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Likvidace 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, která je platná i pro letošní rok 

2014. Zastupitelstvo obce podle vyhodnocení 

nákladů ponechalo 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 hlášení 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. 

Poplatky za svoz komunálního odpadu 

mohou občané platit na Obecním úřadě v Orli 

osobně (i mimo úřední dny) od 17. 3. 2014 do 15. 5. 

2014, případně složenkou na účet OÚ u Komerční 

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

variabilní symbol 1340, specifický symbol uveďte 

číslo popisné. Zároveň budou při této příležitosti 

vybírány poplatky ze psů na r. 2014, 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: 23. 

4. 2014 a 22. 10. 2014. 

V roce 2014 do 31. 3. odvážejí TS Chrudim 

komunální odpad každý sudý týden vždy v pondělí. 

Od 1. dubna 2014 dochází k změně firmy 

zajišťující svoz komunálního odpadu. Bude jí firma 

AVE odpadové hospodářství, s. r. o.  Bližší informace 

budou včas doručeny do domácností a zveřejněny na 

úřední desce a internetových stránkách obce.  

OSTATNÍ ODPAD 

Od 3. února mohou trvale hlášení obyvatelé 

naší obce po předložení průkazu totožnosti využívat 

sběrný dvůr ve Slatiňanech umístěný v Provozovně 

společnosti Recycling – kovové odpady, a. s., u 

vlakového nádraží Slatiňany. Bez poplatku zde můžete 

odevzdat např. nebezpečný odpad, kovové odpady, 

velkoobjemový odpad… 

Provozní doba: 

Pondělí – pátek 6.00 – 16.00 hodin           

Sobota 8.00 – 12.00 hodin  

STARÝ PAPÍR 
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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 

Hospodaření obce 

V roce 2013 hospodařila obec s příjmy ve výši 8 070 643,- Kč a výdaji 6 320 262,- Kč. Investiční akce, které se 

v loňském roce nepodařilo zrealizovat z důvodu zpoždění technické přípravy, budou realizovány v letošním roce. 

Nejvyšší vydání v roce 2013 

Nákup pozemků   - 1 431 000,- Kč 

Výstavba kanalizace   - 719 340,- Kč 

Výstavba chodníků - 117 630,- Kč 

Oprava obecního úřadu - 172 000,- Kč 

Opravy v ZŠ a MŠ - 104 400,- Kč 

Prodejna - 108 000,- Kč 

Provoz ZŠ a MŠ - 799 000,- Kč 

Příspěvky na provoz za žáky dojíždějící do jiných ZŠ - 108 000,- Kč 

Likvidace odpadů   - 562 000,- Kč 

Na poplatcích vybráno 370 200,- Kč 

 
Plánované vydání v roce 2014 

Zasíťování pozemků pro výstavbu nových RD - 3 500 000,- Kč 

Oprava místních komunikací - 1 700 000,- Kč 

Opravy a výstavba chodníků - 300 000,- Kč 

Likvidace odpadů - 560 000,- Kč 
 

V loňském roce byly postiženy některé oblasti republiky povodněmi. Naše obec poskytla dvěma z nich 

finanční dar na zmírnění následků. Mlékojedům 25 000,- Kč na opravu domu s pečovatelskou službou. Zaječicím na 

opravu požárního vozu poškozeného při povodni. 

 

Internetové stránky obce 

Dovolujeme si upozornit občany, že 

internetové stránky naší obce najdete v nové podobě 

na nové adrese www.obecorel.cz. Návrhy a 

připomínky k obsahu stránek uvítáme na adrese 

urad@obecorel.cz. Návrhy a připomínky k funkčnosti 

http://www.obecorel.cz/
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a vzhledu stránek zasílejte na adresu 

ondrej.ludvik@seznam.cz.  

Řádky ze školy a školky 

Zdraví na talíři – cesta ke zdravějšímu 

školnímu stravování - to je název dlouhodobého 

projektu, do kterého se naše škola a školka zapojily. 

Realizuje se od 1. dubna 2013 a poběží do 31. 

prosince 2014. 

Díky novému projektu „Zdraví na talíři“ se ve 

školách v Pardubickém kraji učí, jak se zdravě 

stravovat a jak zdravě vařit. Projekt se zaměřuje nejen 

na komplexní vzdělávání vedoucích školních jídelen, 

kuchařů a kuchařek v mateřských a základních 

školách, ale i na osvětu o zdravé stravě pro 

pedagogy. Všechny paní učitelky naší školy i školky se 

průběžně účastní vzdělávacích seminářů. Speciální 

semináře jsou organizovány také pro vedoucí 

pracovníky škol. Všechny semináře jsou akreditovány 

MŠMT a jsou velmi poučné a zajímavé. Přednáší na 

nich mimo jiné i Mgr. Margit Slimáková, Ph.D., která 

se zdravotní prevenci a výživě věnuje prakticky celý 

život. Vystudovala farmacii a výživu, pobývala a 

pracovala v Německu, Číně, Francii a USA. Ve své práci 

využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny 

a klade velký důraz na zdravotní prevenci. 

V rámci projektu se vedoucí školní jídelny 

zúčastnila letního intenzivního šestidenního 

pobytového praktického kurzu vaření zaměřeného na 

zdravou stravu, kde se naučila mimo jiné i sestavovat 

zdravý jídelníček. Součástí programu byly vzdělávací 

exkurze, ve kterých účastníci navštívili například 

regionální výrobce potravin, firmy vyvíjející moderní 

technologie k šetrné úpravě potravin či zákulisí 

špičkové restaurace uplatňující zásady zdravého 

stravování. 

A praxe z naší školy a školičky? Máme za 

sebou „bramborový týden“, v rámci toho se děti 

seznámily s historií brambor, pochutnaly si na různých 

bramborových pochoutkách z naší kuchyně, naučily se 

spoustu nových říkadel, písniček a tanečků. Brambora 

provázela dětská cvičení, masáže, pohybové hry, 

soutěže i výuku. Děti si poslechly pohádky, zahrály 

bramborové divadlo, tvořily s bramborovými tiskátky, 

potěšily se s bramborovými panáčky a ježečky. Celý 

týden vyvrcholil „Bramboriádou“. Soutěž rodinných 

bramborových receptů vítěze ještě nezná. Vybrané 

recepty děti postupně ochutnávají v naší jídelně.  Akce 

zaměřené na zdravou výživu probíhají a budou 

probíhat samozřejmě celý rok. Rádi bychom 

zrealizovali přednášku o zdravé výživě také pro rodiče 

našich dětí. Na konci školního roku chystáme malé 

překvapení na školní zahradě. Samozřejmě za 

předpokladu spolupráce s rodiči. Už se těšíme. 

Na závěr mi dovolte poděkovat zástupcům 

obce za výbornou spolupráci a podporu školy, 

rodičům za zájem o naši školu a ochotu nám pomáhat. 

Velice děkujeme firmě Alukov HZ, spol. s r. o., za 

finanční dar, z něhož byly vybudovány dopadové 

plochy na zahradě, a dalším přátelům školy. 

Přejeme si, aby se spolupráce školy a rodičů 

nadále zlepšovala, protože vzdělání a výchova dětí by 

měla být zájmem celé společnosti, hlavně dvou 

nejdůležitějších partnerů – školy a rodiny. 

Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy 

Třicet let Českého svazu chovatelů v 

Orli 

Společenský život v naší obci není příliš 

bohatý. Začátkem osmdesátých let projevila řada 

občanů zájem sdružit se v nějaké organizaci, která by 

vyhovovala jejich zájmům. Všichni zájemci byli 

pěstitelé domácích zvířat. Proto jim vyhovovala nabíd-

ka založit chovatelský svaz. 

1. prosince 1983 se sešlo 19 zakládajících 

členů a vytvořilo Český svaz chovatelů. Byli zvoleni 

členové výboru: pánové Hrdý, Víšek, Mach, 

Kadeřábek, Kouba. 

Zároveň byli zvoleni vedoucí odborů: 

 drůbež   Pešava Miroslav 
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 králíci   Mazuch Jaroslav 

 holubi   Víšek Josef 

 kozy, ovce  Černík Jan 

 okrasné ptactvo Bednář Miroslav 

Zároveň byl sestaven plán práce na rok 1984. 

Obsahoval odpracování hodin pro veřejnou činnost, 

propagační výstavu, odborný zájezd do Žírče a 

pravidla schůzové činnosti. Celkem bylo uskutečněno 

deset schůzí, na kterých se řešily různé problémy –

krmítka, stolní bodování, beseda s veterinářem, 

očkování proti myxomatóze, sběr starého železa, 

zájezd na výstavu do Žírče a na okresní výstavu do 

Hlinska, účast na výstavě ve Slatiňanech, v Rosicích, 

Stolanech, Hrochově Týnci, zajištění krmiva. 

Uskutečnila se výstava ptactva v místní škole a 

byl založen oddíl mladých chovatelů – vedoucí pan 

Palatáš a Vodrážka. Uskutečněna brigáda v JZD Orel, 

zájezd na Moravu. Mladý chovatel Pešava získal druhé 

místo na okresní soutěži a postoupil do náhradního 

kola v Bílovicích u Plzně. Zajištěna účast na propagační 

výstavě v Chrasti a beseda s posuzovatelem drůbeže. 

Koncem roku byl zpracován návrh plánu 

činnosti na rok 1985. Obsahoval zajištění plesu, 

besedu s posuzovatelem, účast na brigádách, 

mikulášskou zábavu. Začátkem roku byl vyslán na 

okresní konferenci pan Víšek. Výbor se snažil získat 

nové členy, převážně z řad mládeže. Sedm členů se 

stalo dobrovolnými dárci krve. Kromě brigádnických 

hodin byl dán závazek na dodávku králičího a 

skopového masa – 370 kg, 200 kusů králičích kožek, 

35 kg vlny, 300 kusů vajec, 20 kusů chovných kusů. 

Uskutečněno pravidelné školení s veterinářem a 

místní výstava zvířectva, Zájezd na Moravu. 

V roce 1986 se pokračovalo v pravidelné 

činnosti. V lednu byl ples chovatelů a pokračovala 

spolupráce se zastupitelstvem obce a JZD. Výbor 

zůstal neměnný a schválen Jan Šimon jako chovatel 

exotů. Svaz každoročně obhospodařoval pozemek, 

aby získal pro členy krmivo. Předseda p. Hrdý přednesl 

výroční zprávu, ve které zhodnotil práci za minulý rok. 

Byla uspořádána výstava s dobrým ohlasem, zájezd na 

výstavu do Borové, výstaviště Brno a Valtice. Dobrá 

byla spolupráce se zastoupením obce a s místním JZD. 

Mladí chovatelé se zúčastnili soutěže mladých 

chovatelů ve Slatiňanech s umístěním na druhém 

místě. V červenci se uspořádal zájezd do Jilemnice. 

Následující léta byla ve znamení pravidelných 

schůzek s typickým programem. Na počátku roku se 

konal obvykle chovatelský ples, stanoven program 

činnosti na běžný rok. Obsahoval obvykle závazek k 

dodávce hospodářských zvířat, spolupráci s obcí a JZD. 

Členové svazu pomáhali na polích sbírat kamení, sami 

obhospodařovali pozemek, kde pěstovali obilí a 

okopaniny pro svou potřebu. Také prováděli pomocné 

práce při opravě hostince Jednoty – nynější U Špejlíka. 

Uskutečnilo se několik výstav domácího zvířectva. 

Pravidelně se pořádaly schůzky s veterinářem, 

zajišťovalo se očkování a tetování králíků. Pravidelně 

se členové zúčastňovali výstav v okolních vesnicích. 

Zpestřením byly i zájezdy na významnější akce v 

republice. Orelský svaz chovatelů byl v rámci okresu 

kladně hodnocen. 

Např. v roce 1988 byl sestaven plán práce: 

 Chovatelský ples 

 Stolní bodování králíků Práce na vlastním 

pozemku 

 Brigádnická činnost dle požadavku obce a JZD 

Vnitrosvazová činnost v rámci okresu 

 Oslava 1. máje 

 Výroční členská schůze 

Zároveň přijat závazek: 

 Odpracovat pro obec 150 brigádnických hodin 

 Odpracovat na pomoc zemědělství 150 hodin 

 Odpracovat na akcích svazu chovatelů 120 

hodin 

 Získat dva dobrovolné dárce krve 

 Dodat: 300 kg králičího masa, 150 kg 

skopového, 100 kusů vajec, 35kg ovčí vlny, 

300 ks králičích kožek, 5 kusů ovčích kůží, 200 

kg šrotu. 
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Účast na okresní výstavě v Krouně. Pomoc 

okresní správě silnic při prořezávání stromů směrem k 

Vlčnovu a na sekání příkopů Tři Bubny–Libanice. 

V roce 1989 se byla provedena rozsáhlá 

vakcinační akce králíků proti myxomatóze a moru 

našimi vakcinátory v Zaječicích, Studené Vodě, Orli. 

Do 31. 7. Bylo očkováno 2068 králíků. Na rok 1990 

objednáno 1500 dávek vakcíny. 

V říjnu 1990 uspořádána výstava zvířectva. 

Sepsána smlouva o nájmu obecního pozemku 38 arů 

za 48,- Kč ročně. Výstava skončila úspěšně. Vybráno 

4223,- Kč, náklady 1964,- Kč. 

V roce 1992 byla schůzová činnost slabší, 

tetování a kroužkování zvířat také, s polem jsou stále 

větší výdaje. Opustil se kulečník v hostinci a věci byly 

uloženy v JZD. Upadá čistý chov zvířectva a chovatelé 

se zaměřují na chov jatečních zvířat. Bylo nutno 

rozhodnout, co podnikat s polem. Registrovaný chov 

králíků proti roku 1990 klesl o 60 %. Bylo to období 

transformace JZD. Bylo potřeba upřesnit počet členů 

svazu chovatelů, kterých bylo 21. 

V roce 1993 bylo 20 členů. Uplynulo již 10 let 

od zahájení činnosti. Uspořádali jsme čtyři výstavy, 

každoročně besedy a plesy, obhospodařovali jsme 

svoje pole, dodávali chovné zvířectvo, odpracovali 

jsme řadu brigádnických hodin pro obec a 

zemědělství. Zúčastňovali jsme se běžně různých 

výstav a chovatelských akcí, některých zájezdovou 

formou v rámci republiky. Důležitá byla i spolupráce s 

veterináři a na aktivní vakcinaci i v okolních vesnicích. 

Materiál byl zatím uskladněn na obecním úřadě. 

Jednalo se o 26 drůbežích klecí, 41 králičích klecí a 11 

podložek. Později byly klece odprodány po 40 až 60 

Kč. Ve spolupráci s obecním zastupitelstvem se 

uskutečnil zájezd do města Retz v Rakousku s 

prohlídkou města a místních hospodářů. Opět jsme se 

zúčastňovali výstav – Vejvanovice, Hrdý, Kouba.  

V únoru 1994 se konal chovatelský ples. Při 

hodnocení za rok 1993 bylo konstatováno, že v 

minulém roce nebyla vykázána větší činnost. 

V dalších letech byly uskutečněny chovatelské 

plesy, posezení s harmonikou na hřišti, posvícenská 

zábava. V roce 2000 bylo již jen 13 členů. Účast na 

akcích byla již poněkud slabší. 

Přehled chovatelských výstav: 

 První podzimní výstava se konala 5.–6. října 

1985 s velkým ohlasem u návštěvníků. 

 Druhá podzimní výstava byla 10.–11. října 

1987. 

 Třetí podzimní výstava se uskutečnila pod 

názvem „OREL 1990“. 

Po roce 2000 se činnost omezila jen na 

pravidelné chovatelské plesy, občas pouťová zábava, 

účast na různých výstavách v okolí – Rabštejnská 

Lhota, Chrudim. Byly uskutečněny besedy o 

zdravotním stylu, posezení se zabíjačkou, beseda a 

školení o silničním provozu. Odpracovány brigády pro 

ORZES OREL a pro Zítkovu farmu. Zajištěny zájezdy do 

Blanska, do Českých Budějovic. 

Pohlédneme-li zpětně na uplynulých třicet let 

činnosti chovatelského svazu v naší obci, můžeme 

konstatovat, že svou existencí přispěl k oživení 

společenské činnosti celé obce zvláště v počátcích své 

činnosti. V posledních letech se situace poněkud 

změnila, ubyl značný počet členů, je menší počet 

chovatelů a v letošním roce je registrováno jen sedm 

členů. Jsou to přátelé: Zítko Miloslav z Vlčnova, 

Čáslavský Miroslav, Vostradovská Jaroslava, Pešava 

Miroslav, Štěpánek Miloš z Vlčnova, Hrdý Václav starší 

a Hrdý Václav mladší. Lze jen doufat, že se v 

budoucnosti objeví v organizaci další mladší zájemci, 

kteří budou v činnosti svazu chovatelů dále 

pokračovat. 

Václav Hrdý, předseda svazu chovatelů 

Uplynulý rok v Orelském fotbale 

Asi nejvýznamnější událost se odehrála hned 

na počátku roku 2013. Byla jí volební valná hromada, 

na které byl zvolen nový výkonný výbor, a to 

v následujícím složení: Pavel Dostál – předseda, Petr 
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Kouba – sekretář, Martin Jeníček – hospodář, Kateřina 

Flídrová a Jaroslav Strouhal – revizní komise, Rudolf 

Kouba, Lumír Loufek, Marek Mádlo, Vladimír 

Vostradovský st. – členové výboru.  Rád bych na 

tomto místě poděkoval všem členům předchozího 

výboru za to, že dovedli oddíl až do dnešních dnů a 

díky tomu je na čem stavět, v čem pokračovat a co 

dále rozvíjet. 

Tak trochu podle hesla „nové koště dobře 

mete“ jsme se pustili do několika akcí v areálu 

fotbalového hřiště: nátěr střechy na kabinách, nátěr 

kovových konstrukcí v areálu, oprava a výměna 

poškozených dveří v kabinách. Rozsáhlejší 

rekonstrukcí prošla klubovna. Zde jsme zavedli vodu a 

silnější rozvody elektřiny, připojili odpady a zbudovali 

kuchyňský kout. Smyslem těchto úprav je nabídnout 

lepší zázemí pro konání oddílových, obecních i 

soukromých akcí, ke kterým jsou klubovna i celý areál 

hřiště využívány. Hlavní plánované akce v letošním 

roce jsou výměna oken (většina je v havarijním stavu) 

a oprava sociálního zařízení. Většina prací byla 

provedena v rámci brigádnických hodin členů oddílu. 

Bohužel ne všichni členové oddílu se k brigádám staví 

tak, jak by se od nich očekávalo, což je ale problém, 

který nás trápí již mnoho let. Je to o to smutnější, že 

nám s opravami pomáhají i lidé, kteří nejsou aktivními 

členy klubu a ruku k dílu přikládají z čistého 

fandovství. Všem těmto příznivcům patří velký dík a 

doufám, že se jim jako oddíl budeme moci odvděčit, 

přinejmenším sportovními výsledky a předvedenými 

výkony. 

Tím se dostávám ke sportovní činnosti klubu a 

vezmu to od nejmladších. Od jara 2013 jsme rozšířili 

činnost o tým mladší přípravky, tedy v našem případě 

spíš předpřípravky (většina dětí je v předškolním 

věku). Trenéry jsou: Jirka Červinka, Katka a Mirek 

Flídrovi. Přes počáteční rozpaky a ostýchavost dětí i 

rodičů (ze začátku chodily trénovat jen čtyři děti) se 

tento tým výborně rozběhl a v současnosti trénuje 

čtrnáct fotbalových nadějí. Na podzim odehrály první 

přátelské utkání s celkem Hr. Týnce. Trenéři byli 

nervóznější než hráči, k čemuž nakonec nebyl žádný 

důvod. Naši nejmenší zvládli zápas skvěle a po 

nadšeném výkonu skončilo utkání smírně 2:2.  

Druhým našim týmem, z pohledu věku, je starší 

přípravka. Trenéři: Martin Jeníček, Petr Kouba, Milan 

Tomiška. Toto jsou již „staří mazáci“. Válčíme spolu již 

třetím rokem a s hrdostí mohu říct – je to vidět! Po 

seznamovací sezóně 2012/13, kdy hráči zjišťovali o 

čem fotbal je (v sezóně jedna výhra), se v aktuálně 

rozehraném ročníku můžeme pochlubit aktivní bilancí 

7-3-6. Z čeho však máme největší radost, je výrazně 

lepší herní projev – týmový i individuální.  A na závěr ti 

nejstarší – „A“ tým. Trenéři: Fanda Čermák, Martin 

Havránek. Důvodem k radosti je, že se v posledních 

letech podařilo doplnit kádr o mladé hráče. Tímto se 

zajistilo fungování mužstva pro nejbližší období. 

Menší radost máme z nevyrovnanosti výkonů. Slušně 

odehrané zápasy se střídaly s vyloženě zpackanými. 

Především „výbuchy“ ve Slatiňanech a doma 

s Hrochovým Týncem nemají v historii orelské kopané 

obdoby. Každý problém má však své řešení, a proto 

věřím, že i výkonost „A“ týmu se podaří stabilizovat na 

takové úrovni, aby nám náš „milovaný fotbálek“ 

přinášel jen samou radost. Kvalitu na to hráči 

bezpochyby mají. 

Těšíme se na viděnou na hřišti. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 

Martin Jeníček 

Orelský bubínek v roce 2013 

V loňském, třetím roce svého fungování 

uspořádalo naše sdružení opět několik akcí pro 

veřejnost i své členy.  

V březnu se konal tradiční karneval, tentokrát 

s pásmem pana Bohumila Černého „Jak šel Honza do 

světa“. Na pálení čarodějnic jsme připravili výrobu 

papírových a látkových čarodějnic, které si děti mohly 

buď odnést domů, nebo spálit na společné hranici. Na 

té jsme upálili i velkou čarodějnici, kterou vyrobily 

děti z našich členských rodin. V červnu jsme pro 

veřejnost uspořádali dětský den, tentokrát jsme 

zhlédli hudební pohádku „O třech prasátkách“ 

divadelníka J. Junga. Děti si zazpívaly a s loutkami si po 
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pohádce mohly pohrát. Po představení proběhlo 

plnění disciplín a na závěr se se svou agility show 

předvedla skupina cvičitelů psů z Nemošic.  Na hřišti 

jsme se sešli i na konci prázdnin při tradičním loučení 

s prázdninami. Buřt na opečení si děti vysloužily 

získáváním razítek do „prázdninového deníčku“. 

Razítka získávaly třeba za lezení na rozhlednu (na 

žebřík), lovení mušlí z moře (kyblíku s pískem a 

vodou), stavěním ohně apod. Listopadový, již čtvrtý 

lampionový průvod jsme zakončili na hřišti světelným 

divadlem Libora Štumpfa. Pohádka „Jak Kašpárek Orel 

zachránil“ měla velký úspěch. V jedné adventní neděli 

jsme si u školy za doprovodu kytar, houslí a flétny 

zazpívali několik koled. Děti pod rozsvíceným 

stromem vytvořily živý betlém. 

 Pro členy sdružení jsme opět uspořádali 

výtvarné dílny, tentokrát velikonoční a podzimní. 

V březnu jsme si domluvili exkurzi do chrudimské 

hasičské stanice. Na konci prázdnin jsme společně 

stanovali v třešňovce na „Gottwalďáku“. Pro děti jsme 

tu připravili podvečerní a noční hru s pokladem. Po 

opékání buřtů jsme u ohně s kytarou poseděli dlouho 

do noci. Na začátku školního roku jsme si opět 

uspořádali zahradní „letní kino“. 

I v letošním roce jsme se kromě zábavných 

akcí pro děti věnovali ochraně přírody. Podařilo se 

nám získat finanční podporu z grantového programu 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, který 

vypisuje Ministerstvo životního prostředí.  Připravili 

jsme projekt na obnovu třešňového sadu zvaného 

Gottwalďák, který občané Orle vybudovali svépomocí 

ve čtyřicátých letech minulého století. Bohužel většina 

třešňových stromů je již pokácená a zbylé stromy jsou 

na konci životnosti. Části sadu nebyly několik let 

udržovány, takže byly zarostlé vysokou travou a 

náletovými dřevinami, hlavně šípky a hlohy. 

V letošním roce jsme tedy provedli první seč 

zanedbaných částí i vyřezání náletu, včetně odklizení 

travní i dřevní hmoty. Naším cílem je připravit 

nevyužívané pozemky pro opětovné pravidelné kosení 

na seno, což by bylo ideální pro výskyt i poměrně 

vzácných lučních rostlin. Dále se členům Orelského 

bubínku za podpory skautů i brigádníků z řad 

veřejnosti podařilo vysázet čtyřicet podnoží třešně 

ptačí, na které budou v příštích letech naroubovány 

původní krajové odrůdy třešní. V této činnosti bychom 

rádi pokračovali i v letošním roce. 

 I v letošním roce se můžete těšit na akce pro 

veřejnost. Tou nejbližší bude karneval na konci 

března.   

Rádi mezi sebou uvítáme nové členy (více 

informací se dozvíte na www.orelskybubinek.cz).  

Rádi bychom touto cestou poděkovali obci 

Orel za finanční podporu naší činnosti. Díky ní se 

můžeme setkávat na veřejných akcích a připravovat 

pro Vás a Vaše rodiny program. Dále děkujeme firmě 

Alukov za sponzorování dětského dne. Děkujeme za 

spolupráci skautům, hasičům i sportovcům, zvláště 

pak p. Loufkovi za ochotu a vstřícnost při zařizování 

našich požadavků při zapůjčování prostor. Za to patří 

díky i základní škole a hostinci U Špejlíka.  

Za Orelský bubínek J. Brabcová, R. Jeníčková, 

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

Zpráva o činnosti SDH OREL v roce 

2013 

Na začátku naší činnosti v roce 2013 jsme 

uspořádali tradiční hasičský bál, který se i přes malou 

účast občanů celkem vydařil. Po jarní kontrole 

techniky a nácvicích na místním fotbalovém hřišti 

jsme se zúčastnili okrskové soutěže, která se konala 

v Trpišově. Naše čtvrté místo odpovídalo našim 

současným materiálním možnostem.  

V srpnu jsme se zúčastnili 100 let výročí 

založení SDH Svídnice. Na začátku oslav jsme byli 

přítomni vysvěcení praporu. Po tomto obřadu prošel 

slavnostní průvod obcí Svídnice a zamířil na místní 

hřiště, kde pokračovaly oslavy netradiční hasičskou 

soutěží v požárním útoku. V této disciplíně jsme 

skončili v popředí startovního pole. Volné chvíle mezi 

jednotlivými útoky vyplnila představení mažoretek, 

dechová hudba a předvedení ukázek SDH Slatiňany. 

http://www.orelskybubinek.cz/
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Dále jsme se podíleli na zajišťování 

společenských akcí v naší obci (pálení čarodějnic, 

dětský den, ukončení prázdnin). 

V roce 2014 nás čeká oslava 130 let založení 

SDH Orel, kterou bychom chtěli uskutečnit koncem 

června. Tímto bych chtěl všechny občany na tuto 

oslavu pozvat. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům 

SDH Orel za jejich práci a popřát spoluobčanům 

mnoho zdraví v roce 2014.  

Martin Havránek, velitel SDH OREL 

Přehled činnosti 3. oddílu skautů, 

světlušek a vlčat Orel v roce 2013 

Nazdar, 

Chtěl bych tímto krásným českým pozdravem 

pozdravit všechny sestry, bratry a příznivce 3. oddílu 

skautů, světlušek a vlčat v Orli. 

Rád bych Vám, našim milým spoluobčanům, 

předal prostřednictvím tohoto krátkého článku zprávu 

o fungování našeho oddílu. 

Skautský oddíl v Orli má již velice bohatou 

historii, a to díky br. Miroslavovi Brabcovi, 

přezdívanému Konis, díky kterému máme na co 

navázat. Osobně Vám mohu podat zprávu za období 

od října roku 2013. Ale i za tak krátkou dobu se 

podařilo spoustu krásných věcí, hlavně návrat 

bývalých členů, což je pro každého vedoucího 

mládežnické organizace signál, že svoji aktivitu 

směřuje správným směrem. 

Ale od slov k činům. Naše znovuzrození 

započalo náborem nových dětí a zároveň i podáním 

nových informací pro případné zájemce v naší 

vývěsce, kterou můžete vidět u školy. Na jedné 

z prvních říjnových schůzek jsme se sešli v počtu 3 dětí 

a 3 dospělých. Dnes už je dětí víc než dospělých, 

konkrétně 8 děvčat a 7 chlapců, což považujeme za 

velký úspěch v dnešní době. Podařilo se kromě 

schůzek každý pátek uskutečnit i dvě výpravy, první 

do údolí Doubravy, druhá byla původně směřovaná na 

Tyrolský srub, bohužel počasí nám nedovolilo 

uskutečnit naše plány, tak jsme zůstali v klubovně a 

okolí Orle. Tu se nám mimochodem podařilo i za 

pomoci pana starosty krásně zrekonstruovat, každý 

pátek jste okolo 17. hodiny zváni na prohlídku. 

Zároveň s těmito skautskými aktivitami jsme pomohli 

orelskému sdružení Bubínek s výsadbou třešniček a 

s radostí se zúčastnili jejich průvodu s lampiony, které 

si naši členové sami vyráběli. Vánoční čas proběhl ve 

formě výroby přáníček pro všechny naše blízké a 

kamarády, uskutečnění Skautského štědrého dne a 

následného roznášení Betlémského světla. 

A co máme dál v plánu?… V roce 2014 

bychom rádi uskutečnili opět v létě tábor. Proto už 

teď všechny vedeme k tábornickému umu. Dále 

potom plánujeme návštěvu našeho hlavního města 

Prahy, exkurzi do požární stanice v Chrudimi, 

výsadkového praporu, samozřejmě každý měsíc 

alespoň jednodenní výpravu, nejbližší nás čeká 25. 1. 

A každý měsíc jsme zaměřili novému tématu, na leden 

například „Co víme o naší zemi“. 

Nakonec bych jménem celého oddílu chtěl 

poděkovat všem, kdož nás podporujete a věříte 

v naši činnost, a zároveň Vám všem popřát co 

nejhezčí nadcházející rok 2014. 

Zaznamenali: br. Pavel Mrkvička – Karda, 

zástupce vůdce 3. oddílu Orel 

ses. Pavlína Koňaříková – Pája 

 

 

 

Texty neprošly jazykovou úpravou. Za obsah článků od přispěvatelů obecní úřad neodpovídá. 



 
 

9 
 
 

Grafická úprava Ondřej Ludvík. Dotazy a náměty posílejte na emailovou adresu urad@obecorel.cz 


