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Likvidace odpadů 

Zastupitelstvo obce Orel přijalo obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

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 

vyhláškou č. 1/2013. Zastupitelstvo obce podle 

vyhodnocení nákladů stanovilo výši poplatku 480,- 

Kč na osobu a rok a 480,- Kč za stavbu nebo rodinný 

dům. 

Osvobození od poplatku, případně úlevy je možné 

poskytnout jen v souladu s článkem 6, vyhlášky č. 

1/2013. Úlevu od poplatku mají: 

a) Studenti, kteří jsou v průběhu školního roku 

ubytováni na internátech a kolejích, zaplatí 400,-Kč. 

b) Občané trvale hlášeni na území obce Orel, kteří se 

na adrese trvalého pobytu ani jinde na území obce 

Orel více jak 1 rok nezdržují. 

c) Poplatníci starší 75 let zaplatí poplatek 400,- Kč. 

d) Děti do 2 let věku jsou od poplatku osvobozeny. 

Fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, při 

jejichž činnosti vzniká komunální odpad, mohou 

systém svozu komunálního odpadu využít jen na 

základě uzavřené smlouvy s obcí. 

V roce 2013 odvážejí TS Chrudim komunální odpad 

každý sudý týden vždy v pondělí. 

Poplatky za svoz komunálního odpadu mohou 

občané platit na Obecním úřadě v Orli osobně (i 

mimo úřední dny) od 15. 3. 2013 do 15. 5. 2013, 

případně složenkou na účet OÚ u Komerční banky 

a.s. Chrudim č. účtu: 6021531/0100, variabilní 

symbol 1340, jako specifický symbol uveďte číslo 

popisné. Zároveň budou při této příležitosti vybírány 

poplatky ze psů na r. 2013, 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. Děkujeme za včasné zaplacení těchto 

poplatků. 

Termíny svozu velkoobjemového odpadu: 18. 4. 2013 

a 10.10. 2013. 

STARÝ PAPÍR 

Nabídkové letáky, noviny a ostatní starý papír lze 

průběžně odevzdat do místní základní školy, odkud 

bude hromadně odvezen. Výtěžek bude použit na 

mimoškolní aktivity dětí základní a mateřské školy. 

Děkuji všem občanům, kteří starý papír zbytečně 

nepálí nebo jej neházejí do popelnice a pravidelně ho 

odnášejí do místní ZŠ. 

Vladimír Příhoda starosta obce 



2 
 

Hospodaření obce 

V roce 2012 hospodařila obec s příjmy ve výši 6 847 800,- Kč a výdaji 4 957 900,-Kč. 

Nejvyšší vydání v roce 2012 

Odstavná a manipulační plocha   - 331 500,- Kč 

Úpravy sjezdů před RD   - 202 000,- Kč 

Dětské hřiště   - 311 300,- Kč 

Oprava skladu a kanalizace v ZŠ - 324 400,- Kč 

Opravy v ZŠ a MŠ - 133 800,- Kč 

Oprava hasičárny - 175 000,- Kč 

Provoz ZŠ a MŠ - 819 700,- Kč 

Příspěvky na provoz za žáky dojíždějících do jiných ZŠ - 116 400,- Kč 

Likvidace odpadů   - 516 000,- Kč 

na poplatcích vybráno 360 000,- Kč 

 
Plánované vydání v roce 2013 

Opravy a výstavba chodníků - 400 000,- Kč 

Nákup pozemků a jejich zasíťování - 3 000 000,- Kč 

Výstavba kanalizace (Betlém) - 850 000,- Kč 

Veřejné osvětlení - 400 000,- Kč 

Oprava místních komunikací - 900 000,- Kč 

Likvidace odpadů - 630 000,- Kč 
  

  

Úspěchy Základní školy a mateřské 

školy Orel v roce 2012 

Rok 2012 byl pro základní a mateřskou školu 

ve všech směrech velice úspěšný.  

V základní škole se podařilo provést několik 

úprav. Vhodnou a citlivou malbou vnitřních prostor se 

zdůraznila a podtrhla krása staré budovy. Určitě 

nepřehlédnete klenbu nad schodištěm a zajímavý 

strop v přízemí školy.  Již velice starý a nevyhovující 

nábytek byl nahrazen v obou třídách a školní družině 

nábytkem novým. Dřevěné obložení na stěnách 

zútulnilo jídelnu, bylo vyměněno zábradlí na schodišti 

a botníky s věšáky pro děti v přízemí budovy. Stejně 

tak se zpříjemnilo zázemí pro pedagogické 

zaměstnance a návštěvy školy. Prostě, i když stará, 

celá v novém. 

Stále obnovujeme a doplňujeme výpočetní 

techniku, která je již nepostradatelná v učebním 

procesu. Práce s počítači je vhodným způsobem 

zařazována do výuky prakticky každý den. Bylo 

zakoupeno mnoho didaktických pomůcek. 

Základní škola je zapojena do projektu MŠMT 

„EU peníze do škol“ a čerpáme produkty v rámci 

projektu „Ovoce do škol“. Nabízíme dětem dotované 

„Školní mléko“. 

Děti z MŠ mohou navštěvovat sportovní 

kroužek, který probíhá každý týden v tělocvičně 

základní školy. Žákům ZŠ je nabízen kroužek angličtiny 

pro 1. a 2. ročník, florbal a keramika. Aktivně 

spolupracujeme s DDM v Chrudimi. 

Velikým přínosem je nové hřiště na školní 

zahradě vybudované obcí pro školní i ostatní děti. 

 Základní škola i mateřská škola organizovala 

během roku mnoho akcí a projektů. Často jsme 

navštěvovali divadelní představení, využívali velice 

zajímavé výukové programy, které nabízí Ekocentrum 

Paleta Chrudim. Žáci ZŠ několikrát za rok absolvovali 

výuku na dopravním hřišti. Dalšími oblíbenými akcemi 

byly například výlety, exkurze, sportovní akce, ukázka 

výcviku dravců, návštěva Regionálního muzea v 

Chrudimi, maškarní karneval, dětský den na letišti v 

Chrudimi, rozloučení s předškoláky. V červnu žáci 

základní školy prožili společně týden na škole v přírodě 

v Horním Bradle. 

 V minulém roce jsme se zúčastnili mnoha 

soutěží. Nemohu nepřipomenout velký úspěch našich 
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žáků ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásila společnost 

Centrum J. J. Pestalozziho s názvem „Kdy jsem smutný 

a kdy šťastný“. Ve všech kategoriích jsme se umístili 

na prvních místech. Všem dětem se rozzářily oči, když 

jim osobním vzkazem popřály oblíbené pohádkové 

postavy Hurvínek s Máničkou. V našem malém počtu 

děti MŠ a žáci ZŠ získali sedmé místo v soutěži, kterou 

vyhlásilo Regionální muzeum v Chrudimi o největší 

počet papírových vloček.  

 Závěr roku 2012 prožila naše škola v duchu 

adventním. Nemohla chybět „Mikulášská nadílka“ 

spolu s čertovským rejděním ve školce. Poprvé jsme 

připravili „Vánoční dílničky“, na kterých si rodiče spolu 

s dětmi vyrobili krásné vánoční dekorace a prožili 

společně příjemné odpoledne. Nechyběla káva, čaj a 

výborné voňavé cukroví. Děti z MŠ předvedly již 

tradiční vánoční besídku, na kterou se vždy těší rodiče, 

babičky i dědečkové. Nevšední zážitek zažili všichni, 

kteří přišli na besídku žáků ZŠ. Při závěrečných tónech 

vánoční písně „Tichá noc“, ukápla nejedna slzička 

dojetí. 

  V roce 2013 budeme s dětmi pokračovat ve 

všech úspěšných aktivitách. Nadále budeme 

připravovat vystoupení k vítání občánků, v květnu na 

nás čeká již tradiční vystoupení dětí ke Dni matek. 

Všichni žáci školy se určitě zapojí do sběru starého 

papíru, pomerančové kůry a bylin. Vítězové budou na 

konci školního roku odměněni.  

 Na závěr za celý kolektiv zaměstnanců školy 

děkuji zástupcům obce a rodičům, kteří projevují 

zájem o naši školu a ochotně nám pomáhají. Velice 

děkuji firmě Alukov HZ spol. s r.o. za finanční dar, z 

něhož byl zakoupen nábytek do třídy a školní družiny, 

panu Klimešovi za pěkné botníky pro děti a dalším 

přátelům školy.  

Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy 

Historie zvonů v Orli 

Po sedmdesáti létech se opět rozezvučel zvon 

na věži kostela sv. Jiří u Tří Bubnů. Zásluhu na tom má 

pan Ladislav Remeš čp. 70. Ten v roce 2011 objevil při 

úklidu skladu obecního úřadu starý obecní zvonek, 

kterým se až do konce padesátých let 20. stol 

vyzvánělo tzv. „klekání!“ a umíráček. Při rekonstrukci 

budovy obecního úřadu byl snesen a úmrtní zvonění 

nahradil obecní rozhlas. Pan Remeš jej opravil, 

zrenovoval a po odsouhlasení chrudimským vikářem 

jej zavěsili do věže kostela sv. Jiří, kde bylo od druhé 

světové války prázdné místo. Poprvé se zvonilo 28. 

září 2012. Zvon váží 27 kg, zavěšení je původní z 

dubového dřeva. 

Předchůdce tohoto obecního zvonku byl na 

staré škole čp. 14. Zvonilo se nejen klekání, poledne, 

umíráček, ale sezvánělo se i do školy. Zazvonění 

poprvé zvalo děti do školy, krátké druhé zvonění 

znamenalo začátek vyučování. Při požáru 29. ledna 

1888 se zvonek rozlil. Nový stál 25 zlatých a 10 

krejcarů a byl zavěšen na obecním domku čp. 67. Za 

první světové války byl „zrekvírován“ pro vojenské 

účely. Zápisy jak byl pořízen nový zvon, nejsou k 

nalezení. Bylo to po roce 1918 a byl odlit ze šedé 

litiny. 

Jak to bylo s kostelními zvony? 

V roce 1677 byly na věži dva zvonky, roku 

1739 tři zvony. Roku 1746 dva zvony pukly a byly 

odvezeny k vysokomýtskému zvonaři Janu Zejdovi. 

Nové vážily 70 a půl libry a stály po odečtení materiálu 

18 zlatých a 42 krejcarů. Posvěceny byly v Chrasti . R. 

1776 jeden větší zvon byl přelit v Praze. Jedním těchto 

zvonů (asi malým) se zvonilo klekání. To bylo za úplatu 

až do r. 1805, kdy se přestalo platit a zvonit. 27.ledna 

1917 naposledy se zvonilo a odvezeny byly na 

chrudimské nádraží. Váha tří metrických centů byla 

úředně zmenšena na 244 kg. 11. Listopadu 1928 

zazněly dva nové zvony o váze 256 kg. Celkové 

náklady 7753.50 Kč byly uhrazeny sbírkou (F. A. 

Auersperg, obce Orel, Vlčnov, Topol, občanské sbírky) 

a zádušní pokladna doplatila asi 50%. Stejný osud jako 

za 1. světové války je potkal i za druhé světové války a 

od té doby zela věž prázdnotou. 

Ing. František Klesal 

Ohlédnutí za vývojem fotbalu v Orli. 

Rok 1969 byl zlomovým rokem pro orelský 

sport. Dne 12. srpna 1969 byl založen oddíl kopané 

tehdy Tělovýchovné jednoty Sokol Orel na ustavující 

schůzi v hostinci u Novotných. Zároveň byl zvolen jeho 

výbor. Předsedou se stal Josef Loufek, jednatelem 

Václav Řehák, pokladníkem František Vaško, 

hospodářem Petr Švadlenka, vedoucím oddílu 
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Vladimír Vostradovský, trenéry byli Miroslav Zemánek 

a Jaroslav Kubeš. 

Založení oddílu provázelo velké nadšení. Např. 

Ladislav Mazuch přivezl dresy, Bedřich Boček zhotovil 

praporky, opatřil se míč. Dále bylo třeba získat 

povolení k hostování hráčů hrajících za Spartak 

Slatiňany. První utkání se hrálo 17. srpna 1969 proti 

Sokolu Dřenice, Orel prohrála 2:5. V okresní soutěži se 

oddíl umístil na 4. místě a v soutěži slušnosti na 1. 

místě. V roce 1970 zůstal výbor beze změny a dále 

kulturním referentem byl navržen Jindřich Šibal a 

kapitánem zvolen Zdeněk Mach. Byl uspořádán první 

sportovní ples a nadále byly ročně pořádány taneční 

zábavy. 

Důležitým krokem bylo zahájení výstavby 

kabin na hřišti v roce 1971 a to brigádnicky. 

Dokončena byla 1972. Hráči tehdy odpracovali 2400 

hodin evidovaných. Ihned po dokončení výstavby 

došlo k neshodám. Kabiny ani hřiště nebyly v majetku 

TJ. O využívání se hlásil SSM, pionýrská organizace a 

svazarm, které však neodpracovaly ani jednu hodinu. 

Podstatou neshod bylo nedořešení vlastnické otázky. 

V roce 1973 tehdejší MNV rozhodl, že budovy bude 

mít ve správě (nikoliv ve vlastnictví) TJ Orel s tím, že 

umožní organizacím v klubovně pořádat schůze. 

Předání kabin se řešilo ještě v dalších létech a teprve 

hospodářskými smlouvami z let 1975 až 1978 bylo 

provedeno předání pouze do trvalého užívání. 

Konečné řešení nastalo až po roce 1989. Trvalé užívání 

bylo zkomplikováno žádostí původních majitelů o 

restituci nemovitostí. Po dlouhých jednáních byla 

situace ukončena 6,3,2002 smlouvou o bezplatném 

předání nemovitostí mezi státem a TJ OREL a následně 

Protokolem o převzetí majetku dne 3,12,2002. Od 

roku 1976 zajišťuje administrativní činnost František 

Klesal. Zvláště po roce 1990 tato agenda silně narůstá. 

Výstavbou kabin však budování neskončilo. 

Bylo třeba v roce 1976 opravit střechu a vybudovat 

kůlnu na pomocné nářadí a různé materiály. Také byla 

vybudována taneční plocha. Objevil se problém s 

vodou z místní studny, která byla silně znečištěna. 

Proto bylo přikročeno za spolupráce vedení obce k 

vybudování vodovodní přípojky na veřejný vodovod. 

Tím to neskončilo. Plocha hřiště nebyla v pořádku. 

Byla provedena rekonstrukce, plocha vyrovnána a 

znovu zaseta. Pro informace našich mladších členů se 

tyto práce dělaly brigádnicky všemi členy oddílu. To 

všechno za situace, kdy byl nedostatek peněz a 

muselo se chodit na brigády do JZD a tak získat 

prostředky na hraní fotbalu. Dále byly osázeny stromy 

kolem hřiště - a dnes po létech je vidět jak je hřiště 

pěkné. 

Výstavba potom dále pokračovala v roce 1987, 

kdy byla vybudována plocha na volejbal. Po roce 1990 

byla vyasfaltována. Bohužel nenašel se nikdo, kdo by 

oddíl zorganizoval, Byla vystavěna budova bufetu. 

Další výstavba pokračovala až v roce 1998, kdy bylo 

zavedeno plynového topení do kabin a teplé vody na 

sprchování. Následovala rekonstrukce sprch a 

záchodů, napojení na kanalizaci a zastřešení bufetu. 

Plocha hřiště vyžadovala neustále udržování a tak nám 

vypomohl OŮ Orel, který zakoupil motorovou 

sekačku. Zároveň byla vykopána studna, nutná k 

zavlažování hřiště v suchých obdobích. 

K vlastní sportovní činnosti. 

Oddíl kopané od roku 1971 hraje v okresní 

soutěži. Fotbal se těší největší oblibě a hrála ho 

většina žáků v obci. Stále však byl nedostatek trenérů. 

V roce 1974 oddíl kopané postoupil z okresní soutěže 

do okresního přeboru, kde se v v létech 1975 a 1976 

umístil na 9. a na 4. místě. Rok 1977 znamenal sestup 

zpět do okresní soutěže, kde se umístil na 12. a na 14. 

místě. Sestupná tendence fotbalu pokračovala a až v r. 

1980 se podařil alespoň návrat do III. třídy okresní 

soutěže. V té době měla tělovýchovná jednota 130 

členů. Předsedou až do roku 1981 byl Josef Loufek, 

který byl ve funkci 30 let (již před založením oddílu 

kopané). Vystřídal jej Václav Hrdý a v roce 1983 

Vladimír Vostradovský. Dále pokračovali: Marie 

Beranová, Václav Boháč, Josef Starý, František Vaško, 

Rudolf Kouba. 

V průběhu let se pořádaly fotbalové turnaje: V 

r. 1980 žákovský turnaj k 60. výročí založení jednoty 

Sokol v Orli, v r. 1982 se uspořádal již 3. ročník 

žákovského turnaje, v r. 1983 turnaj „O míč Ivo 

Viktora“. V r. 1988 soutěžila v kopané tři družstva - 

muži dorostenci a žáci. V r. 1989 se fotbalové 

mužstvo, dorost i žáci rovněž účastnili okresní soutěže. 

Žáky trénoval Josef Beran a Jiří Palatáš, dorost Karel 

Víšek a Miroslav Dušánek, muže Vladimír 

Vostradovský a Zdeněk Mach. Tomto roce se slavilo 

20. výročí kopané, setkali se bývalí hráči a činovníci a 

byl uspořádán žákovský turnaj. 



5 
 

Po listopadu 1989 se mohla obnovit Činnost 

Sokola. Výbor rozhodl, aby TJ zůstala členem struktury 

tělovýchovných jednot celostátních. Důvodem bylo, že 

náplní sportovní činnosti se stal fotbal. V roce 1999 byl 

uspořádán fotbalový turnaj u příležitosti oslav 60. 

výročí založení oddílu kopané. V r. 2002 trénoval žáky 

Josef Michek a Pavel Mašek, dorost Jaromír Jedlička a 

Roman Bártl a muže Vladimír Vostradovský st. a ml. 

Provedeme-li souhrn uplynulých 43 let, 

můžeme konstatovat: Založením oddílu kopané nastal 

obrat ve sportovní Činnosti obce. 

Počet členů TJ je neustále kolem 120. 

Registrovaných členů fotbalového klubu je 64. Je tedy 

jedinou masovou organizací v obci. 

Bylo zde vytvořeno středisko, kde se mohou 

soustřeďovat nejen fotbalisté ale i všichni občané 

obce Orle. Pořádají se zde různé oslavy - den dětí, 

rozloučení s prázdninami, obecní slavnosti jako např. 

oslava obecního praporu, hřiště je přístupné i dalším 

organizacím (hasiči, chovatelé apod.) a je zde možné 

pořádat oslavy i osobního charakteru. Místní hřiště 

pronajímáme i jiným oddílům (Zaječice, Chrudim). 

Můžeme ale také konstatovat neustále sestupnou 

tendenci sportovní činnosti zvláště v poslední době. 

Stále menší zájem o fotbal, nedostatek funkcionářů a 

trenérů a hlavně nezájem i mladých členů oddílu o 

dobrovolnou práci. Byl nedostatek žáků, chybějí 

dorostenci a s největší námahou se udržuje jedno 

mužstvo. Od roku 2012 se opět obnovila činnost žáků, 

kterých je již čtrnáct. 

Z přehledu, který jsem přednesl, vyplývá, že 

od počátku založení oddílu bylo vidět hlavní podporu 

obecního zastupitelstva. Zvláště po roce 1989 se to 

citelně projevuje - obec je hlavním sponzorem naší 

činnosti. Bez pravidelné podpory obce by se nedařilo 

tělovýchovu v naší obci provozovat, Dalšími sponzory 

jsou podniky ORZES Orel, které nám vypomáhá hlavně 

s udržováním hřiště, firma ALUKOV Orel, která 

zakoupila čtyři sady dresů a pomohla i materiálně s 

opravou zařízení, autoškola EURO, sázková kancelář 

FORTUNA (dvě sady dresů), AGROMETAL Nový Dvůr, 

T-AGRO TRADE Tišnov. 

Tělovýchovná jednota OREL věří, že i v dalším 

období bude spolupráce v obci pokračovat a vzhledem 

k růstu počtu obyvatelstva dojde i k rozšíření činnosti. 

Ing. František Klesal 

Výroční zpráva o činnosti občanského 

sdružení Orelský bubínek v roce 

2012 

I loni naše občanské sdružení pokračovalo ve 

své činnosti a během roku jsme připravili několik akcí 

pro veřejnost i pro své členy.  

S akcemi pro veřejnost jsme začali v únoru, 

kdy jsme uspořádali karneval pro děti. Na pálení 

čarodějnic jsme přispěli drobným programem 

v podobě čarodějnických disciplín. Na hranici jsme 

také usadili velkou čarodějnici, kterou vyrobily děti 

z našich členských rodin. Na dětském dni nás 

s programem podpořili nejen místní hasiči, ale naše 

pozvání přijalo i občanské sdružení Ad infinitum 

z Polné u Jihlavy se svým šermířským programem. 

Kromě dvou menších divadelních představení si 

členové této skupiny připravili pro děti rytířskou 

dovednostní stezku, na které si mohly děti osobně 

vyzkoušet několik aktivit.  Na konci prázdnin jsme na 

hřišti připravili tradiční loučení s prázdninami spojené 

s opékáním buřtů a s honbou za pěkným vysvědčením 

v takových dovednostech, jako je běh mezi lavicemi, 

hod houbou na cíl, skok s aktovkou apod. V říjnu jsme 

pomohli s přípravou stopované pro děti z mateřské 

školy. Letošní, již třetí lampionový průvod, jsme 

zakončili na hřišti úspěšnou ohňovou show v podání 

skupiny Moradis. V době adventní jsme se sešli u školy 

ke společnému zpívání koled.  

Z akcí pro členy (v loňském roce tvořilo 

členskou základnu 10 rodin) můžeme jmenovat 

velikonoční a vánoční dílnu, akci v Borovině s terénní 

hrou a ukázkou kroužkování a odchytu ptáků. V době 

letních prázdnin jsme podnikli výlet kolem 

Kochánovických rybníků a na začátku školního roku 

jsme se sešli ke společnému promítání v zahradním 

„letním kině“. Ani práce nám není cizí, a tak jsme 

společně s dětmi opět vysbírali Borovinu od odpadků, 

pomohli jsme s úpravou a osetím povrchu hřiště a 

během jednoho podzimního mlhavého dne jsme se 

sešli v třešňovém sadu (na tzv. Gottwalďáku), který 

jsme se rozhodli ve spolupráci s paní Zdenou 

Koberovou ze Správy CHKO Železné hory obnovit 

dosázením několika stromů  starých krajových odrůd 

třešní. Chtěli bychom pomoci, aby si toto pěkné místo, 

kde se navíc vyskytují ojedinělá rostlinná 

společenstva, zachovalo svou podobu na mnoho 

dalších let. Z vlastních prostředků jsme si do každé 
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rodiny zakoupili a následně zasadili jeden stromek. Na 

děti pak čekala hra s hledáním pokladu a na konci 

akce jsme se ohřáli u opékání buřtů.  

I v dalším roce se můžete těšit na akce pro 

veřejnost. Rádi mezi sebou uvítáme nové členy (více 

informací na www.orelskybubinek.cz).  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

především Obci Orel za podporu a příspěvek na naši 

činnost. Bez ní by se akce nemohly konat v takovém 

rozsahu. Dále děkujeme firmě Alukov HZ, spol. s r.o., 

za sponzorování dětského dne i dalším sponzorům za 

drobné odměny a ceny (firma Flop, Státní zámek 

Slatiňany, Městský úřad Chrudim). Za spolupráci na 

akcích děkujeme skautům, hasičům i sportovcům, 

zvláště pak p. Koubovi za ochotu a vstřícnost při 

zařizování našich požadavků při zapůjčování prostor. 

Za to patří díky i základní škole a Pohostinství u 

Špejlíka.  

Nakonec bychom využili této příležitosti a 

jménem orelských rodin s dětmi poděkovali za 

zbudování dětského hřiště u školy.  

Za Orelský bubínek J. Brabcová, R. Jeníčková, R. 

Ludvíková, J. Příhodová, L. Škapová, Z. Žáčková  

Zpráva o činnosti SDH OREL v roce 

2012 

  V roce 2012 jsme začali naši činnost tradičním 

hasičským bálem. Účast občanů nebyla vysoká, ale 

myslím, že se vydařil. Jarní příprava techniky na 

následující soutěže začala    v hasičské zbrojnici a 

následně na místním hřišti. Letos se okrsková soutěž 

v požárním sportu konala u nás na místním 

fotbalovém hřišti. Na soutěž se přišli podívat i místní 

občané, pro které bylo připraveno občerstvení, čímž 

se mírně doplnila i naše pokladna. 

V dalším průběhu roku jsme se zúčastnili oslav 

výročí 130. let SDH Slatiňany, kde jsme prošli 

průvodem Slatiňany a zámeckém parku se podívali na 

ukázky práce  místních hasičů (vyprošťování zraněných 

osob, zásah při zahoření automobilu apod.) Dále jsme 

viděli ukázku činnosti jízdního oddílu Městské policie 

Pardubice. Následně jsme se zúčastnili oslav 130. let 

SDH Zaječice, kde jsme vybojovali 12. místo 

v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev, 

takže si myslím, že jsme dopadli dobře. Na přelomu 

srpna a září jsme ještě byli pozváni na soutěže o pohár 

města Slatiňany a pohár starosty Svídnice. 

Mimo tuto profesní hasičskou činnost jsme se 

podíleli na zajišťování společenských akcí v naší obci, 

jakou je např. pálení čarodějnic, dětský den, ukončení 

prázdnin. Na podzim jsme vyčerpali studně 

několika  spoluobčanů a pracovali na údržbě hasicí 

techniky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům 

SDH Orel za jeho práci a popřát spoluobčanům mnoho 

zdraví v roce 2013. 

Martin Havránek,  velitel SDH OREL 

Přehled činnosti 3. oddílu skautů Orel 

v roce 2012 

Hlavní náplní našeho programu jsou 

pravidelné týdenní schůzky zaměřené hlavně na 

přírodu a manuální činnost (různé vystřihovánky, 

výroba drobných dárků, modely letadel, stavba loďky, 

výroba budky, lojových koulí pro ptáky) apod. Podnikli 

jsme i několik jednodenních výprav po okolí nebo 

dvoudenní předvánoční výpravu do Šiškovic, zúčastnili 

jsme se celostřediskové akce k oslavám 100 let 

skautingu. Ve vánočním čase jsme uspořádali besídku 

s dárky a pohoštěním a před Štědrým dnem jsme se 

ujali roznášení betlémského světýlka v obci.  S místní 

organizací „Orelský bubínek“ jsme se podíleli na 

přípravě a realizaci dětského dne, lampiónového 

průvodu, stopovací hry a obnově místní třešňové 

aleje, kde jsme jako skauti zakoupili jeden stromek 

původní staročeské odrůdy a zasadili ji, co by náš 

skautský strom, o který se budeme starat. 

Miroslav Brabec  
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