číslo 1, ročník 8

březen 2022

Zprávy z obecního úřadu

hygienických potřeb apod. Následně byl tento materiál podle požadavku převezen do Krajského

Vážení spoluobčané,

skladu humanitární pomoci v České Třebové.

pomalu končí zimní období a všichni se mů-

Velice děkujeme všem, kteří do humanitární

žeme těšit na jarní měsíce. Přinášíme vám další ak-

sbírky přispěli.

tuální informace z naší obce.
Tříkrálová sbírka 2022
Rádi bychom vyjádřili poděkování všem, kdo
přispěli do Tříkrálové sbírky 2022 v naší obci. Do
pokladniček zde byla vybrána částka celkem
17 030 Kč.
Poděkování za humanitární pomoc pro Ukrajinu

Polní cesta – druhá etapa
Již v minulém zpravodaji jsme informovali
o plánované druhé etapě opravy povrchu polní
cesty ke druhé Borovině. Stejně jako tomu bylo při
první etapě bude oprava z převážné části financována z dotace. Státním zemědělským intervenčním
fondem nám byla podle uzavřené dohody schválena
dotace z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 78
Obec Orel se na základě aktuální situace, ve

procent nákladů, tedy 914 413 Kč s DPH. Samotná

spolupráci s Pardubickým krajem a s Hasičským zá-

realizace opravy je naplánována na březen až kvě-

chranným sborem Pardubického kraje, připojila

ten 2022.

k materiální sbírce na pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Výsadba stromů u polní cesty

Sbírka se uskutečnila v prostorách Obecního úřadu

Na jarní měsíce tohoto roku se chystá výsadba

v Orli v průběhu prvního březnového týdne. Bylo

pěti třešní na volném prostoru vedle odpočinkového

shromážděno značné množství potravin, oblečení,

místa u polní cesty. Výsadba zpříjemní celkový dojem při posezení či procházkách.
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Nové dopravní značení křižovatky u hřbitova na

budovat další, tentokrát však s infopointem a so-

Třech Bubnech

lární sadou. Na jeho pořízení využijeme dotaci přes
MAS Chrudimsko v rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje, která by měla pokrýt 70
procent nákladů. Vzhledem k podmínkám dotace
bude infopoint umístěn přímo v obci.
Víceúčelová místnost

Kvůli zvýšené nehodovosti na křižovatce
u hřbitova na Třech Bubnech bylo rozhodnuto
o umístění nového dopravního značení, které řidiče
výrazněji upozorní na samotnou křižovatku a zároveň na snížení rychlosti z obou hlavních směrů.
V prostorách Obecního úřadu v Orli se uvolnila

Výsadba zeleně před prodejnou
Na
zim

víceúčelová místnost vhodná například pro cvičení,

pod-

stolní tenis či klubovou činnost. Termíny jsou volné

loňského

mimo úterý a čtvrtek, v pracovní dny vždy od 17 h.

roku byla před

Případným zájemcům o pronájem budou podány

místní prodej-

bližší informace na obecním úřadě.

nou smíšeného
zboží

František Horník, starosta

prove-

dena výsadba
zeleně.

Odpadové hospodářství

Kon-

Rozšíření pytlového svozu

krétně se jedná
o trvalkový zá-

Od ledna letošního roku se nám podařilo rozší-

hon se dvěma

řit systém pytlového svozu pro tříděný odpad o ko-

javory. Již se

modity kovů, papíru a kartonu. Kovy se shromaž-

těšíme na jarní

ďují do šedých pytlů, které jsme získali od společ-

a letní měsíce, kdy záhon rozkvete a ukáže se ve své

nosti Eko-kom zdarma. Papír a karton je možné

plné kráse.

shromažďovat buď v krabicích, nebo svázaný do
balíčku provázkem, přičemž není nutné papír a kar-

Další odpočinkové místo

ton oddělovat.

Protože se nám osvědčilo odpočinkové místo

O tom, že jsme se v oblasti tříděného odpadu

u polní cesty k první Borovině, rozhodli jsme se vy-

vydali správným směrem, jasně hovoří čísla, neboť

2

nám množství odpadu a finanční částky v odmě-

zaplatí poplatek 600 Kč. Děti do 2 let věku a osoby

nách stouply o 180 procent. Prosím nepolevujme,

celoročně zdržující mimo obec jsou od poplatku

jdeme správným směrem a stále je co zlepšovat.

osvobozeny.
Poplatky ze psů na rok 2022 činí 60 Kč za prv-

Připomínám termíny pytlového svozu:
Leden 14., 28.

Červenec 1., 15., 29

Únor 11., 25.

Srpen 12., 26.

Březen 11., 25.

Září 9., 23.

Duben 8., 22.

Říjen 7., 21.

Květen 6., 20.

Listopad 4., 18.

Červen 3., 17.

Prosinec 2., 16., 30.

ního psa a 90 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, pokud je
osoba nevidomá, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů, provozující útulek
nebo osoba, které stanovuje povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatek za údržbu hřbitova činí 80 Kč za

Sběrné místo obce Orel

jedno hrobové místo a za každé další hrobové místo

Protože bylo sběrné místo o sobotách málo vy-

40 Kč. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve

užíváno, byla jeho provozní doba upravena do pů-

správné výši, vyměří obec poplatek platebním vý-

vodní podoby: středa 15–17 h. Po domluvě s odpo-

měrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až

vědnou osobou lze odpad přinést i mimo otevírací

trojnásobně.
Žádáme občany, aby poplatky za svoz komu-

dobu.

nálního odpadu, ze psa a hřbitovní služby platili

Místní poplatky
Pro letošní rok byly schváleny dvě nové vy-

elektronicky na bankovní účet číslo 6021531/0100,

hlášky pro odpadové hospodářství. Obě jsou do-

variabilní symbol 1340, specifický symbol = číslo

stupné na webových stránkách naší obce. Výše po-

popisné. Výjimečně lze uvedené poplatky platit na

platku za svoz a likvidaci odpadu byla stanovena

Obecním úřadě v Orli osobně, a to od 15. 3. do 30.

pro rok 2022 na 700 Kč za osobu. (Tato částka ne-

4. 2022.
V roce 2022 odváží AVE komunální odpad

pokrývá skutečné náklady obce na jednoho občana.

každý sudý týden vždy v pondělí.

Ty v roce 2021 činily 907 Kč.)
Podle zákona je poplatníkem každá osoba,

Poděkování za podporu

která je hlášena k trvalému pobytu v naší obci. Rovněž i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu

Na závěr mi dovolte vyjádřit se k podzimním

nebo rodinný dům, a cizinec pobývající na území

komunálním volbám a své kandidatuře. Vzhledem

obce musí zaplatit poplatek stanovený obecně zá-

ke skutečnostem, které mne potkaly v soukromém

vaznou vyhláškou č. 2/2021.

životě, jsem se rozhodl do místního zastupitelstva

Úlevy, případně osvobození od poplatku je

v podzimních komunálních volbách nekandidovat.

možné poskytnout jen v souladu s článkem 7 vy-

Protože vím, jak fungují tamtamy v naší obci, rád

hlášky č. 2/2021. Úlevu od poplatku mají: studenti

bych uvedl, že jsem dostal důvěru postarat o dědic-

do 26 let, kteří jsou v průběhu studia ubytováni

tví svých předků.
Jelikož funkci místostarosty jsem vykonával

mimo obec, zaplatí 600 Kč. Poplatníci starší 75 let
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v rámci svého osobního volného času, nemohu se

Starší ročníky navštívily tradiční výstavu hub

nyní této funkci věnovat tak, jak bych chtěl. Nepřipadá mi fér rozhodovat o budoucnosti obce, jestliže
sám nevím, jak ještě dlouho budu její součástí. Rád
bych poděkoval všem, kteří mě podporovali. Těm,
co mi nepřáli, děkuji také, protože díky nim jsem
dnes mnohem silnější. Působením ve fotbale a na
úřadě jsem získal spoustu životních zkušeností
a ponaučení. Ještě jednou všem děkuji za podporu.
Miroslav Flídr, místostarosta
ve Slatiňanech v rámci krásného projektu „Houby“.

Základní škola

Dalším projektem byl „Halloween/dušičky“, který

V září přivítala základní škola 8 prvňáčků a 35

si děti užily převlečené za strašidla. Na zahradě

žáků dalších ročníků. Všichni jsme si začátek škol-

školy je ráno vítali netopýři, duchové a svítící dýně.

ního roku užili. Samotní prvňáčci se nejvíce rado-

Přes den plnily „strašidelné“ úkoly. Výročí vzniku

vali z interaktivní tabule, piana a dalšího vybavení,
které mají ve třídě. Žáčky bohužel nově čekalo i nošení roušek a pravidelné testování, které jsme
všichni zvládli bez obtíží.

republiky jsme oslavili úklidem Boroviny a hrami
na podpoření dobrých vztahů mezi kamarády. Ani
jsme se nenadáli a byl tu adventní čas a s ním jeho
tradice: rozsvěcení vánočního stromku, zapalování
Připravili jsme společně několik projektů, které

svící na věnci, svatá Barbora, Mikuláš, svatá Lucie,

zpestřují a doplňují výuku. První projekt „Jsem

krmení zvířátek v Borovině, zdobení Boroviny

dobrým chodcem a cyklistou“ je velice platný a po-

a všemi očekávané Vánoce. V lednu prvňáčci navá-

třebný, neboť většina dětí do školy jezdí na kolech

zali miniprojektem „Tříkrálová koleda“ a potom už

a koloběžkách. Součástí projektu bylo seznámení

byli všichni za svou půlroční píli odměněni pololet-

s dopravními značkami, vycházky a ukázka doprav-

ním vysvědčením a jednodenními prázdninami.

ních situací, oblečení cyklisty, místa vhodná a ne-

Tradiční „Pasování na čtenáře“ bylo z důvodu covi-

vhodná ke hře, aplikace BESIP na interaktivní ta-

dových opatření odloženo. V druhém pololetí jsme

buli, přednáška od BESIPu a jízda zručnosti.

pokračovali v miniprojektech: „Olympijské hry“,
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„Svatý Valentýn“, „Masopust“, „Tučňáci“. Nej-

První měsíce školního roku patřily seznamo-

starší ročníky se věnovaly chemickým experimen-

vání se s novými kamarády, dospěláky i prostorem
celé školky. Pro většinu dětí se jednalo o první zkušenosti s větším kolektivem. Ze začátku to pro ně
nebylo vůbec jednoduché. Musíme je moc pochválit za velké pokroky, které za dobu docházky do
školky udělaly.

tům a poznávání naší republiky a evropských států.
Společně jsme zhlédli divadelní vystoupení herců
i marionet, 3D kino „Podmořský svět“, promítání
„Cestování po planetách“ a „Molekulárium“. Nyní
se již těšíme na filharmonii z Pardubic, která za
Na podzim jsme pouštěli draky, hráli si v pří-

námi přijede s hudebním programem.

rodě, vydlabávali dýně, sušili křížaly, vařili čaj

Kristýna Vašková, učitelka

z jablek a skořice, pekli jablečný závin.

Mateřská škola

Protože
máme všichni

Od 1. září 2021 se mateřská škola rozšířila

rádi

o novou třídu, kterou jsme pojmenovali Berušky.

tradice,

snažíme se dě-

Třída je velmi útulná, nábytek i doplňky jsou v pří-

tem v průběhu

rodních barvách dřeva, nebo v jemných odstínech

celého

pastelových barev. Výrazným prvkem v herním

roku

přiblížit zvyky

koutku je malovaný strom, který dodává příjemnou

našich předků.

atmosféru celému prostoru.

V předvánočním čase nás
navštívil
kuláš,

Mipekli

jsme cukroví,
vyráběli

ad-

ventní věnec, zdobili stromeček. Po Novém roce
k nám přišli tři králové a oslavili jsme masopust.
Snažíme se o to, aby byly děti co nejvíc na čerstvém vzduchu, sportujeme, máme pestrou nabídku
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her a činností, které dětem pomáhají v jejich roz-

s názvem Art of Lights. Po představení servírovali

voji. Děti moc rády zpívají, k tomu je doprovázíme

členové tělovýchovné jednoty na zahřátí horký čaj.

na kytaru, ukulele, flétnu, v zásobě máme i další ne-

Tříkrálová sbírka

tradiční hudební nástroje jako je šamanský buben,

Zatímco v loňském roce Tříkrálová sbírka Cha-

kalimba, kazoo a brumle.

rity ČR kvůli epidemii koronaviru neprobíhala tra-

Děkujeme vám, milí rodiče, za vstřícné jednání

dičním způsobem a v ulicích se nekoledovalo, letos

a trpělivost, se kterou společně řešíme záležitosti

náš spolek opět mohl přiložit ruku k dílu. Ve dnech

kolem našich Berušek.

8. a 9. ledna se

Pavlína Čermáková a Ivana Čechalová, učitelky

podařilo

sku-

pinkám koled-

Zprávy Orelského bubínku

níků

Připomínka akcí, které v naší obci proběhly za

obci

v

naší
vybrat

poslední půlrok, je opět poněkud stručnější, než by-

17 030 Kč, což

chom si přáli. Kvůli další vlně epidemie covidu-19

je o 2 666 Kč

jsme se totiž na začátku adventu nesešli při vánoč-

více než v roce

ním zpívání a rozsvícení vánočního stromu a v ob-

2020. Výtěžek

vyklém termínu se nekonal ani dětský karneval. Po-

ze sbírky bude

vedlo se však zajistit lampionový průvod i Tříkrá-

využit na po-

lovou sbírku.

moc

nemoc-

ným či postiženým, a to převážně v našem regionu.
Děkujeme za finanční podporu akcí obci Orel
a za spolupráci místní tělovýchovné jednotě a hasičům. Věříme, že se nám v letošním roce i s jejich
pomocí podaří uspořádat obvyklé akce. V nejbližších měsících by to mělo být pálení čarodějnic, dětský den a rozloučení s prázdninami. O termínech
budeme informovat na stránkách obecního úřadu

Lampionový průvod

www.obecorel.cz, na stránkách našeho spolku

Lampionový průvod k výročí založení repub-

www.orelskybubinek.cz a také ve vývěskách.

liky se vydal v podvečer 7. listopadu 2021 svou ob-

Těšíme se na shledanou

vyklou trasou od Sušky na fotbalové hřiště. Zde na

Zdena Žáčková, členka spolku

účastníky čekala světelná show skupiny Ilusias
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