chlapi mezi sebou. Tím, že se do mužstva mužů

je to na vašem díle vidět. A to u našich nejmenších

postupně přesouvají hráči z dorostu, můžeme dou-

platí na sto procent. Zápas od zápasu se lepší a když

fat, že se přístup změní a mladíci přenesou svoje po-

se dobře vyspinkají (ach, ta nedělní rána!), tak není

zitivní vlastnosti mezi dospělé. Sportovní stránka

soupeř, kterého by neporazili. Rozčarování soupe-

týmu se tak hodnotí velmi těžko. Pět vyhraných zá-

řových trenérů a rodičů „věhlasných“ okresních

pasů z osmnácti odehraných, není jistě nic, čím by-

mužstev po prohraném zápase s „nějakou Orlí“

chom se mohli chlubit. Kvalita hráčů není určitě

bývá sladkou třešinkou na dortu.

špatná, zázemí domácího hřiště je nadstandardní,

Dorost

o to hůře se chápou pouze dva vyhrané domácí zá-

Dorost v uplynulé sezóně, to byla docela jízda.

pasy z devíti odehraných. No, bez tréninku to asi

Celkové druhé místo v krajské soutěži je, troufám

opravdu nepůjde!

si tvrdit, za dlouhá léta největší úspěch orelského

Memoriál Miloslava Vodrážky

fotbalu. A k tomu se nejlepším střelcem soutěže stal

Z pravidelně pořádaných akcí se nám v uply-

Dominik Flídr, který za sezónu vstřelil 43 gólů.

nulé sezóně podařilo realizovat pouze turnaj přípra-

Gratulujeme, skvělý výkon Dome! Herně i výsled-

vek. Ten si letos zahrála čtyři mužstva starších a tři

kově byla o něco lepší podzimní část. V jarní části

mužstva mladších přípravek. Starší přípravka ve
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své kategorii zvítězila a zároveň získala i cenu pro

nejdůležitějších věcí potřebných na pobyt mimo ci-

nejlepšího střelce a brankaře turnaje. Mladší skon-

vilizaci. Učily se orientovat podle mapy, zvládnout

čili třetí, tedy poslední. Zajímavostí je, že i tak zís-

Morseovu abecedu, střílet z praku, luku a vzdu-

kali ocenění pro nejlepšího brankaře turnaje za nej-

chovky. Dobrovolnou aktivitou byla stezka odvahy

méně obdržených gólů.

v pozdějších hodinách, které se zúčastnili téměř

Bohužel Memoriál Josefa Loufka v malé ko-

všichni. Během všech aktivit se pracovalo v tý-

pané (pro starší hráče) se z důvodu nezájmu muž-

mech, které se v průběhu pobytu měnily. Děti měly

stev neuskutečnil. Asi se zde projevil nedostatek

možnost poznávat se mezi sebou v jiném prostředí

hráčů v oficiálních soutěžích, kdy starší hráči ještě

a naučit se spolupracovat. Domů si přivezly vlast-

stále aktivně hrají a nezbývá jim pak čas a energie

noručně vyrobený náramek a plno zážitků.

jít si zahrát jen tak pro radost.
Závěrem výzva pro všechny děti (i rodiče):
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZASPORTOVAT! Předškoláci i školáci, holky i kluci jsou vítáni, každé pondělí a středa odpoledne. A nebojte se, není to jen o
fotbale. Zaběháte si, zaskáčete si, podlezete, přelezete, honičku si zahrajete… prostě hlavně se budete
hýbat na zdravém vzduchu, v partě s kamarády. Těšíme se na viděnou!
S pozdravem Sportu zdar fotbalu zvlášť

Projekt o vývoji života na Zemi

Martin Jeníček, hospodář TJ

V rámci projektu „Zvýšení kvality výuky na ZŠ
a MŠ Orel III“ proběhl na naší škole projektový den

Školní rok na základní škole

zaměřený na vývoj života na Zemi. Před jeho usku-

Škola v přírodě

tečněním došlo k setkání a konzultaci s Mgr. Mila-

Školní rok 2021/2022 byl v prvním pololetí

nem Skalickým, hydrogeologem a zároveň lekto-

ovlivněn covidovými opatřeními, a proto nebyl pro-

rem, který následně celý projekt z větší části reali-

stor na různé aktivity, které zpestřují běžnou výuku.

zoval. Pan Skalický si pro děti připravil ukázky zka-

Vše jsme si mohli vynahradit v pololetí druhém.

menělin a kostí, poté seznámil děti s činností geo-

Bylo realizováno několik projektů, menších výletů,

loga a jeho pracovním náčiním. Následně vysvětlil,

a především škola v přírodě. Tu strávili naši žáci

jak vznikla naše planeta a postupně i život. Pomocí

v týdnu od 2. do 6. května v Daňkovicích. Celý pro-

obrázků, zkamenělin a artefaktů pravěkého člověka

gram s názvem Survival byl zaměřen na přežití

vyprávěl o vývoji živé přírody od prvohor až po

v přírodě. Děti se učily připravit a rozdělat oheň,

současnost.

postavit si přístřešek z přírodnin, připravovat si sva-

o mnoho obrázků z období pravěku a zároveň děti

činy a sbalit si vše potřebné na dopolední a odpo-

zaujaly vzorky zkamenělin, které nechal pan lektor

lední program. V týmech vytvářely seznam deseti

kolovat. Součástí projektu byla praktická činnost,
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Beseda

byla

obohacena

jednak

při které si děti pomocí forem a sádry vytvářely au-

v encyklopediích a na internetu. Svá zjištění si vzá-

tentické odlitky trilobitů a mušlí. Kromě odlitků si

jemně sdílely a v týmech vypracovaly doprovodné

děti domů odnesly omalovánky s pravěkou témati-

plakáty ke svým výtvarným pracím.

kou a časovou osu vývoje života na Zemi. V násle-

Během jarního období jsme podnikli několik

dující hodině výtvarné výchovy jsme navázali na

menších výletů spojených s návštěvou Švýcárny,

danou tematiku ztvárněním živočichů a rostlin z ob-

kde probíhaly velikonoční dílny, zhlédli jsme vý-

dobí prvohor a druhohor. Náměty k této činnosti si

stavu hub a výstavu výtvarných prací žáků Základní

děti samy vyhledávaly na internetu. Celý projekt

umělecké školy Slatiňany. Všechny ostatní akce

byl dětmi hodnocen velmi kladně.

a projekty jsou k dispozici na webových stránkách
školy, kde kromě článků najdou naši žáci i fotodokumentaci.
Božena Dibelková, učitelka

Zprávy Orelského bubínku
Za uplynulými měsíci se můžeme ohlédnout s dobrým pocitem, že se našemu spolku ve spolupráci
s dalšími orelskými organizacemi a s obecním úřadem podařilo zorganizovat plánované akce, na které
jsme zvyklí a díky nimž mají občané naší obce pří-

Den Země

ležitost se setkávat.

Den Země realizovala každá z tříd po svém.
Mladší žáci skládali puzzle naší republiky, Evropy

Pálení čarodějnic

i všech světadílů. Poznávali rostliny, zvířata a nau-

Pálení čarodějnic proběhlo na místním fotbalo-

čili se, že prospěšní naší Zemi mohou být i ti nej-

vém hřišti. Čaroděj-

menší. V den svátku společně vyrazili hledat po-

nici

klad. Nejvíce se jim líbilo zdobení lípy u fotbalo-

každý rok členové

vého hřiště. Po návratu do školy si každý zasadil se-

Orelského bubínku.

mínko a staral se o vyrůstající rostlinku. Starší žáci

Hranice byla v před-

navštívili Borovinu, ve které z přírodních materiálů

stihu postavena na

kreslili obrázky a vytvářeli různé obrazce a stavby.

nově

Projekt o tučňácích

místě. Ohniště bylo

vyrobili

jako

připraveném

Žáci druhého a třetího ročníku na závěr škol-

totiž letos posunuto

ního roku velmi kladně hodnotili projekt věnovaný

o několik metrů dál

tučňákům, který vyplynul z výtvarné a pracovní

od

činnosti. Nejdříve děti vytvářely postavičky tuč-

stánku. Účast byla

ňáků spolu s antarktickou krajinou. Na práci navá-

hojná, počasí příjemně jarní, a tak jsme prožili pří-

zaly vyhledáváním zajímavostí o životě tučňáků
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zastřešeného

jemné odpoledne. Děti si vyráběly papírové čaro-

venkovní tělocvičnu spolku Akademie Rinosport,

dějnice, které pak mohly spálit na velké hranici, vy-

z. s. Pro děti byl připraven hod koulí, překážkový

barvovaly omalovánky a hrály si na novém dětském

běh a běh opičí dráhou, kde si některé zkoušely do-

hřišti. Opékaly se i buřty na mobilních ohništích.

konce salta a přemety. Menší děti ocenily skákací

Dětský den

hrad a nafukovací klouzačku. Všichni dětští účast-

Na dětský den nám vyšlo horké červnové po-

níci se výborně bavili a celé odpoledne se nezasta-

časí. Tentokrát děti zhlédly pirátské vystoupení

vili. Někdy se o dnešních dětech říká, že se jim ne-

Dobrodružství na Ostrově lebek v podání skupiny
Honorata. Členové skupiny také předvedli ukázky
historických palných zbraní. Orelský bubínek připravil hry a disciplíny s pirátskou tematikou. Děti
sbíraly razítka za splněné úkoly, čímž si vysloužily
odměny a párek v rohlíku. Mohly si také nechat
udělat dočasné tetování. Vděčnou atrakcí byl nafukovací hrad a klouzačka zajištěné obecním úřadem.
Na zájemce navíc čekalo zdravotnické vozidlo školení první pomoci a technika hasičů z Chrudimi.

chce hýbat, ale tady se to rozhodně nepotvrdilo. Le-

Zvláště svezení na hasičské čtyřkolce děti bavilo.

tošní rozloučení s prázdninami bylo také dějištěm

Sportovci nezklamali a zajistili provoz stánku s ob-

jedné společenské události. Orelští hasiči zde ofici-

čerstvením, čímž přispěli k pohodě krásného dne.

álně od starosty obce převzali a všem předvedli
svoje zbrusu nové vozidlo, které obec nedávno zakoupila. Tělovýchovná jednota se postarala o obsluhu stánku s občerstvením a samozřejmě se opékaly buřty na ohni.
V nejbližší době připravujeme lampionový
průvod k výročí založení republiky a na začátku adventu se budeme těšit na setkání při vánočním zpívání a rozsvícení vánočního stromu.
Děkujeme za spolupráci a podporu obci Orel,
sboru dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednotě

Rozloučení s prázdninami
V sobotu následující po prvních dvou dnech

Orel. O nových akcích se dozvíte z plakátů ve vý-

nového školního roku náš spolek ve spolupráci

věskách a ze stránek obecního úřadu www.obeco-

s obcí Orel a místní tělovýchovnou jednotou uspo-

rel.cz a stránek Orelského bubínku www.orelsky-

řádal tradiční rozloučení s prázdninami. Pro děti to

bubinek.cz.
Na shledanou na lampionovém průvodu!

znamenalo prožití aktivního sportovního odpo-

Zdena Žáčková, členka spolku

ledne, protože jsme na místní hřiště nainstalovali
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dokutálel. Protože hra probíhá v přírodě, může další
hod znemožňovat nějaká překážka, třeba strom

Každý, kdo se vydal na procházku kolem Boroviny,

nebo keř. V takovém případě lze ukročit doleva či

si jistě všiml nezvyklých žlutostříbrných košů.

doprava od místa dopadu, pravidlem ale v tom pří-

Z cesty můžete vidět dva, dalších pět je umístěných

padě je, že jedna část těla, obvykle noha, musí být

v Borovině. Jak jste se dozvěděli z textu pana sta-

na místě dopadu disku. Pokračuje se dále stejným

rosty, jde o nové discgolfové hřiště.

způsobem, dokud disk neskončí v koši dané jamky.

Co to ale ten discgolf je?

Počítá se, pouze když disk zůstane ležet ve spodním

Discgolf je vlastně
směsicí
golfu

drátěném koši nebo mezi řetězy. Po každém úspěš-

klasického
a frisbee.

ném zakončení si každý hráč zapíše počet hodů,

Jde

který potřeboval k umístění disku do koše, a vydá

venkovní

se k následujícímu výhozišti. To je směrem, který

aktivitu pro jednotlivce,

ukazuje šipka na dně koše. Vyhrává ten, kdo má ne-

ale mnohem více si ji

jmenší součet hodů na všech devíti jamkách.

o zábavnou

užijete v kolektivu. Vý-

Informací týkajících se hraní disgolfu je samo-

hodou tohoto sportu je,

zřejmě tolik, že se do tohoto krátkého článku neve-

že není nijak fyzicky

jdou. Pokud chcete vědět, jak se hází backhand

náročný, a mohou ho

nebo forehand, jak skórovat pomocí spin puttu nebo

tedy spolu hrát „mladí“ i „staří“, „kluci“ i „holky“.

push puttu či co znamenají překážky mandatory

Hraje se speciálními disky určenými pro tuto hru.

nebo out of bounds (OB), doporučuji podívat se na

Disky jsou tří typů, driver – určený pro nejdelší

webové stránky věnující se discgolfu. Ale neděste

hody, midrange – určený pro středně dlouhé hody

se neznámých výrazů, jde hlavně o zábavu.

a příhozy a putter – slouží k dohazování do koše.

Pokud jste si discgolf na našem orelském hřišti

Cílem hry je projít celé hřiště a dostat disk do košů

vyzkoušeli a tento sport vás zaujal, můžete své do-

na co nejmenší počet hodů.

vednosti vyzkoušet i na dalších hřištích v našem

A jak se tedy hraje?

okolí. Nejbližší je v parku v Hrochově Týnci, v zá-

Začíná se na výhozišti první jamky, to je ta ob-

meckém parku v Cholticích a na Seči. Mapu všech

délníková plocha umělé trávy. Vedle výhoziště je

discgolfových hřišť a také spoustu informací

infopanel, který ukazuje, jak daná jamka vypadá,

o hraní discgolfu i možnost objednat si disky na-

jak je dlouhá, jaká vás na ní čekají omezení i na ko-

jdete na adrese www.prodiscgolf.cz nebo třeba na

lik hodů by se ideálně měla hrát. První hod se pro-

stránkách www.ultimo.cz.

vádí z výhoziště, ze kterého by se nemělo vyšláp-

Přeji vám „ať to lítá“.
Ondřej Ludvík

nout. Další hod probíhá z místa, kde zůstal disk ležet, je jedno, jestli tam disk dopadl přímo, nebo se
Orelský zpravodaj vychází 2× až 4× ročně. Vydává obec Orel,
Orel 38, 538 21 Orel, urad@obecorel.cz, www.obecorel.cz. IČ: 00270636,

evidenční číslo MK ČR E 22170. Šéfredaktor Ondřej Ludvík, jazyková korektura Zdena Žáčková

8

