
Informace z obecního úřadu 

Závory. V minulém zpravodaji jsme vás infor-

movali o potřebnosti zabezpečit polní cesty u obce 

proti vyvážení odpadů a zakládání černých skládek. 

Původní návrh na pořízení závor byl zamítnut, protože 

dle vyjádření kompetentních orgánů jsou polní cesty 

veřejné komunikace a závory tam nelze instalovat. 

Přesto hledáme řešení, jak naučit nezodpovědné obča-

ny pořádku.  

Semafor. Z důvodu bezpečného přecházení chod-

ců na frekventované křižovatce u školy chtěla obec 

pořídit poptávkový semafor. Bohužel, instalace sema-

foru naráží na legislativu, proto hledáme jiné vhodné 

řešení. 

Nový obecní úřad. Nejdůležitější investicí 

v minulém roce bylo zakoupení nemovitosti č. p. 38, 

kde bude sídlit nový obecní úřad. Obci se v současné 

době nedostává technického zázemí, a proto bylo roz-

hodnuto pustit se do této investiční akce.  

Přední část budovy má částečně klenuté stropy 

v obytných místnostech, její zdi jsou kamenné, neodi-

zolované, až 70 cm silné. Zadní část budovy jsou chlé-

vy. Samozřejmě zdi také nemají izolaci. To jsou důvo-

dy, pro které bylo rozhodnuto budovu zbourat a na 

jejích základech vystavět novou, energeticky málo 

náročnou budovu, v které budou kanceláře, zasedací 

místnost a zázemí pro budoucího zaměstnance obce. 

Ten bude mít na starosti úklid obce, jednoduché opra-

vy a stavební práce. 

Ze stodoly, která také musí být částečně ubourána, 

vznikne požární zbrojnice a prostor pro uskladnění 

komunální techniky, která se bude muset pořídit a na 

kterou máme požádáno o dotaci. Za budovou stodoly 

vybudujeme sběrné místo, kde se budou moci odkládat 

některé (vybrané) odpady z obce a domácností. Počí-

táme s tím, že výstavba začne v jarních měsících letoš-

ního roku a celý areál by mohl být dokončen nejpozdě-

ji v roce 2018. 

Ulice a vývěsky. V minulém roce 2015 byla 

opravena místní komunikace od mateřské školy po 

Pešavovy. Dále občané jistě zaznamenali nové vývěs-

ky u prodejny, ty původní byly již na konci své dlou-

holeté životnosti. 

 

Nová MŠ. V současné době obec je v začátku 

přípravy na výstavbu (přístavbu) mateřské školy. Ta 

bude postavena vedle ZŠ, kde je dnes dětské hřiště, 

které bude přemístěno. Nyní je zpracována studie 

a připravuje se zadání veřejné soutěže na vypracování 

technické dokumentace pro výstavbu. Pokud se na akci 

podaří získat dotaci, mohla by výstavba začít již v roce 

2017 nebo v roce 2018.   

 

Vladimír Příhoda, starosta obce 



Zasílání informací z místního rozhlasu 

Obecní úřad nabízí občanům zasílání zpráv hláše-

ných v místním rozhlase e-mailovou poštou. Zájemci 

mohou adresy, na které chtějí zprávy zasílat, nahlásit 

na obecním úřadě nebo na adrese  urad@obecorel.cz. 

Likvidace odpadů 

Výše poplatků za svoz odpadu 

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 vyhláš-

kou č. 1/2015. Zastupitelstvo obce podle vyhodno-

cení nákladů stanovilo výši poplatku 500 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. 

1/2015. Úlevu od poplatku mají: 

a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku 

ubytováni na internátech a kolejích, zaplatí 420 Kč. 

b) Občané trvale hlášeni na území obce Orel, kteří 

se na adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce 

Orel více než jeden rok nezdržují. 

c) Poplatníci starší 75 let zaplatí poplatek 420 Kč. 

d) Děti do dvou let věku jsou od poplatku osvo-

bozeny. 

Fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, 

při jejichž činnosti vzniká komunální odpad, mohou 

systém svozu komunálního odpadu využít jen na zá-

kladě smlouvy uzavřené s obcí. 

V roce 2016 odvážejí AVE komunální odpad kaž-

dý sudý týden vždy v pondělí. 

Jak poplatky uhradit 

Poplatky za svoz komunálního odpadu mohou ob-

čané platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i mimo 

úřední dny) od 15. 3. 2016 do 13. 5. 2016, případně 

složenkou na účet OÚ u Komerční banky, a. s., Chru-

dim, č. účtu: 6021531/0100, variabilní symbol 1340, 

jako specifický symbol uveďte číslo popisné. Zároveň 

budou při této příležitosti vybírány poplatky ze psů na 

rok 2016, které činí 60 Kč za prvního psa a 90 Kč za 

druhého a každého dalšího psa. Poplatek za údržbu 

hřbitova 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. Dě-

kujeme za včasné zaplacení těchto poplatků. 

Termín svozu velkoobjemového odpadu: 14. 10. 

2016. 

Starý papír 

Nabídkové letáky, noviny a ostatní starý papír lze 

průběžně odevzdat do místní základní školy, odkud 

bude hromadně odvezen. Výtěžek bude použit na mi-

moškolní aktivity dětí základní a mateřské školy. Dě-

kuji všem občanům, kteří starý papír zbytečně nepálí 

nebo jej neházejí do popelnice a pravidelně ho odnášejí 

do místní ZŠ. 

Ostatní odpad 

Občané naší obce mohou po předložení občan-

ského průkazu využívat sběrný dvůr ve Slatiňanech.  

Seznam odpadů: 

 Biologicky rozložitelný odpad 

 Jedlý olej a tuk 

 Pneumatiky 

 Asfaltové směsi 

 Textilní materiály 

 Oděvy 

 Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

 Objemný odpad 

 Rádia, magnetofony, gramorádia 

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

 Vyřazená zařízení obsahující chloroflu-

orohlovodíky 

 Baterie a akumulátory 

 Televize, počítačové obrazovky 

 Nejedlé oleje a tuky 

 Fotochemikálie 

 Rozpouštědla 

 Kyseliny a zásady 

 Pesticidy 

Do sběrného dvora, který je provozován v rámci 

sběrných surovin, můžete odvézt i ostatní odpad, který 

se ve sběrných surovinách tradičně vykupuje. Týká se 

to např. železa, papíru, kartonu, barevných kovů aj. 

Bližší informace o podrobné skladbě odpadů vám 

podají pracovníci sběrného dvora. 



Hospodaření obce 

V roce 2015 hospodařila obec s příjmy ve výši  9 202 178 Kč  a   výdaji  8 507 926 Kč. 

Nejvyšší vydání v roce 2015 

Oprava místních komunikací 1 850 000,- Kč 

Opravy a výstavby chodníků 128 000,- Kč 

Oprava veřejného osvětlení 160 000,- Kč 

TJ – na výstavbu zázemí 380 000,- Kč 

Provoz ZŠ a MŠ 800 000,- Kč 

Příspěvky na provoz za žáky dojíždějící do jiných ZŠ 13 000,- Kč 

Likvidace odpadů   447 837,- Kč 

Na poplatcích vybráno 402 470,- Kč 

Nejvyšší plánovaná vydání v roce 2016 

Výstavba obecního úřadu se zázemím 6 900 000,- Kč 

Oprava místních komunikací 3 000 000,- Kč 

ZŠ a MŠ 700 000,- Kč 

Likvidace odpadů 400 000,- Kč 

 

Sbor dobrovolných hasičů Orel 

Rok 2015 byl pro nás tak trochu odpočinkový po 

náročných oslavách z předminulého roku. 

V lednu jsme začali výroční valnou hromadou a již 

tradičním hasičským bálem, který se vcelku vydařil. Na 

jaře jsme se sešli při úklidu naší zbrojnice, při přípravě 

techniky a nácviku požárního útoku. V květnu jsme na 

místním hřišti organizovali Okrskovou soutěž v požár-

ním útoku. Zúčastnil se celý náš okrsek, Slatiňany, 

Kunčí, Škrovád, Trpišov, Orel, a pozvaní hosté ze 

Svídnice, Zaječic a Topole. Na začátku července jsme 

opět na místním hřišti pořádali taneční zábavu, kde nám 

hrála kapela Wječná žízeň. Stejná kapela nám hrála i na 

posvícení, které je tradičně začátkem září, a zábava se 

tentokrát konala v hostinci U Špejlíka. Na podzim jsme 

odpracovali několik brigád na údržbě techniky, zbrojni-

ce a na úklidu venkovních prostor na novém obecním 

úřadě, kde by měla mít místo i nová hasičská zbrojnice.  

Náš sbor se zúčastnil s ostatními organizacemi 

v obci pořádání několika akcí pro veřejnost jako pálení 

čarodějnic, dětský den, rozloučení s prázdninami.  

Naši stávající techniku se nám podařilo rozšířit 

o motorové čerpadlo s příslušenstvím, na které se nám 

podařilo dostat dotace z krajského úřadu. Zbytek peněz 

na čerpadlo, nové hadice a nové uniformy nám poskytl 

obecní úřad. Za vydělané peníze z tanečních zábav jsme 

si koupili motorovou pilu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat starostovi a zastupi-

telům za jejich vstřícný přístup k našim požadavkům na 

vybavení, všem členům SDH Orel za jejich práci a na-

šim spoluobčanům popřát mnoho zdraví a pohody do 

roku 2016. 

Martin Havránek, velitel SDH 



Základní škola a mateřská škola  

V září jsme v naší škole přivítali deset prvňáčků. 

Od té doby uplynulo několik měsíců. Pojďme se spo-

lečně ohlédnout a připomenout si, co se od té doby 

událo. 

Pasování na čtenáře 

Hned na začátku školní docházky navštívili prvňá-

ci Městskou knihovnu ve Slatiňanech, kde si povídali 

o knížkách, prohlíželi si jejich ilustrace a mohli se tak 

těšit na okamžik, až si sami nějakou zajímavou knihu 

přečtou. Neuplynulo ani půl roku a nejmladší žáci se do 

knihovny, tentokrát zámecké, vydali znovu v den vy-

svědčení na „Pasování prvňáčků na čtenáře“. 

Dopravní výchova 

Škola by neměla učit jenom psát, číst a počítat, ale 

zvládat i jiné praktické situace, se kterými se setkáváme 

v běžném životě. Z tohoto důvodu je nedílnou součástí 

výuka dopravní výchovy, které se na naší škole věnu-

jeme. Tradičně ji zahajujeme již v září návštěvou do-

pravního hřiště v Chrudimi. Na začátku prosince přijela 

do školy paní Čejková, která s dětmi probrala pravidla 

silničního provozu a chování jeho účastníků. Současně 

probíhá výuka tohoto tématu v hodinách prvouky 

a přírodovědy. 

Spolupráce s Paletou 

Již několik let spolupracujeme s Ekocentrem Paleta 

Chrudim, které u nás realizovalo toto pololetí dva výu-

kové programy s názvem „Jeden za všechny, všichni za 

jednoho“ a „Vánoce jsou za dveřmi“. Společně se škol-

kou jsme zhlédli velmi zajímavou a poutavou ukázku 

dravců vedenou panem Karlem Nejmanem. Abychom 

byli přírodě ještě blíž, pracujeme v hodinách pracov-

ních činností a výtvarné výchovy s přírodními materiá-

ly. Práce našich dětí je možné si prohlédnout na webo-

vých stránkách školy.  V březnu navážeme na tyto akti-

vity pětidenním pobytem ve škole v přírodě 

v Ekocentru PALETA Oucmanice. 

Halloween v naší škole 

Konec října se nesl v duchu halloweenské tradice. 

Tomuto tématu jsme se věnovali v hodinách anglického 

jazyka, kde jsme se učili různé říkanky a seznámili se 

s průběhem tohoto anglosaského svátku. Součástí pro-

jektu bylo podvečerní vydlabávání dýní společně 

s rodiči a následné dopoledne plné soutěží spojené 

s touto tematikou.  Projekt jsme ukončili rozmanitými 

strašidýlky a různými příšerkami, které jsme vytvářeli 

společně ve třídách a ve školní družině.  

Vánoce s kapříkem Metlíkem 

Předvánoční čas byl naplněn přípravou na tradiční 

besídku, která se konala společně s mateřskou školou 

v hostinci U Špejlíka. V pátek 4. prosince navštívili naši 

školu Mikuláš a čert s nadílkou pro všechny děti.  Než 

jsme se rozešli před svátky do svých domovů, nechali 

jsme se inspirovat ke čtení nové knihy spisovatelem 

Janem Opatřilem, který osobně navštívil naši školu, aby 

představil své vyprávění o Kapříku Metlíkovi. 

Muzejní výtvarná soutěž 

Regionální muzeum Chrudim pořádá již několik let 

výtvarnou soutěž, jejímž námětem byl v tomto ročníku 

„Vánoční kapr“. Do této soutěže jsme se přihlásili spolu 

se školkou. V loňském roce naše škola tuto soutěž vy-

hrála. Hlavní cenou byla možnost zúčastnit se některé-

ho z nabízených výukových programů. Této příležitosti 

využili žáci třetího až pátého ročníku, kteří v listopadu 

muzeum navštívili a zhlédli jeho stálou expozici, výsta-

vy, a dokonce měli možnost nahlédnout do restaurátor-

ské dílny. 



Kroužky ve škole 

Možnost rozvíjet výtvarné umění mají žáci 

v keramickém kroužku, který funguje od začátku října. 

Dalšími kroužky, které nabízíme, je kroužek florbalu 

a angličtiny. Letos je nově kroužek anglického jazyka 

i pro starší žáky.  

Kulturní zážitky 

V rámci multikulturní výchovy poskytujeme dětem 

kulturní zážitky v podobě divadelních představení 

a hudebních programů, které probíhají na půdě školy, 

popřípadě se za nimi vydáváme do divadla Karla Pippi-

cha v Chrudimi. 

Plány na druhé pololetí 

A co nás čeká v druhém pololetí? Hned na začátku 

února proběhl zápis budoucích prvňáků.  Před Veliko-

nocemi odjíždíme do Oucmanic a v květnu se chystáme 

i s rodiči navštívit ZOO v Praze. Školní rok zakončíme 

zahradní slavností, kde se rozloučíme se žáky pátého 

ročníku. 

Božena Dibelková, učitelka ZŠ 

Orelský bubínek informuje 

Na podzim loňského roku zahájil Orelský bubínek 

již šestý rok své činnosti. Úspěšně pokračuje v pořádání 

různých akcí a setkání, zejména pro veřejnost. 

V uplynulém půlroce to byl lampionový průvod, vá-

noční zpívání a dětský karneval. 

Všichni měli brýle 

Lampionový průvod se nám tentokrát podařilo na-

plánovat na opravdu příhodný den, na státní svátek 17. 

listopadu. Toho dne jsme ovšem o správnosti své volby 

pochybovali, protože vytrvale pršelo. Naštěstí déšť 

k večeru ustal, a tak jsme se vydali s rozsvícenými lam-

piony ze Sušky na hřiště v hojném počtu. Na hřišti nás 

čekala se svou ohňovou show již osvědčená skupina 

Moradis, tentokrát v silné sestavě sedmi účinkujících. 

Zahřál nás nejen pohled na ohňové představení, ale také 

teplý čaj, který uvařili sportovci. Aby děti neodcházely 

domů s prázdnou, připravili jsme pro ně na závěr svítící 

tyčinky, ze kterých si mohly sestavit jednoduché brýle. 

Takže i když lampiony už většinou vzaly za své, děti 

přece jenom i cestou domů svítily. 

Listopadové vyrábění 

Podzimní akcí pro členy byla dílnička, kde děti vy-

ráběly lampičky ze sklenic a ozdobné čepičky z vlny. 

Zvlášť velký úspěch mělo zdobení plátěných tašek růz-

nými technikami podle vlastní fantazie. 

Housle, kytary a flétny před školou 

Druhou adventní neděli nás čekala další akce pro 

veřejnost. Zatímco lampionový průvod ocenily hlavně 

děti, vánoční zpívání k naší velké radosti oslovuje Ore-

láky všech generací. Sešli jsme se v podvečer před orel-

skou základní školou. Pro příchozí byly připraveny 

ozdobené perníčky, teplý čaj a vytištěné texty vybra-

ných koled. Společně jsme si koledy zazpívali za do-

provodu kytar, houslí a fléten. Menší děti k tomu vytvo-

řily živý betlém, takže vánoční atmosféře nic nechybě-

lo. 

Dětský karneval 

Na začátek února jsme připravili tradiční dětský 

karneval v hostinci U Špejlíka. Program zajistil pan 

Miroslav Lipavský. Děti si užily nejen diskotéku, ale 

také mnoho her a soutěží, tvarování balonků, bublinko-

vou show či obří nafukovací balony. 

Poděkování 

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi musí provázet 

poděkování. Jsme vděční všem, kteří Orelský bubínek 

v jeho úsilí podporují – třeba už tím, že na pečlivě při-

pravenou akci přijdou, i když třeba zrovna úplně nevy-

jde počasí. Děkujeme obci Orel a firmě Alukov za fi-



nanční podporu, sportovcům a hasičům za spolupráci 

a škole a hostinci U Špejlíka za poskytování prostor. 

Chystáme čarodějnice i dětský den 

V letošním roce se samozřejmě můžete těšit na 

další tradiční akce. Do letních prázdnin nás čeká pálení 

čarodějnic a dětský den. Ten se s největší pravděpodob-

ností bude konat 22. května a již nyní snad můžeme 

prozradit, že možná přijde i kouzelník. Na přelomu 

srpna a září se řádně rozloučíme s prázdninami. Bližší 

informace o připravovaných akcích najdete jako ob-

vykle na vývěskách a na www.orelskybubinek.cz. Na 

těchto webových stránkách jsou také vystaveny fotogra-

fie ze všech akcí, které již proběhly. Na těch chystaných 

se těšíme na shledanou! 

Zdena Žáčková, členka spolku 

Pár slov z kopané 

Zdravím vás, vážení čtenáři, v novém roce a dovol-

te mi krátce poreferovat o dění v tělovýchovné jednotě. 

Od minulého povídání se v TJ neudálo nic zásadního, 

což je, když o tom tak přemýšlím, vlastně dobrá zpráva. 

Dobrá proto, že nastavený směr a cíl zůstaly stejné 

a daří se je postupně naplňovat. Oním směrem a cílem 

je údržba a rozvoj tělovýchovné jednoty. A to jak její 

sportovní činnosti, tak jejího zázemí, které slouží neje-

nom samotným sportovcům, ale je též hojně využíváno 

k pořádání společenských akcí pro všechny občany 

obce. 

Ale aby to opravdu nevypadalo, že se za posled-

ních šest měsíců vůbec nic nedělo (což by mi stejně 

málokdo věřil), zmíním zde alespoň to nejpodstatnější. 

Muži do pralesa? 

Po sportovní stránce nám na podzim příliš pšenka 

nekvetla. U mužstva mužů byl mírný jarní optimismus 

vystřídán tvrdou podzimní realitou, čehož výsledkem 

je, že jsme opět jednou nohou v „pralese“. A je všeo-

becně známo, že z pralesa se jen těžko hledá cesta ven 

(pro méně znalé: „prales“ = nejnižší fotbalová soutěž, 

hlouběji již padnout nelze). No, věřme, že jarní sluníčko 

probudí nejen přírodu, ale i naše borce a na prales se 

budeme i nadále dívat pouze v televizi. 

Mladší žáci nedávají góly 

Mladší žáci začali sezónu tak, jak zakončili tu 

předchozí. Nízká střelecká produktivita i nadále srážela 

jejich výkony. I dobře rozehraná utkání, ve kterých měli 

herní převahu, končili hoši v totální křeči, neschopni 

vstřelit gól ani z těch nejvyloženějších pozic. Snad se 

chlapcům na jaře podaří prolomit střeleckou smůlu 

a přinese jim to více potěšení ze hry. 

Radost nejmenších 

A tak asi nejvíce si na podzim užívali naši nejmen-

ší. Vybojovali mnoho krásných vítězství, a protože je 

body a tabulky vůbec nezajímají, mohli se naplno bavit 

hrou v partě s kamarády. Nejčerstvějším příkladem 

budiž lednová účast přípravky na halovém turnaji 

v Chrudimi. Nejen že se jim dařilo výsledkově, ale také 

si skvěle celý turnaj užívali, přesně dle motta tohoto 

turnaje – „FOTBALOVÝ TURNAJ PRO RADOST“. 

Dokončujeme stavbu 

Ke sportovní činnosti by to bylo asi vše, podíváme 

se nyní na to, co se dělo v zázemí. Stavba garáže a pří-

střešku řádně pokročila. Hrubé zednické práce jsou 

hotovy a nyní se kompletuje elektroinstalace a vnitřní 

vybavení. Materiál k položení zámkové dlažby je také 

připraven, takže by nic nemělo bránit tomu, aby ná-

vštěvníci mohli využívat nové prostory od prvního jar-

ního utkání. Jak jsem psal již v minulém článku, prostor 

přiložit ruku k dílu se ještě najde a právě finální úpravy 

terénu a různé dodělávky „spolknou“ pěkných pár bri-

gádnických hodin, prosím přijďte, každá pomoc vítána! 

 

Mladší žáci se zúčastnili turnaje výběrů za OFS 

Chrudim 

http://www.orelskybubinek.cz/


Ohňostroj bez ohňostroje 

Na závěr se zmíním o jedné poněkud nešťastné ak-

ci z přelomu roku a tou je Novoroční ohňostroj. Pozi-

tivní věcí je, že jsme se na hřišti sešli v hojném množ-

ství. Co rozhodně pozitivní není, je fakt, že se na ohňo-

stroji v podstatě žádný ohňostroj nekonal. Zcela chápu 

rozladění většiny přítomných. Co však nechápu, jsou 

výčitky vůči organizátorům a TJ. Obávám se, že zde 

došlo k nepochopení záměru (a řádnému nepřečtení 

pozvánky). TJ přišla s nápadem, dala k tomu prostory 

a zajistila drobné občerstvení formou teplého čaje. To, 

co do toho měli vložit diváci, byla pyrotechnika. Kouz-

lo totiž má být v tom, že přinese-li každý něco a hro-

madně se to odpálí, je to podstatně lepší zážitek, než 

když si každý tu svoji petardu bouchne doma. Jak jsem 

řekl, sešlo se nás dost. Kdyby každý nějakou raketku či 

kompakt přinesl, mohl z toho být velmi slušný ohňo-

stroj. Tak snad příště! 

Děkuji všem, kteří dočetli až sem...  

... a abych nezapomněl: Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 

Martin Jeníček, hospodář TJ 

Některé pohledy do historie školy v Orli 

První zmínky o škole 

První zprávy o výuce v Orli pocházejí ze 17. stole-

tí. V roce 1617 ve své závěti určil majitel Orle Jindřich 

Dobřenský z Dobřenic, že se má jeho potomkům dostat 

vzdělání a mají cestovat. V roce 1649 byl jejich učite-

lem Martin Přeštický. Další zmínka je z roku 1689 – 

v zápise o křtu je záznam o kmotře Anně kantorce (An-

na cantorissa) z Orle. Ve zprávě arcibiskupské konzis-

toře z roku 1782 o stavu škol se uvádí: Chrudim dobrá, 

Kočí málo znamená, Slatiňany velmi zanedbané, Orel 

prostřední, Třibřichy velmi bídné. 

Učitelský rod Kábelů 

V roce 1737 je uveden jako držitel zádušního pole 

Matěj Kábele. Jeho syn Jan zahájil dědičný školní rod, 

který pokračoval až do roku 1855, kdy zemřel Janův 

vnuk František Kábele. V té době – roku 1839 chodilo 

do školy 64 žáků z Orle, 32 z Kunčí, 19 z Vlčnova. 

Sídlo školy bylo v obecním baráčku č. p. 14, kde byl 

zároveň i byt učitele.  

Školská reforma Marie Terezie 

Až do školské reformy Marie Terezie byla úroveň 

škol velmi nízká. Školní docházka dětí byla nepravidel-

ná a učitelé byli odkázáni na jiný výdělek, aby se uživi-

li. Tereziánská doba přinesla podstatné změny. V roce 

1774 byl totiž vydán Všeobecný řád školní a obcím 

bylo nařízeno zřízení škol obecných – tehdy tzv. triviál-

ních. Učilo se náboženství s dějepisem, čtení, psaní 

a počítání. Byly určeny i další podmínky výuky – veli-

kost místností výuky, bydlení pro učitele, kterým se 

mohl stát jen absolvent tzv. normální školy, učitelův 

plat, povinná školní docházka dětí od 6 do 13 let. Plat 

učitele byl malý, a proto bylo dovoleno, aby si učitelé 

vybírali sobotáles. To byly sobotní poplatky, které žáci, 

kromě těch nejchudších, přinášeli v sobotu učiteli for-

mou naturálií. 

Přestavby původní školy 

Orelská škola v č. p. 14 byla v roce 1805 přestavo-

vána. Náklad nesla částečně obec – Orel dodala materi-

ál a zaplatila řemeslnou práci mimo práce zednické. Tu 

vykonal sám učitel a přidal také dřevěný materiál. Do-

pravu zajistily obce Vlčnov a Kunčí. V roce 1828 byla 

škola znovu přestavěna, ale obec materiál tentokrát 

nedodávala. Ten poskytla nasavrcká vrchnost, zatímco 

práce byla placena Orlí a Vlčnovem. Později ke krytí 

nákladů přispíval chrudimský magistrát.  

Škola tehdy byla chudá a v bídném stavu. Vý-

znamnou pomocí byly dary, např. obrazy nebo dřevěné 

rámy pro tabule či lavice. V padesátých letech byl do-

konce obci zaslán z podkrajského úřadu přípis o nutnos-

ti udělat opravy školy. Výsledkem byla ovšem jen nová 

podlaha.  

Stará škola již nestačila 

Od roku 1864 byla zemským zákonem předána ob-

cím pravomoc nad školami a s ní také povinnost starat 

se o ně. Proto když ve škole přibývalo žáků, vyzýval 

okresní úřad obec Orel, aby ve škole zřídila ještě jednu 

třídu a přijala dalšího učitele. Proti tomu se zástupci 

Orle, Vlčnova a Kunčí postavili. Zdůvodnili to tím, že 

žáků je sice 128 (ve třídě mělo být nejvíce 80 dětí), ale 

do školy chodí často jen polovina. S tím se však nadří-

zený úřad nespokojil a žádal urychlení přestavby školy. 

Nové školské zákony a vyšší školní poplatky 

Zákony z let 1867–1869 zaváděly povinnou obec-

nou školu. Školám byly uloženy úkoly výchovné, prak-

tické i sociální, náboženská výchova byla odsunuta do 

druhé řady. Zákony mimo jiné určovaly počet žáků ve 

třídě, nejvyšší učební úvazek a také upravovaly otázky 

služného učitelů a zvyšovaly školné a tzv. školní při-



rážky. Proti tomu se zvedl v Orli odpor. Celá záležitost 

měla dohru v exekuci. 

V listopadu 1870 přišla do obce vojenská exekuce. 

A poplatky se musely platit. Přesto někteří občané dlu-

žili asi 47 zlatých celkem a obec žádala sama o vyslání 

exekuce na ně. Tato situace měla tragickou dohru. Ob-

čané se obrátili proti učiteli Eduardu Svobodovi – bylo 

jim proti mysli, že se mu něco platí. To, že prováděl 

dobrou a svědomitou výuku nebylo důležité. Závist 

byla hnací silou. Nakonec spáchal ve věku 44 let učitel 

sebevraždu. Jeho pomník je na hřbitově u sv. Jiří. 

Nová budova školy 

Od roku 1873 byli převedeni žáci orelské školy, 

kteří pocházeli z Kunčí, do Slatiňan. Ani tím se však 

situace s nedostatečnou kapacitou školy nevyřešila, 

dokud nedošlo v roce 1883 k dlouho požadované vý-

stavbě nové školní budovy, a to podle plánů slatiňan-

ského stavitele Františka Schmoranze. Tentokrát se 

občané Orle vyznamenali, protože do roka byla stavba 

dokončena a 1. září 1884 bylo bez jakékoliv slavnosti 

zahájeno vyučování. Rozpočet stavby činil 13 797 zla-

tých a skutečné náklady 10 865 zlatých. Nová škola 

byla trojtřídní, přičemž zpočátku jedna třída sloužila 

schůzím místních spolků a obecního zastupitelstva. 

K rozšíření na trojtřídku došlo v roce 1897.  

Zajímavá situace nastala po roce 1898, kdy zemská 

školní rada oznámila, že se v orelské škole budou vyu-

čovat jednu hodinu týdně děti evangelického vyznání 

z Orle a okolních obcí. Zástupci Orle to odmítli a chtěli 

100 zlatých za pronájem místnosti. Potom zlevnili na 50 

zlatých. Nakonec se odvolali až do Vídně, ovšem 

s negativním výsledkem. Opět se projevil vliv zpáteč-

nického pojetí místní politiky.  

Zdejší učitelé za první republiky 

Je dobré se zmínit i o dalších učitelích z období 

nové republiky. Významnou osobností byl v letech 

1923–1934 Vojtěch Vokřínek. Nebyl jen řídícím učite-

lem, ale byl také aktivně politicky a společensky činný. 

Vykonával i funkci starosty a byl členem a činovníkem 

místních spolků. Odešel však na vlastní žádost po ne-

shodách v obecním zastupitelstvu. Jeho práce byla sku-

tečně doceněna až později po nástupu řídícího učitele 

Ladislava Pecla. Ten musel být totiž odvolán pro ne-

vhodná jednání s učiteli a finanční machinace. (V pade-

sátých letech po návratu z vězení pracoval jako pomoc-

ný dělník při mytí autobusů v ČSAD Chrudim.)  

V roce 1937 nastoupil do orelské školy z Chrudimi 

Rudolf Ságl, který roku 1947 odešel na místo školního 

inspektora. Byl to kvalifikovaný učitel, výborný klaví-

rista, ale rozporuplná osobnost. Vedl mládenecký život, 

i když ve škole bydlel s rodinou. Ale měl také blízko 

k peněžním machinacím, jak mě později informovala 

akademická malířka Marta Horáková a profesor Vlček, 

kteří v té době také do Orle nastoupili jako učitelé. 

V roce 1944 na podzim byl Ságl uvězněn v koncentrač-

ním táboře.  

Muzicírování ve škole 

Za Ságlova ředitelování se ve škole ještě provozo-

vala muzika. Pravidelné schůzky nedělního hudebního 

kvarteta se ve škole konaly až do konce roku 1947. 

Rudolf Ságl hrál na klavír, Bohuslav Janoušek na první 

housle, Ing. František Klesal na druhé housle a Franti-

šek Klesal st. na violu. Tehdy učitelé museli být muzi-

kanty. Např. v roce 1923 odešel do důchodu Josef Bed-

nář, poslední varhaník u sv. Jiří. Působil na škole 44 let 

a z neznámých důvodů odešel do důchodu na žádost 

občanů. Posledním hudebníkem po roce 1947 byl řídící 

učitel Karel Liška, který hrál na violoncello. 

Závěrem  

Nejvýraznějšími osobnostmi dalších desetiletí byli 

v naší škole Bohumil Škalda, jenž působil v Orli v le-

tech 1951–1978, a Jindra Víchová, která zde učila do 

roku 1990. V budově byly v těchto letech prováděny 

běžné opravy a zavedeno elektrické topení.  

V tomto příspěvku jsou uvedeny jen některé důle-

žité skutečnosti z dějin školy až do roku 1990. Podrob-

nější údaje jsou v knize profesora Čeňka Floriána 

Z letopisů obce Orle (Orel, 1935) a dr. Zdeny Žáčkové 

Z dějin obce Orle (Orel, 2002). Mojí snahou bylo zve-

řejnit některé zajímavosti o škole pro nové příslušníky 

naší obce. 

František Klesal, kronikář 
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