
Zprávy z obecního úřadu 

Vážení spoluobčané, 

uplynul nám nějaký čas, a proto nám dovolte pár 

informací z dění v obci a několik informací z obecního 

zastupitelstva. 

Nový obecní úřad aneb opakování matka moudrosti 

Je nám líto, že se mezi občany šíří nedostatečné, 

mnohdy zkreslené informace, z kterých vznikají zby-

tečné fámy a dohady, a proto se budeme trochu opako-

vat. Největší investicí v loňském roce bylo zakoupení 

nemovitosti č. p. 38 pro výstavbu nového obecního 

úřadu. Nemovitost (stavení i pozemek o celkové výměře 

2400 m2) byla zakoupena v roce 2015 za cenu 2 200 000 

Kč i s poplatky. Ve stejném roce jsme prodávali zasíťo-

vané pozemky v hodnotě 850 Kč/m2. Když to trochu 

propočítáme, tak jsme koupili pozemek v hodnotě 

2 040 000 Kč a stavení nás vyšlo na 160 000 Kč. Pořád 

si myslíme, že koupě i s vědomím demolice části budovy 

byla správné rozhodnutí. 

Hlavní budova musela být zbourána z důvodu ne-

vyhovujícího technického stavu. Oprava by byla fi-

nančně náročnější než výstavba budovy nové. Přízemí 

mělo široké neodizolované kamenné zdivo. První patro 

by nám sice vyhovovalo, ale pro kancelářské prostory 

nevyhovovalo po hygienické stránce kvůli nízkým stro-

pům, tedy kvůli nedostatku prostoru a kyslíku. Stav ne-

movitosti nám byl znám i při koupi a s touto variantou 

se počítalo. Samozřejmě nás napadlo uvažovat i o jiných 

pozemcích, například o zmíněných pozemcích prodáva-

ných obcí, ale shodli jsme se na tom, že jsou pro nás ne-

vhodné. Věřte, že koupě byla dostatečně projednána, 

a to i s odborníky. 

Obecní úřad bude moci být postaven tak, aby nám 

situačně i technicky vyhovoval. Půjde o kancelář sta-

rosty, kancelář administrativní pracovnice, archiv, jed-

nací místnost, sociální zázemí. Přístup bude bezbarié-

rový. 

Součástí nového obecního úřadu bude zázemí pro 

obecního zaměstnance, kterého už opravdu potřebu-

jeme, protože například travnatá plocha k sečení nám ne-

ustále narůstá. Obecní zaměstnanec zde bude mít soci-

ální zázemí a úložné prostory pro komunální techniku, 

kterou pro údržbu obce nutně potřebuje. Na část této ko-

munální techniky jsme připraveni požádat o dotaci. Část 

proto, že u některých strojů a nářadí bychom byli ome-

zováni použitelností. Například traktůrek pořízený přes 

dotaci na údržbu zeleně by nemohl být využíván na vy-

hrnování sněhu. 

Další součástí nové stavby bude nová hasičská 

zbrojnice, vybudovaná z původní stodoly, která bude 



také stavebně upravena tak, aby vyhovovala našim po-

třebám. Na tuto investiční akci se nám již podařilo na 

dotacích získat 970 000 Kč. Nová „hasičárna“ by měla 

pokrýt požadavky hasičů, kterým se daří pořizovat další 

potřebnou techniku pro výkon svého poslání, čímž se 

zvětšila potřebná plocha pro její uložení. V podkroví by 

mohla vzniknout klubovna. Další využití podkroví bude 

vyřešeno v budoucnu, dle potřeb obce. 

Za popsanou nemovitostí vznikne sběrné místo ur-

čené pro uložení vybraných odpadů do kontejnerů. 

Hlavně pak pro odpady, které svážíme jarními a podzim-

ními svozy. Tyto svozy bychom po vybudování sběr-

ného místa zrušili. Výhodou sběrného místa bude i to, že 

uvedený odpad nebudeme muset doma skladovat do ter-

mínu svozu, ale bude moci být hned odevzdán. Za sběr-

ným místem bude ještě kus nevyužité zahrady, která 

bude čekat na nejvhodnější využití. 

Kontejnery na bioodpad 

Hned v úvodu tohoto tématu se musíme přiznat, že 

jsme trochu zaspali a nestihli vše v potřebném termínu 

tak, abychom dostáli tomu, co jsme sdělili v informač-

ních letácích týkajících se shromažďování bioodpadu. 

Odstavnou plochu pro druhý kontejner se však již poda-

řilo dokončit, takže nyní už je kontejner u železničního 

přejezdu naproti Flanderkovým k dispozici. Tento kon-

tejner je určen výhradně na měkký biologický odpad. 

Kontejner pro ukládání větví bude pouze na hřišti, kde 

byla již zhotovena odstavná plocha pro oba kontejnery. 

Kontejner na větve byl již objednán a pevně věříme, že 

až budete číst tyto řádky, bude již přistaven. Chtěl bych 

poděkovat občanům, kteří kontejner na bioodpad využí-

vají a nevytvářejí černé skládky u polních cest v katastru 

obce. 

Černé skládky 

Když už jsme se zmínili o černých skládkách, ještě 

připomeňme, že jsme již informovali, že záměr vyřešit 

tento problém závorami se nezdařil. Proto se zastupitel-

stvo rozhodlo zakoupit fotopasti, které byly na nejkritič-

tějších místech umístěny tak, aby nám pomohly najít ob-

čany nevhodně se chovající nejen k životnímu prostředí, 

ale i k obecní kase, protože nás likvidace těchto černých 

skládek stojí nemalé finanční prostředky, které by mohly 

být využity lepším způsobem. 

Nevzdáváme se bez boje 

Snažíme se o zvrácení nesouhlasného stanoviska 

dotčených orgánů k umístění poptávkového semaforu na 

přechodu u základní školy. Jedním z kroků, které jsme 

učinili, bylo provedení sčítání dopravy. Druhým krokem 

bude po vyhodnocení sčítání vyvolání osobní schůzky 

s orgány vyjadřujícími se k umístění semaforu. Zmíněný 

přechod je nutné zbezpečnit i proto, že se frekvence vo-

zidel na tomto přechodu po vybudování druhé etapy ob-

chvatu Chrudimi několikanásobně zvýší, a hlavně proto, 

že po dostavbě mateřské školky soustředíme všechny 

děti do přilehlého areálu. Jednáme i o dalších způsobech 

zbezpečnění přechodů, ale bližší informace přineseme 

až v příštím čísle zpravodaje, až bude výsledek jednání 

jasnější. 

Informační radary 

Zařízeními přispívajícími k bezpečné dopravě 

v obci jsou mimo jiné informační radary. Radary nám 

oznámí aktuální rychlost a umravní rychle jedoucí ři-

diče. Samozřejmě netvrdíme, že všechny, ale podstatnou 

část určitě. Radary budou umístěny na hlavních tazích 

do obce od Slatiňan, Vlčnova a Zaječic. Příjezd od obce 

Kunčí dostatečně řeší železniční přejezd. 

Obecní lavičky 

Konečně se podařilo instalovat tři lavičky a odpad-

kové koše. Lavičky byly záměrně vybrány seniorské, 

u nichž je sedák o deset centimetrů vyšší než obvykle, 

protože právě seniorům jsou lavičky především určeny. 

Lavičky samozřejmě může použít každý občan, který se 

bude chovat slušně a udržovat pořádek. Počet laviček 

budeme postupně zvyšovat, i podle toho, jak se ty právě 

nainstalované osvědčí. 

Mateřská školka 

V poslední době hodně diskutované téma jak mezi 

občany, tak mezi zastupiteli je výstavba nové mateřské 

školky. Nyní jsme ve stádiu, kdy byla vypracována stu-

die, máme požádáno o územní řízení a vypsali jsme vý-

běrové řízení na vypracování projektové dokumentace. 

S napětím očekáváme vypsání dotačních titulů pro rok 

2017 a doufáme, že nám bude štěstí přát a výstavbu nové 



mateřské školky nám pomůže financovat některá z vy-

psaných dotací. Bohužel přípravné práce pro územní ří-

zení trvaly déle, než jsme předpokládali, ale uděláme vše 

pro to, abychom měli potřebné dokumenty pro získání 

dotace včas hotovy. V případě nezískání dotace jsme při-

praveni výstavbu školky zafinancovat úvěrem. 

Bohužel i kolem výstavby školky se tvoří infor-

mační šum. Proč ji vůbec chceme stavět? Současná ma-

teřská školka nám totiž neumožňuje z technického hle-

diska zvýšit kapacitu. Další bolístkou je její střecha, 

která bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci. Proto 

jsme se rozhodli, že se pustíme do výstavby nové mateř-

ské školky, která bude napojena na stávající základní 

školu, což znatelně vylepší logistický chod škol. Hlav-

ním cílem výstavby je zvýšení kapacity mateřské 

školky, díky níž budeme schopni zprovoznit dvě třídy, 

a tím pokrýt poptávku rodičů, kteří u nás chtějí umístit 

dítě do školky. Jde o to, aby děti neodcházely do okol-

ních měst a obcí, kde potom ve většině případů pokračují 

i v docházce na základní školu. Později je následují 

i mladší sourozenci. Tyto děti jsou poté logicky méně 

spjaty s obcí a do budoucna mají většinou problém se 

zařadit do kolektivu orelských dětí. Izolováni jsou i ro-

diče a poté bohužel narážíme například na malou účast 

na akcích pořádaných místním spolkem Orelský bubí-

nek, což je velká škoda. Jednak členy tohoto spolku pří-

prava „stojí“ mnoho sil a osobního času a hlavně nedo-

chází k udržování kulturního a společenského života 

mezi občany. Ale to jsme trochu odbočili od tématu. Vý-

hodou nové školky bude existence dvou tříd, z čehož 

jedna bude variabilně použitelná. Podle potřeby bude 

využívána školkou nebo školou, podle toho, kde bude 

větší počet dětí, protože jednou se zvýšený počet dětí 

přehoupne i do školního věku a museli bychom řešit 

i školu. Součástí nové školky bude i technické zázemí. 

V přízemí bude kuchyně, sklady potravin a jídelna a vše 

bude splňovat nejnovější technicko-hygienické poža-

davky. Školka bude 

v prvním patře. Ny-

nější obecní hřiště nej-

více využívané školou 

bude přestěhováno na 

obecní pozemek za ob-

chodem. Původní dět-

ské hřiště školky bude 

zrušeno. Bohužel s nej-

větší pravděpodobností 

nebudeme moci použít 

všechny herní prvky 

kvůli vysokým poža-

davkům na bezpečnost 

dětí, jejichž dodržování 

se každoročně na hřišti 

kontroluje. 

Opravy komunikací 

Poslední neopravenou komunikací je třetí ulice na 

Betlémě. V současné době byla vypracována studie, 

která byla projednána s občany bydlícími v této ulici, 

a dospěli jsme ke kýženému cíli. Nyní projektant vypra-

covává projektovou dokumentaci. Součástí této rekon-

strukce bude zřízení zpomalovacích prahů. Po zhodno-

cení účinnosti budou vybudovány i v ostatních ulicích, 

kde je třeba zbezpečnit provoz. 

Bazar 

S tímto nápadem přišla naše spoluobčanka a my si 

říkáme, proč ne. Je mnoho občanů, kteří mají doma na-

příklad různé věci po dětech, z nichž jim děti vyrostly, 

a na druhé straně spousta občanů, kteří by tyto věci rádi 

využili. Za tímto účelem byl na webových stránkách 

obce zřízen v sekci „Pro občany“ odkaz na Bazar, ve 

kterém tyto věci naleznete. Pokud budete mít zájem přes 

náš bazar své nepotřebné věci prodat, zašlete na emailo-

vou adresu bazar@obecorel.cz fotografii s textem inze-

rátu a kontaktem na zadavatele, poté bude na uvedených 

stránkách inzerát zveřejněn. 

Přejeme Vám hodně zdraví a příjemný podzim. 

Miroslav Flídr, místostarosta 



Mateřská škola ve druhém pololetí 

školního roku 2015/16 

Ve druhé polovině školního roku v MŠ nadále pro-

bíhal kroužek výuky základů anglického jazyka. Radost 

z tance a pohybu přinášely dětem lekce taneční školy 

Besta. Řada dětí pokračovala v učení základů hry na 

zobcovou flétnu. 

Děti potěšilo několik divadelních představení, které 

zhlédly spolu s dětmi ze ZŠ. Potěšením pro děti i dospělé 

byla návštěva tanečního vystoupení ZUŠ ze Slatiňan 

v divadle v Chrudimi. Hudba i pohyb byly dominantou 

na karnevalu v MŠ i při akci „Muzikohrátky“. 

Nové poznatky o přírodě se děti dozvěděly při 

ukázce výcviku dravců i při návštěvě chovatelů pa-

poušků v ZŠ. Tyto výchovné programy rozvíjejí pozná-

vání dětí. Nejinak tomu bylo i při akcích Ekocentra Pa-

leta, kdy se děti učily vyrábět papír či poznávat staré ve-

likonoční zvyky. 

Mezi další významné aktivity patřila návštěva 

u hasičů v Topoli, řada lekcí dopravní výchovy, množ-

ství vycházek do přírody se zaměřením na poznávání 

přírody... Soutěž v lehké atletice a využití hřišť v obci 

pro hru dětí bylo dalším zpestřením pobytu dětí v MŠ. 

Recitační, pěvecké a dramatické schopnosti děti zú-

ročily při vystoupení na besídce ke Dni matek a při vy-

stoupení našich dětí, které potěšilo babičky v denním 

stacionáři Pohoda v Chrudimi. 

Výlet s rodiči do ZOO v Praze, návštěva muzea v 

Chrudimi, oslava MDD, výlet do herního centra Tongo 

v Hradci Králové a zahradní slavnost, na které jsme se 

rozloučili s našimi předškoláky, to byly akce, které už 

završily celý školní rok 2015/16. 

Ivana Kacafírková, vedoucí učitelka MŠ 

Základní škola  

V uplynulém pololetí školního roku 2015–2016 se 

žáci ZŠ zúčastnili mnoha zdařilých akcí.  

Škola v přírodě 

Tou největší byla škola v přírodě. V březnu naše 

děti strávily týden ve středisku ekologické výchovy 

v Oucmanicích. Využili jsme program pod názvem 

„Kousky přírody“. Děti se seznamovaly se základními 

ekosystémy, jako jsou rybník, les a zahrada. Všechny 

aktivity byly propojeny motivujícím úkolem a tím bylo 

pomoci nešťastnému králi, jehož království sužovaly po-

vodně, sucho, vichřice a hladomor. Úkolem dětí bylo 

vytvořit království nové, ve kterém se bude správně hos-

podařit a obyvatelé budou spokojeni. Některé aktivity 

probíhaly v učebně a jiné v terénu. Zajímavou činností 

pro děti byl lov různých drobných živočichů v rybníku 

a jejich následné pozorování a určování podle přírodo-

vědného klíče. Zábavnou formou poznaly děti život 

včel, jejich vývoj, život ve společenstvu a samozřejmě 

jejich význam pro život. Týdenní pobyt zvládly všechny 

děti na výbornou. 

Velikonoce 

Další zdařilou akcí byl projektový den „Veliko-

noce“. Připomněli jsme si, proč vlastně Velikonoce sla-

víme. Prošli jsme celým pašijovým týdnem – vysvětlili 



jsme si symboliku jednotlivých dnů, zvyky které se 

s nimi dříve spojovaly a hledali jsme spojitost s dneš-

ními obyčeji.  

Každý si mohl vyzkoušet pletení pomlázky, vyrobit 

velikonoční zápich, ozdobit vajíčko voskovou technikou 

a také ochutnat mazanec. Z vlastních velikonočních vý-

robků měli všichni radost. 

Den Země 

V dubnu jsme oslavili „Den Země“. Při „Plasto-

žroutí pohádce“ jsme si připomněli, jak se chováme 

a máme chovat k přírodě kolem nás. Založili jsme „mi-

nizáhonky“ z plastových lahví, do kterých si každý za-

sadil kedlubnu a zasel semínka ředkviček. Vyrobili jsme 

si panáčka „Plasťáčka“ podle vlastní fantazie. Někteří 

panáčci byli opravdu originální! 

Vzdělávací program od Ekocentra Paleta v Chrudimi 

s názvem „Nákupy s rozumem“ nám zopakoval principy 

třídění odpadů, zahráli jsme si na obchodnické firmy, 

zjišťovali jsme, do jaké míry náš život ovlivňuje re-

klama, a hledali jsme odpovědi na otázky, které souvisí 

s „rozumným nakupováním“.  

Týden lesů 

Ekologickou výchovu na naší škole jsme dále pod-

pořili při návštěvě rozhledny Báry při vzdělávacím pro-

gramu v rámci projektu „Týden lesů“. Děti se seznámily 

s technikou kácení stromů, měly možnost zkusit si změ-

řit výšku stromu, průměr stromu, vyrazit naměřené 

údaje do kmene poraženého stromu, tahat kládu ze všech 

„koňských sil“... Učily se stromy poznávat, sázet 

a ochraňovat. Byl čas také na hry a krásný pohled z roz-

hledny.  

Zdravá výživa 

Zdravá výživa se týká nejen školní jídelny, ale také 

vyučování. Vzhledem k tomu, že toto téma je velice ši-

roké, zaměřili jsme celodenní projekt na jednu ze složek 

potravy a tou byl cukr. Nejzajímavější částí pro děti byla 

aktivita věnovaná množství cukru skrytého v potravi-

nách. Úkolem jednotlivých týmů bylo vybrat ze se-

znamu potraviny, které by byl schopen sníst jeden člo-

věk za jeden den. Poté si žáci společně na talíř odměřili 

pomocí čajové lžičky cukr obsažený v těchto potravi-

nách. Pro mnohé bylo velkým překvapením, jak velké 

množství je zde ukryto. Většina se shodla na tom, že by 

tolik cukru takto přímo z talíře nesnědla. Další aktivity 

byly věnovány významu cukru v našem těle, chorobám 

souvisejícím s příjmem cukru a výdeji energie. Problé-

mem současné doby je vysoký výskyt obezity, jejíž pří-

činou je především to, že u naší populace převažuje pří-

jem energie nad jejím výdejem. Na závěr každý člen 

týmu nakreslil své nejoblíbenější ovoce a zeleninu do 

zdravého talíře, který je základem pro stravování na naší 

škole.  

V závěru školního roku jsme navštívili muzeum 

v Chrudimi, dopravní hřiště, záchrannou stanici Pasíčka 

a zasoutěžili jsme si při sportovních hrách. 

Bližší informace o základní škole a mateřské škole 

naleznete na webových stránkách www.skolaorel.cz. 

Děkujeme všem, kteří nás podporují. 

Jiřina Lacinová, ředitelka školy 

Zprávy ze hřiště 

Půlrok utekl jako voda, a tak je tu opět čas porefe-

rovat o dění v tělovýchovné jednotě. 

Zázemí už slouží 

Návštěvníci hřiště, ať již pravidelní, nebo náhodní, 

jistě zaznamenali, že stavba zázemí je již prakticky ho-

tova. A to včetně vnitřního vybavení a terénních úprav. 

Chybí již jen fasáda a pár drobností, které se budou řešit 

průběžně. Máme z nových prostor velkou radost! Dnes 

si již neumíme představit provoz bez nich. Fungování 

čtyř soutěžních týmů a předpřípravky je, ač se to možná 

nezdá, velmi náročné, jak personálně, tak nároky na zá-

zemí. Už jen zajistit jednou za dva týdny soutěžní turnaj 

přípravek! Máte-li někam umístit, za každého počasí, na 

celý půlden, šest mužstev (cca 50 dětí + doprovod), tak 

to prostě bez odpovídajícího zázemí nejde. 

Prales se nekoná 

A zmínkou o dětech se konečně dostávám k tomu 

hlavnímu – tedy fotbalu. Nejdůležitější zprávou je, že 



„PRALES SE NEKONÁ!“ Byly to sice nervy, ale pád 

mužstva mužů do nejnižší soutěže se podařilo odvrátit. 

Chtělo by se říct, že to je také asi jediné pozitivum, ale 

nechci být za škarohlída. My fandové věřme v lepší 

zítřky, neb „VĚŘ A VÍRA TVÁ…“ a našim borcům 

přejme, aby místo víry spoléhali na svůj fotbalový um 

a v každém zápase ze sebe vydali vše, bez kompromisů! 

Žáci vyrostli 

Mužstvo žáků zastihla jarní část soutěže v poněkud 

lepší pohodě. Herně i výsledkově se dařilo. Uvidíme, 

zdali se tato pohoda přenese i do následující sezóny. 

A nebude to věru lehké, neboť hoši přecházejí do vyšší 

věkové kategorie, starších žáků. Tato změna je velmi vý-

razná, protože definitivně opouštějí „dětská“ hřiště 

a přecházejí na velkou hrací plochu, kde se již hraje dle 

pravidel pro dospělé.  

Přípravka aneb veďme děti ke sportu 

U přípravek, jak jsem již dříve zmiňoval, nejsou po-

čítány body a sestavovány tabulky, takže se mohou bez 

zbytečných stresů bavit fotbalem. A je to jen na nás do-

spělých, abychom v nich radost z pohybu a ze hry pro-

bouzeli a udržovali. Je to někdy dřina urvat milovanou 

ratolest od televize nebo počítače (věřte mi, znám to, 

mám takového dárečka doma), ale stojí to za to! Pří-

pravka se od podzimu rozdělí na tři kategorie. Nejmladší 

děti jsou tradičně v předpřípravce, dále je to mladší 

a starší přípravka. Přeji hodně síly a trpělivosti trenérům 

a nám rodičům vlastně také. 

Memoriál se vydařil 

A protože konec má být dobrý, tak jsem velmi rád, 

že mi na závěr zůstal fotbalový turnaj dětí „ME-

MORIÁL MILOSLAVA VODRÁŽKY“, jehož třetí 

ročník se uskutečnil 20. srpna. Zúčastnilo se ho dohro-

mady dvanáct mužstev ve třech kategoriích: mladší pří-

pravka, starší přípravka, starší žáci. Nikomu se nic ne-

stalo, počasí nám přálo, zázemí skvěle fungovalo, 

všichni přítomní se bavili, prostě samá pozitiva. Orelská 

mužstva obsadila kompletní stupně vítězů: 1. místo 

starší žáci, 2. místo mladší přípravka, 3. místo starší pří-

pravka, samozřejmě každý ve své kategorii. DĚKU-

JEME VŠEM, KDO S TURNAJEM POMÁHALI! 

Těšíme se na viděnou na hřišti, ať již při fotbale, 

nebo jakékoliv jiné příležitosti. 

 

S pozdravem „Sportu zdar, fotbalu zvlášť“ 

Martin Jeníček, hospodář TJ 

Zprávy Orelského bubínku 

V uplynulém půlroce spolek Orelský bubínek po-

kračoval v organizování tradičních akcí, na nichž se 

mohli setkávat dospělí i děti, ať již to bylo pálení čaro-

dějnic, dětský den či rozloučení s prázdninami. 

Pálení čarodějnic 

Čarodějnici vyrobili členové spolku s několikaden-

ním předstihem. Samotné pálení čarodějnic proběhlo za 

hojné účasti dětí i dospělých. Na hranici s čarodějnicí 

děti nejprve jako každý rok přidávaly svoje papírové ob-

rázky čarodějnic. Kromě toho si také vyráběly efektní 

a jednoduché čarodějnice z černého skládaného papíru. 

Čekání na oheň jim krátily houpačky, kolotoče a skákací 

hrad. Večer následovalo opékání buřtů. 

Kouzelný dětský den 

Hlavním bodem programu letošního dětského dne 

bylo představení kouzelníka Jiřího Krejčího. Svými 

triky zaujal a pobavil jak malé, tak velké diváky. Něko-

lik z nich také do svého vystoupení zapojil. Tyto mo-

menty měly samozřejmě obzvláště velký úspěch. Po 

představení se děti rozběhly po hřišti zkusit si připravené 

disciplíny. Vyrobily si kouzelnickou hůlku, otestovaly 

svoji obratnost při procházení provázkovou pavučinou 



nebo si zasportovaly na stanovišti, které připravili fotba-

listé. Děti si společně užily příjemné, počasím už letní 

odpoledne a většinou s rodiči odcházely, až když byl čas 

jít k večeři. 

Zvěřinec na hřišti 

Na letošní rozloučení s prázdninami první zářijo-

vou neděli dorazil na orelské hřiště Mobilní zvěřinec. 

Děti se mohly setkat se známými, ale i s exotičtějšími 

zvířaty. Hlazení bylo dovoleno, protože zvířátka ze zvě-

řince jsou na kontakt s dětmi zvyklá. Program na hřišti 

zpestřil skákací hrad a opět se nezapomnělo ani na opé-

kání buřtů. Bez toho bychom se s prázdninami rozloučit 

nemohli. 

Společný víkend, brigáda a stanování 

Od jara se také podařilo podniknout několik akcí 

pro členy spolku. V dubnu jsme strávili společný víkend 

na chatě. (Je možná vhodné poznamenat, že veškeré ná-

klady na pobyt si účastníci hradili sami. Příspěvek od 

obce spolek využívá výhradně na akce pro veřejnost.) 

V květnu jsme se vydali na tradiční jarní úklidovou bri-

gádu do Boroviny a v červnu jsme společně nocovali 

pod stany v Třešňovce. 

Chystáme lampiony a zpívání 

Do konce letošního roku ještě plánujeme lampio-

nový průvod (v polovině listopadu) a adventní Vánoční 

zpívání. Informace o chystaných akcích a také fotografie 

z těch, které se již konaly, najdete na vývěskách v obci 

a také na www.orelskybubinek.cz. 

 

Děkujeme všem, kteří naše akce podporují svou 

účastí. Děkujeme také obci Orel a firmě Alukov za fi-

nanční podporu, hostinci U Špejlíka, základní škole, TJ 

Orel i hasičům za spolupráci. 

 

Těšíme se s Vámi na shledanou v lampionovém 

průvodu! 

Zdena Žáčková, členka spolku 

Významná osobnost obce Orle 

Profesor Čeněk Florián (1884−1959) 

Po roce 1990 stoupá počet obyvatel naší obce. Sta-

rousedlíci odcházejí a přibývá nových občanů. Je pocho-

pitelné, že jim chybějí vědomosti o historii obce. Využí-

váme proto možnosti na stránkách Orelského zpravo-

daje alespoň stručně seznámit obyvatele s dílčími udá-

lostmi a zajímavými osobnostmi spojenými s historií 

naší obce. 

Autor orelských letopisů 

Tentokrát se budeme věnovat významné osobnosti 

obce Orle, historikovi profesoru Čeňku Floriánovi. Jeho 

velkou zásluhou bylo sepsání kroniky Z letopisů obce 

Orle. Je to jeho nejrozsáhlejší dílo a bylo vydáno tiskem 

v roce 1935. Tato kniha se ještě dnes nachází v někte-

rých rodinách. K sepsání 

tohoto podrobného díla 

vedla profesora Floriána 

osobní iniciativa. Spolu-

pracoval se starousedlíky 

(jména jsou uvedena 

v knize) a podle pamět-

níků vedení obce o tuto 

práci mnoho zájmu nepro-

jevilo. Svědčí o tom fakt, 

že kniha od roku 1935 do 

roku 2013 nebyla na obec-

ním úřadu vůbec uložena. Došlo k tomu až darováním 

od jednoho obyvatele z dědictví starousedlíka. 

Floriánova studia 

Čeněk Florián se narodil 27. září 1884 v Orli č. p. 

34 do rodiny chalupníka a písmáka Čeňka Floriána. 

V letech 1890 až 1893 chodil na obecnou školu v obci 



Stan na Hlinecku, v letech 1893 až 1895 pokračoval ve 

škole v Orli. Na gymnáziu v Chrudimi studoval v letech 

1896 až 1903 a následující roky až do roku 1907 strávil 

studiem na pražské filozofické fakultě. Roku 1908 získal 

aprobaci pro výuku dějepisu a zeměpisu na vyšším gym-

náziu. V této době vyšel jeho první samostatný článek 

Ples v Bruselu v chrudimských novinách Český východ. 

Středoškolský profesor a archivář 

V letech 1908 až 1911 Čeněk Florián učil na Měst-

ském dívčím lyceu v Chrudimi a potom krátce na zdej-

ším reálném gymnáziu. Roku 1910 se navíc stal měst-

ským archivářem v Chrudimi. Tuto funkci vykonával 

s menšími přestávkami až do roku 1956. V archivu po-

řádal nejstarší městské archiválie a zkoumal městské 

knihy a další prameny. Své poznatky hojně zveřejňoval 

v místním tisku i na svých přednáškách. 

V období 

let 1911 a 1912 

působil na reál-

ném gymnáziu v 

Domažlicích, 

pak opět dva 

roky na Reál-

ném gymnáziu v 

Chrudimi. Poté 

byl sice přeložen 

na reálné gym-

názium do Kla-

tov, ale na žá-

dost chrudimské 

městské rady se 

již po měsíci 

mohl od října 1914 vrátit zpět do Chrudimi na reálné 

gymnázium, kde pak vyučoval nepřetržitě až do roku 

1941. Dodejme ještě, že v roce 1920 se také oženil. Man-

želství bylo bezdětné. 

V roce 1941 byl sice přinucen k odchodu do penze, 

ale po osvobození se na gymnázium vrátil a působil zde 

až do roku 1948. Potom učil jen příležitostně. Roku 1956 

ukončil práci v chrudimském okresním archivu. Zemřel 

2. ledna 1959. Je pochován u kostela sv. Jiří u Tří Bubnů. 

Nad jeho hrobem promluvil univerzitní profesor Václav 

Vojtíšek a ředitel chrudimského gymnázia Václav Ku-

bát. 

Činorodý vědec  

Čeněk Florián byl autorem řady článků a studií 

o regionálních dějinách. Kromě již zmíněné knihy Z le-

topisů obce Orle nebo podílu na čtvrtém svazku vlasti-

vědné publikace Chrudimsko a Nasavrcko je třeba zmí-

nit rozsáhlý nepublikovaný, a přesto velmi cenný ruko-

pis Topografie města Chrudimě, který obsahuje soupis 

významných chrudimských domů s údaji o jejich maji-

telích od prvních kronikářských zápisů až do 30. let 20. 

století. 

Profesor Florián byl činný nejen vědecky a pedago-

gicky, ale byl i členem různých vědeckých organizací. 

Byl členem Matice české, Historického spolku, Husova 

musea v Praze, Společnosti přátel starožitností, členem 

Královské společnost nauk, Českého literárního fondu 

a pracovníkem filozoficko-historické sekce Českoslo-

venské akademie věd. 

V Chrudimi byl členem Okresní památkové ko-

mise, členem předsednictva památkového odboru, Ze-

mědělské poradny pro otázky dějin a rodopisu, v Orli byl 

čestným členem Hospodářsko-čtenářské besedy či Pod-

půrného a vzdělávacího spolku Karel Havlíček Borov-

ský. 30. září 1935 byl jmenován čestným občanem Orle. 

 

Pokládal jsem za užitečné zveřejnit tuto informaci, 

která se prostřednictvím Orelského zpravodaje dostane 

do každé rodiny a jistě zaujme i nové a mladší občany 

naší obce. 

František Klesal, kronikář obce 

 

 

Zdena Žáčková 

Z dějin obce Orle 

Orel, 2002. 262 s. 

Kniha navazuje na 

dílo Čeňka Floriána Z le-

topisů obce Orle a dovádí 

líčení dějin obce až do 

konce 20. století. Kniha 

je k dostání na obecním 

úřadě. Cena 30 Kč. 
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