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Z P R Á V Y

Vážení občané,
letošní leden a začátek února nám zimní atmosféru vůbec
nenabídl, a tak ani připravené mantinely na Třešňovce asi nenajdou své
uplatnění. Prodlužují se dny, začínají kvést sněženky a to znamená, že
jaro se blíží.
Co nás letos čeká?
V současné době máme podepsanou smlouvu na instalaci nového
digitálního bezdrátového rozhlasu. Součástí projektu z OPŽP bude
i instalace nové sirény nad knihovnou a na objektu tělocvičny bude
osazen srážkoměr. Nový povodňový plán bude i v elektronické podobě
a bude splňovat náročné požadavky na zajištění ochrany osob a majetku.
Městys tak bude moci získávat aktuální data od obcí umístěných na
tocích řek proti proudu a srážkoměr umístěný v Doudlebách nad Orlicí
bude zase sloužit pro potřeby obcí na tocích řek po proudu.
Na jaře nás také čeká 2. etapa prací na místním hřbitově.
Z dotace, kterou jsme získali, bude opravena budova márnice a hlavní
cesty po areálu hřbitova.
V lednu jsme v řádném termínu podali žádost z operačního
programu životního prostředí na stavbu nové gravitační splaškové
kanalizace s přečerpáváním na ČOV Vamberk. Zda náš projekt získá
potřebný počet bodů a tedy i podporu, bychom se měli dozvědět letos
v létě.
Bližší informace o začátku všech plánovaných prací a jejich
náročnosti vám sdělíme v příštích zprávách.
Co se nás nepřímo dotýká, jsou demoliční práce na části objektů
bývalé Perly. Práce započaly 12. února 2018 a potrvají asi jeden měsíc.
Určitě s tím bude spojen hluk a možná i nějaký ten prach se v okolí
objeví, ale věřím, že všichni tuto nutnou demolici pochopí.
Přeji vám vše dobré
Jiří Kaplan, starosta městyse

Zpráva o stavu požární ochrany za rok 2017
Rok 2017 lze hodnotit jako náročnější. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů na pokyn KOPIS zasahovala 21 krát, z toho 7 krát
požár, jednou planý poplach a 13 krát technická pomoc.
9. 2. požár Vyhnánov - osobní auto - účast 6 členů
12. 4. požár Vyhnánov - rozvaděč - účast 4 členů
14. 4. technická pomoc - rozbité sklo - Vamberk - účast 7 členů
22. 6. požár Vamberk - kompostárna - účast 4 členů
22. 6. technická pomoc - odstranění stromu - Vyhnánov - účast 4 členů
24. 6. požár - Vamberk - činžovní dům - účast 7 členů
10. 7. technická pomoc - spadlý strom - Vyhnánov - účast 6 členů
20. 7. požár pole - Vrbice - účast 4 členů
29. 7. požár planý poplach - účast 7 členů
11. 8. technická pomoc - Kostelec nad Orlicí - Grunda - spadlý strom –
účast 9 členů
11. 8. technická pomoc - Kostelec nad Orlicí - Svídnice - spadlý strom –
účast 4 členů
11. 8. technická pomoc - Kostelec nad Orlicí - Suchá Rybná - spadlý strom
- účast 5 členů
11. 8. technická pomoc - Vrbice - spadlý strom – účast 7 členů
11. 8. technická pomoc - Vyhnánov (kravín) - účast 7 členů
12. 8. technická pomoc - čerpání vody Lena - účast 4 členů
29. 10. technická pomoc - Doudleby nad Orlicí, Vyhnánov - spadlý strom účast 11 členů
29. 10. technická pomoc - Doudleby nad Orlicí, Jiráskova ulice - spadlý
strom - účast 4 členů
29. 10. technická pomoc - Suchá Rybná - spadlý strom - účast 8 členů
29. 10. technická pomoc - Doudleby nad Orlicí - park spadlý strom –
účast 8 členů
9. 12. požár - Vyhnánov - les - účast 8 členů
15. 12. požár - Svídnice RD - účast 4 členů
Můžeme konstatovat, že jednotka na všechny zásahy vyjela ve
stanoveném limitu.

Jednotka má k dnešnímu dni 16 členů: 15 mužů a 1 ženu.
Jednotku opustili z časových a rodinných důvodů Jan Svatoš a René
Horák. Chtěl bych jim za dosavadní práci pro jednotku poděkovat.
Jednotka také zasahovala na žádost městyse:
7. 4. spadlá větev - účast 4 členů
30. 4. hlídka při pálení čarodějnic - účast 8 členů
17. 5. kropení valu - Slovensko - účast 2 členů
18. 5. kropení valu - Slovensko - účast 2 členů
25. 6. požární hlídka na sýpce - účast 4 členů
léto 2017 - čištění kanálu - Vyhnánov - účast 4 členů
8. 9. požární hlídka na sýpce - účast 5 členů
8. 11. stržení plechu ze střechy Perly; úklid stromu
1. 12. řízení provozu a hlídka - účast 6 členů
Jednotka byla proškolena dle nařízení GŘ HZS. Také se zúčastnila
obou velitelských dnů na stanici v Dobrušce i Rychnově nad Kněžnou.
Oba dva dny hodnotíme velmi pozitivně, přispěly k seznámení
s problematikou i praktickému procvičení daných témat.
V rámci školení byla uskutečněna 4 tematické cvičení:
4. 3. nácvik záchrany na zamrzlé vodní hladině Kostelec nad Orlicí,
Kostelecká Lhota - zde jsme měli možnost vyzkoušet suché obleky
a potápěcí členové SDH vyzkoušeli potápění pod zamrzlou hladinou
22. 7. nácvik s Tatrou CAS 32; sebejištění a dýchací technika
18. 11. instruktáž ve firmě Charvát a.s. s ukázkou nebezpečných provozů
a uložením pěnidla
19. 11. výcvik s dýchací technikou
V rámci preventivní činnosti byly provedeny ukázky pro
mateřskou a základní školu.
V měsíci říjnu byla provedena kontrola jednotky z HZS. I když
došlo k omlazení výjezdové techniky, jejich údržba vyžaduje značné úsilí.
Byla prováděna na pravidelných středečních schůzkách a všem, kteří se
na tom podíleli, bych chtěl touto cestou poděkovat. Obě vozidla byla
v měsíci dubnu připravena na technickou prohlídku. Na cisterně byla
dokončena instalace kropící lišty a venkovního osvětlení led reflektory.
Zbývá ještě dokončit výsuvnou osvětlovací rampu.

V průběhu roku byly zakoupeny dva suché obleky, plovoucí
čerpadlo a mokrosuchý vysavač. Toto vybavení zefektivní zásahy při
požárech a povodních. Vzhledem ke stále častějším technickým zásahům
byly zakoupeny pracovní rukavice, které jsou vhodnější než zásahové.
Nepodařilo se zastavit klesající stav členů v jednotce. Musíme se
v následujícím období zaměřit na jeho doplnění. Ochota lidí zapojovat se
do této velice prospěšné činnosti klesá.
V současné době řešíme přepravu člunu. Máme odsouhlasen
nákup autovleku pro tuto činnost. Vlek včetně plachty bude objednán
a bude sloužit současně pro přepravu materiálu na dětské soutěže.
Také byla zakoupena pračka pro údržbu hasičské výstroje. V tomto
roce je třeba zakoupit ještě sušičku, aby byla tato údržba prováděna
komplexně.
Je také potřeba zlepšit provádění kondičních jízd jak s CAS tak DA.
Chtěl bych poděkovat vedení městyse za jejich podporu. Všem,
kteří se na této prospěšné práci pro občany městyse podíleli, bych chtěl
poděkovat a vyslovit přesvědčení, že v ní budou nadále pokračovat.
velitel Roman Pavliš

Zpráva o činnosti TJ Sokol Doudleby nad Orlicí
za rok 2017
Dovolte, abychom Vás seznámili s činností TJ Sokol Doudleby nad
Orlicí za uplynulý rok.
Rok 2017 zahájila naše jednota svou činnost v celkovém počtu
134 členů. Počet narostl oproti minulému roku o 18 členů. Nárůst
zájemců byl především o Capoeiru v počtu 6 členů. Další nárůst byl
o florbal a dětskou všestrannost.
Během ledna se začala vzdělávat naše cvičitelka Veronika
Klašková, která se vyškolila III. třídou cvičitele Předškolních dětí a cvičení
rodičů s dětmi. Tím posílila tým Moniky Šafaříkové, která se věnuje 50
dětem v několika druzích cvičení.

V pátek 10. 2. se konal Sokolský ples. Byla velká účast. K tanci
a poslechu zahrála skupina K-Band. Na plese vystoupily i členky
Floriteamu se svým vystoupením.
V neděli 12. 2. byl pro děti zorganizován dětský karneval. Na tuto
akci přišlo 45 dětí a karnevalem nás provázel DJ Lukino.
22. 2. se naši svěřenci zúčastnili halového víceboje v Kostelci nad
Orlicí. Víceboje se zúčastnilo 70 dětí z okolí a závodilo se v těchto
disciplínách – překážkový běh, člunkový běh, hod raketkou na cíl, hod
medicinbalem do dálky a skok z místa do dálky. Opět jsme zabodovali medaile přivezli Michaela Čižmářová, Karolína Limmlová, Mateo Čirip,
Jan Klaška a Djordje Galič.
V pátek 17. 3. se konala řádná valná hromada jednoty.
V sobotu 1. 4. vyrazilo 24 dětí a 19 dospělých do divadla Drak
v Hradci Králové na loutkové představení „O dvanácti měsíčkách“.
Představení se všem moc líbilo a určitě někdy příště zase vyrazíme.
Zároveň v tento víkend se naše cvičitelky školily v Praze na akci –
Sportovní gymnastika po přemet. Školení se zúčastnily Monika
Šafaříková, Radka Suchomelová a Veronika Klašková. V neděli se k nim
ještě přidala i Daniela Šafaříková. Ve stejný den proběhl seminář
„Cvičíme zdravě“ na téma kruhový trénink, kterého se v Pardubicích
zúčastnila Petra Florianová.
8. 4. jsme zorganizovaly jarní brigádu na Třešňovce. Této brigády
se zúčastnilo pouze 8 dospělých a z toho 6 členek z výboru – vedení
jednoty. Mimo členek vedení se brigády zúčastnil Lukáš Štěrba a Daniela
Šafaříková.
Sázeli jsme 3 kusy nových stromů, provedl se úklid po zkáceném
stromu a celkový úklid sportoviště, jak uvnitř budov, tak i v okolí – prořez
dřevin, čištění dlažby a shrabání listí. Na závěr odpracovaného sobotního
dopoledne jsme si opekli vuřty.
30. dubna vyrazily naše sportovní naděje spolu se svými
cvičitelkami na každoroční župní závody ZSV 2017 do Hradce Králové.
Závodů se zúčastnilo 21 dětí z naší jednoty. Závodilo se v těchto
disciplínách – atletika a plavání. Menší děti plavaly 50 m a starší 100 m.
Dále se závodilo v těchto disciplínách - atletika a sprint, skok daleký, hod

míčkem a dlouhé tratě na 300 – 800 m pro ty nejstarší děti. Opět jsme
měli naše svěřence dobře připravené a přivezli jsme tyto výsledky –
Mladší žáci – Mateo Čirip – 1. místo
Mladší žáci – Djordje Galič – 1. místo
Mladší žákyně – Anička Suchomelová – 1. místo, Kateřina Štěpánková –
2. místo
Mladší žákyně – Lucie Matyášová – 1. místo
Starší žáci – Tomáš Šafařík – 1. místo
Dorostenky – Daniela Florianová - 1. místo a Kateřina Hrobařová –
2. místo
Vysportovaní a s dobrými výsledky všichni spěchali zpět do
Doudleb nad Orlicí, kde se v podvečer konaly další tradiční Čarodějnické
oslavy. Akce se moc povedla, byla velká účast masek. Na námět paní
Jany Florianové se konala čarodějnická škola a akci osvěžilo vystoupení
Capoeiry.
10. května se konal atletický víceboj v Kostelci nad Orlicí, kde se
závodilo ve sprintu, skoku dalekém, v hodu míčkem a v překážkovém
běhu. Ve velké konkurenci 60 dětí jsme opět nezklamali a přivezli 2 krát
1. místo – Djordje Galič a Michaela Čižmářová, 1 krát 2. místo – Denis
Kubíček a 1 krát 3. místo – Nela Klimtová.
Atletika dětí baví, a tak se ještě v květnu 12. - 14. 5. svěřenci
Radky Suchomelové zúčastnili atletického víkendového soustředění
v Kostelci nad Orlicí ve spolupráci s DDM Kostelec nad Orlicí. V pátek po
příjezdu na soustředění bylo seznamování pomocí různých her
a vyzkoušení letního biatlonu, který se dětem moc líbil. Večer proběhlo
kino za šustění pytlíků s popcornem.
V sobotu děti absolvovaly dopolední trénink na stadionu
a odpoledne se věnovaly dalším pohybovým aktivitám i kreativním
činnostem.
Neděle začala atletickými závody v těchto disciplínách – sprint
60 m, hod míčkem, skok daleký, běh na 400 m a skok do výšky.
Ani tentokrát jsme nepřijeli s prázdnou a medaile si vezly Nela
Klimtová – bronz a Lucie Matyášová – zlato. Odpoledne patřilo bláznivým
hrám, balení a odjezdu domů.

Velké díky patří DDM v Kostelci nad Orlicí, jmenovitě Pavle
Duškové, která akci připravila.
Poslední atletickou akcí v květnu byl víceboj pro žáky 2. stupně,
kde naší jednotu reprezentovalo 7 dětí a přivezlo se 5 medailí: Lucie
Matyášová – zlatou, Lenka Šimperská – stříbrnou a Leona Josífková
bronzovou. Z chlapců pak Tomáš Šafařík zlatou a Matyáš Leimer
bronzovou.
21. 5. jsme absolvovali výlet do lanového parku v Hradci Králové.
Akce se zúčastnili děti a někteří rodiče. Byly zde pro ně připraveny nízké i
vysoké překážky, pro nejmenší pak překážky v sítích a různé drobné hry.
Nejvíce se líbily dlouhé sjezdy.
11. 6. někteří členové naší jednoty vyrazili na výlet organizovaný
paní Janou Florianovou - tentokrát do Chlumce nad Cidlinou, kde si
zájemci mohli vybrat mezi Zámkem Karlova Koruna nebo Fajnparkem.
O týden později –
17. 6. se konal další ročník
oblíbené akce Vítání léta,
kterou organizuje kulturní
komise naší obce. Opět
vystoupili i naši zástupci.
Hezké
vystoupení
připravila Petra Florianová
se svými malými dětskými
nadějemi a další pěkné vystoupení měly členky Fit Dance Radky
Suchomelové a ženy z Floriteamu. Všem moc děkujeme za reprezentaci
naší jednoty.
O další týden
později – v sobotu
24. 6. se konal vodácký
výlet
zorganizovaný
Monikou Šafaříkovou.
Krásné
slunečné
počasí, které bylo
po celý den, vylákalo

na cestu 5 raftů a 2 kanoe – dohromady nás jelo 47 a z toho 35 dětí.
Všichni vyrazili z Doudleb nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí. Čekala je
spousta nových zážitků a zkušeností. Cestou se opékaly vuřty a děti se
i vykoupaly.
Pak všechny děti čekala letní prázdninová pauza.
Po prázdninách jsme začali cvičební období v druhé polovině září.
Ve čtvrtek 21. září se konalo, vzhledem k blížícímu se sletu,
předání štafetového kolíku. Po zavěšení stužky se jménem naší jednoty
byl kolík převezen psím spřežením do Kostelce nad Orlicí, kde byl předán
další jednotě. Dále štafetový kolík dorazil na župu Orlickou. Tímto jsme si
připomněli, že začíná příprava nácviku skladeb na XVI. Všesokolský slet
2018, který proběhne v červenci v Praze.
V sobotu 30. 9. jsme po
předchozím
posunu
akce
z důvodu špatného počasí jsme
zorganizovali
sportovní
odpoledne s oblíbenou soutěží
„O doudlebskou brusli“. Tento
závod se konal v několika
kategoriích, od nejmenších až po
dospělé. Celá akce se podařila
tak, že se do závodů zapojily i osoby, které to původně vůbec neměly
v plánu. Vítězům se dostalo odměn a dětem diplomů a drobných dárků.
Nejmladšímu závodníkovi byly 4 roky. Během akce byly k dispozici
k vyzkoušení profi koloběžky známé firmy KOSTKA. Na některých těchto
koloběžkách se konaly i závody v Grundě.
Dne 4. 11. se
konal oblíbený Fitness
Day, kde se sportuje
3 hodiny. Tentokrát
začala
maraton
Radka Suchomelová
s FitDance, následoval
bodyform
Kamily

Konigove z RK a na závěr jóga Jany Bartošové ze Solnice.
V pátek 10. 11. se konala úplně nová akce pod vedením Petry
Florianové – lampionový průvod za světýlky, strašidly a duchy. Na akci
dorazilo mimořádně mnoho dětí a rodičů. Bohužel, i přes poctivou
přípravu a výkon všech organizátorů a spoluúčinkujících – např. Yvony
Pastvové, Moniky Šafaříkové, Daniely Šafaříkové, Adély Podolské, Radky
Suchomelové a dalších, počasí zklamalo a celou akci zásadně ovlivnilo.
I tak se nám akce na zámku moc líbila a určitě se bude objevovat
v plánech na další roky.
12. 11. jsme si vyrazili protáhnout těla do bazénu do Ústí nad
Orlicí.
V týdnu od 4. do 8. prosince se dětem ve cvičení rozdávaly
mikulášské balíčky.
Poslední činnosti roku 2017 bylo tradiční 16. zdobení perníkových
chaloupek. Tuto akci navštívilo méně zájemců, než roky minulé.
To je vše, co se za rok 2017 stihlo připravit pro naše děti, členy
i nečleny TJ Sokol Doudleby nad Orlicí.
Propagaci naší činnosti můžete sledovat ve vývěsce TJ Sokol
v parku před úřadem, dále pak na webových stránkách a již čtvrtým
rokem na facebookovém profilu, kde jsou pozvánky na všechny akce,
nebo si zde můžete prohlédnout fotogalerii z našich akcí. Tento profil má
stále více návštěvníků.
Cvičitelé se průběžně zúčastňují nabízených seminářů Župou
nebo ČOS v Praze nebo v Olomouci, kde se zdokonalují a získávají nové
zkušenosti. Rádi bychom zdůraznili, že vše ve svém volném čase!
V říjnu se například Lukáš Štěrba zúčastnil semináře – základy
florbalu v Olomouci, 12. listopadu pak Jana Florianová semináře jógy –
triobody v Praze a také Veronika Klašková a Radka Suchomelová
26. listopadu semináře – Atletika ve sportovní všestrannosti v Praze.
Velký dík za propagaci naší TJ patří hlavně Floriteamu pod
vedením Jany Florianové. V roce 2017 se ženy zúčastnily 15 akcí
s 6 různými skladbami.

I sportovní oddíl Capoeiry, který patří do naší jednoty, nás dobře
reprezentuje. V uplynulém roce skupina vystoupila na 9 akcích buď
v okolí nebo také v Polsku.
Součástí jednoty je i oddíl Trialu, kde působí Jiří Merganc a Karel
Veyr. Na začátku sezóny 2017 se Jiří Merganc zúčastnil šesti závodů MČR
v Motoskijoringu. Zde se mu podařilo umístit na celkovém 12. místě
a to i přes to, že jako jediný startoval na juniorském motocyklu třídy
MX2. Po slibném začátku sezóny přišel pád a s ním úraz, který mu
zabránil v přípravě na 1. závody v motokrosu. Z tohoto důvodu musel
vynechat několik závodů. V průběhu sezóny se postupně zlepšoval
a poslední tři závody zakončil prvními místy.
Další člen Trialu – pan Karel Veyr se aktivně věnuje sportovní
činnosti – v září působil jako předjezdec NOVA CUPu Gočárovy schody
v Hradci Králové. Zúčastnil se závodů Trial hobby v Tanvaldu a Mořině.
V dalším bohatém sportovním programu se věnoval biatlonu
v Častolovicích, v Kostelci nad Orlicí, sportovním hrám seniorů v Nové
Pace, kde získal 2. místo v běhu na lyžích. Vystoupil na exhibici při
motokrosu v Kostěnicích a ve Vamberku.
Chtěli bychom poděkovat jménem jednoty všem, kteří nám
zachovávají přízeň a jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomoci.
Velký dík patří členům výboru, cvičitelům a samozřejmě všem,
kteří se na našich akcích podíleli.
Děkujeme též za finanční podporu městysu Doudleby nad Orlicí.

to bylo vystoupení pro zaměstnance ESABu, v Týništi nad Orlicí pro
Geriatrické centrum a ve Slatině nad Zdobnicí na oslavě dožínek. Činnost
jsme nepřerušily ani o prázdninách, kdy jsme vystupovaly na akcích
v Záměli, na Vrbici na setkání sousedů. Samozřejmá je i naše účast na
Vítání léta v Doudlebách nad Orlicí, kde jsme připravily i vystoupení
k padesátileté spolupráci Zdeňka Svěráka a Jiřího Uhlíře. Naše tanečky
přispěly i k dobré náladě při soukromé oslavě ve Vamberku.
V listopadu jsme reprezentovaly Doudleby nad Orlicí na prvním
festivalu umělecké činnosti seniorů ve Skřivanech, kde jsme předvedly
3 tanečky. O tom, že jsme měly úspěch, svědčí pozvání na další akce
v rámci kraje.
Bohužel všechny tyto akce již s námi neabsolvovala ze
zdravotních důvodů Jana Hlavatá. A v prosinci jsme ji doprovodily na
cestě poslední. Byla dlouholetou členkou a funkcionářkou našeho Sokola
a proto jí věnujme tichou vzpomínku.
Za činností Floriteamu je mnoho hodin věnovaných nácviku, ale
i času stráveného přímo na akcích. Chtěla bych poděkovat všem členkám
Floriteamu za jejich přístup a hlavně za jejich snahu o dobrou
reprezentaci naší TJ. Dále výboru TJ za podporu naší činnosti, především
zakoupením některých věcí pro naše vystoupení. A protože v roce 2018
oslavíme deset let činnosti Floriteamu připravujeme na podzim
vzpomínkové setkání.
Florianová J., Lacinová V.

Floriteam – činnost za rok 2017

Klub seniorů slaví 35 let

V roce 2017 vystoupil
Floriteam na 15. akcích. Nejprve
to byla účast na čtyřech plesech,
a potom následovaly různé
společenské
akce.
Dvě
vystoupení byly pro Kluby
důchodců v Doudlebách nad
Orlicí a Kvasinách. Ve Vamberku

Klub důchodců v Doudlebách nad Orlicí vznikl 26. 1. 1983 a to
především z iniciativy několika nadšenců a ve spolupráci s tehdejším
MNV. Ten poskytl pro činnost Klubu místnost s hygienickým
příslušenstvím v 1. patře nové přístavby u MNV.
K 35. výročí založení dostal Klub od úřadu městyse nové prostory
pro svoji činnost v přízemí domu čp. 415 (bývalý internát), takže je lépe
dostupný i pro hůře pohyblivé členy.

Změnil se i název, v celé ČR jsou nyní Kluby seniorů. Činnost Klubu je
možná díky finanční podpoře městyse.
Činnost Klubu byla a je rozmanitá. Promítání videa s cestopisnými
přednáškami, zdravotní přednášky, upozorňování na různá nebezpečí,
pořádají se zájezdy do divadel, na koncerty, návštěvy zámků
a zajímavých končin naší vlasti. Oblíbené jsou předvánoční zájezdy do
Polska. V loňském roce byly velmi hezké zájezdy do Nových Hradů a do

uměleckých činností seniorů ve Skřivanech. Floriteam znají nejen Kluby
důchodců v okolí, ale vystupují i na plesech, různých společenských
a soukromých akcích.
Snahou Klubu seniorů je zapojit doudlebské seniory do své
činnosti, aby se nikdo necítil osamocen a mohl se podílet na
společenském životě i v pozdějším věku.
Klub seniorů připravuje:
Středa 28. března 2018 v 17 hodin ve školní jídelně: Beseda se
spisovatelem Josefem Lukáškem o jeho nové knize pohádek.
Vstupné dobrovolné.
Úterý 1. května 2018 zájezd: Wroclaw a květinové slavnosti na zámku
Ksiaz. Přihlášky do 27. února v Klubu seniorů nebo mob. 723 019 752
nebo e-mail: florianova.j@seznam.cz
Člen Klubu seniorů 200,- Kč, nečlen 500,- Kč.
Jana Florianová

Polska. Navštívili jsme Park miniatur v Kowarech a krásné horské
lázeňské město Karpacz. Velmi se nám líbily „Knížecí Vánoce
v Ratibořicích“ a „Vánoce s květinou“ v Novém Městě nad Metují.
V letošním roce se zúčastnila dvě čtyřčlenná družstva seniorů
turnaje v bowlingu v Hradci Králové. Zhodnocení celé činnosti a oslava
výročí klubu bude 21. března 2018 ve školní jídelně.
Členové Klubu se scházejí pravidelně (kromě prázdnin) v úterý
a ve čtvrtek. Společně slaví Velikonoce, Den matek, v prosinci Mikuláše
a před Vánocemi se zpívají i koledy. Slaví se čtvrtletně narozeniny členů
s drobným pohoštěním a živou hudbou.
Při TJ Sokol Doudleby nad Orlicí vznikla před deseti lety taneční
skupina Floriteam a její členky se od loňského roku zapojily i do Klubu
důchodců. A protože věkově patří mezi ty mladší, tak se činnost Klubu
obohatila i o sportovní akce. Ať již to byla účast na Sportovních
seniorských hrách v Borohrádku, tak vystoupení na 1. festivalu

„KOMPOSTÉRY“
Zima sice ještě o sobě občas dává vědět, ovšem jaro nám už
pomalu začíná znít v uších a zahřívat u srdce. Určitě se už těšíte na to, až
budete moci vyjít ven ze svých domovů, pocítit první jarní sluneční
paprsky na tvářích a probudit své zahrady ze zimního spánku. Proto
chceme přihlášené zájemce o kompostéry informovat o novém termínu
výdeje.
Ve středu 07. 03. 2018 mezi 15 - 17 hodinou za úřadem u garáže
vás uvítáme při jejich výdeji, abyste mohli své zahrady obdarovat těmito
pomocníky. Zároveň chceme oslovit případné další zájemce, kteří chtějí
tuto nabídku zdarma využít. Pár kompostérů máme stále na skladě.
Dana Židová, hospodář

Místní knihovna

Zveme maminky a budoucí maminky, babičky, tety
a samozřejmě ostatní zájemce
každou středu dopoledne od 9.00
do budovy bývalého internátu - č. p. 415
do MATEŘSKÉHO CENTRA Doudleby nad Orlicí
Přijďte nejméně na kávu a setkání
s podobně naladěnými lidmi, děti jsou (jak jinak) VÍTANÉ!

Ve čtvrtek 18. ledna k nám znovu zavítala spisovatelka
a moderátorka rozhlasových pořadů Zuzana Maléřová. Tradičně s novou
knížkou a v doprovodu svého nakladatele, též spisovatele a hudebníka
Josefa Pepsona Snětivého.
V přívětivém prostředí nové školní
jídelny představili své nejnovější literární
počiny. Zuzana Maléřová knížku O květině,
jež má podtitul Rozhlasový zpovědník. Právě
takové jsou úvahy a příběhy v ní, plné
nejniternějších myšlenek a prožitků,
svěřovaných v tichu noci nebo brzkého rána posluchačům jako svým
blízkým. Pepson poodhalil tajemství několika objektů z knihy Utajené
hrady a zámky I. (aneb Prahou po stopách panských sídel), kterou sepsal
s Otomarem Dvořákem, a zpříjemnil celý večer hrou na klarinet a
saxofon a podmanivým zpěvem.
Připravujeme na únor
Výstava: Miroslav Zemánek - Konfrontace

NOVĚ:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
v pondělí od 9.00 do 11.00
a ve středu od 14.00 - 16.00
v budově mateřského centra (Jiráskova 415)
nutno domluvit předchozí den do 18.00
na tel. 731 283 422 nebo honzakovaa@centrum.cz

Od poloviny února budou v knihovně vystaveny obrázky,
dřevořezy, monotypy a keramika akademického malíře, neodmyslitelně
spjatého s Doudlebami nad Orlicí. Název výstavy napovídá, že vedle sebe
budeme moci vidět práce z poslední doby i staršího data.

Literárně hudební podvečer s Ondřejem Fenclem
a Pavlou Limmlovou v úterý 27. 2. viz.obálka
Kniha známého hudebníka, klávesisty a kytaristy Ondřeje
Fencla „Všetečky“ přináší jeho básně psané většinou do mobilu
v nočních tramvajích při cestě domů z koncertů. Fencl nezapře svou
hudebnost a cit pro melodii verše a splývavost rýmu ani ve svých
básních, však je též i velmi dobrým autorem písňových textů. Jeho básně
jsou melodické, zpěvné a přinášejí často čirou radost z básnění, jež je
v současné české poezii, často konceptuálně přetížené, vzácná.
Všetečky jsou knížka poezie do kapsy, pro čtení na cestách, ve
vlaku, v autobusu nebo čekárně… Knihu doprovázejí černobílé fotografie
pražského Žižkova.
… Prší mi do vlasů voňavý myšlenky
některý uvíznou za límec srdeční
léto se podškrábne pod sukně, pod směnky
a měsíc za měsíc vykřikne... co teď s ním?
Prší mi za límec stříbrný korálky
pel noci z šuplíků vzpomínky vyvolá
do stejný řeky... a zase... jak do války
bezhlavě skáčeme životu pod kola
Připravujeme na březen
Březen bývá v posledních letech vyhlášen měsícem čtenářů.
Stejně tak i letos je to spojeno s výhodou čtenářské amnestie. V této
době nově přihlášení čtenáři, dospělí i děti, nemusí platit roční
čtenářský poplatek a dlužníkům je odpuštěna upomínka, pokud vrátí
knihy v původním stavu.
Zájezd na divadelní představení Východočeského divadla
v Pardubicích Z postele do postele 24. 3. viz obálka. Vstupenky v prodeji
od 12. 2. v knihovně.

Počteníčko se Saturninem ve čtvrtek 15. 3. v 18.00
Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací čtenářů,
pokračuje! Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další
oblíbení hrdinové - laskavý dědeček s novým psím kamarádem Neronem,
nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš
i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro všechny připravil
Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový manžel
tety Kateřiny?
Čekají vás nezaměnitelný humor, ryzí člověčenství a také lehké
občerstvení.

Pro děti
22. února Počteníčko k usmívání
15. března Počteníčko se strašidly
Čteme vždy od 13 do 14 hodin, od 14.15 pokračujeme z knihy Harry
Potter a tajemná komnata
V pořadí osmá doudlebská Noc s Andersenem
proběhne v pátek 23. 3. Pro děti od 2. do 6. třídy se
chystá spousta zábavy a dobrodružství.
Podrobnosti a přihlášky ve školní družině a knihovně.
Helena Hájková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH
Ve dnech 23. – 25.
března 2018 pořádá ZO ČZS
Častolovice ve spolupráci s ÚS
ČZS Rychnov nad Kněžnou
a městysem Častolovice jarní
výstavu v Častolovicích pod
názvem „Velikonoce – svátky
jara“. Tato výstava se uskuteční
v celém výstavištním areálu
a bude otevřena každý den v době od 8 do 17 hod., v neděli do 16 hod.
Vystaveny budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i všechny
věci připomínající velikonoční krásu. V letošním roce zde bude velmi
zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček,
vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování perníků,
paličkování a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika
v různých provedeních a velikostech, figurky a předměty ze šustí, pedigu,
rákosu a krouceného papíru. Překrásné kroje z Podorlicka budou
příjemným překvapením. Chybět nebudou ani staročeské velikonoční
mazance, beránci a koblihy.
Největším zážitkem budou jistě ukázky některých symbolů
Velikonoc. Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným
trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, tak i v květináčích. Tulipány,
narcisy a ostatní cibuloviny, včetně květin z dovozu z Holandska budou
naaranžovány v celém areálu výstaviště.
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks velikonočních
kraslic, do které se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit.
Soutěž bude vyhodnocena 25. 3. v 15 hod. Odevzdávat kraslice lze
přímo na výstavišti nejdéle do 22. 3. do 12 hod.
Pro všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej všeho,
co je spojeno s příchodem jara. Protože je to výstava zahrádkářů,
nebude chybět ani zahrádkářská poradna a prodej květin, okrasných
stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin.
Josef Helmich

Úhrada poplatků v roce 2018
Svoz a likvidace komunálního odpadu – popelnice
každý sudý týden - již od brzkých ranních hodin
Částka: 500,- Kč /osoba s trvalým pobytem/rok
500,- Kč/objekt určený k individuální rekreaci a za objekt
s nájemníky bez trvalého pobytu v Doudlebách n.O.
podnikatelé 121,- Kč za jednu popelnici o objemu 110 litrů/ jeden svoz
splatnost do: 31. 3. 2018
Poplatek za psa
Částka:

100,- Kč u rodinného domku
250,- Kč v činžovním domě
splatnost do: 31. 3. 2018

Pronájem pozemků
Částka:
dle pachtovní smlouvy

splatnost do: 31. 3. 2018

Stočné
Paušální platby zpětně za rok 2017 20,00 Kč/m3 + 15 % DPH
splatnost do: 31. 3. 2018
Dle odečtu vodoměrů za rok 2018 20,00 Kč/m3 + 15 % DPH
splatnost průběžně
Církve československá husitská, místní náboženská obec Doudleby nad
Orlicí nad Orlicí nad Orlicí, Husův sbor, farářka - administrátorka
Mgr. Alena Naimanová, bytem Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 833,
telefon: 739 071 416, mail: naina@seznam.cz
Bohoslužby obvykle každou 1. a 3. neděli v měsíci v 10 hodin
Březen: neděle 5. a 19. 3. v 10 hodin
VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ: 12. 3. ve 14 hodin v klubu seniorů
v Kostelci nad Orlicí
Duben: neděle 2. 4. v 10 hodin

Milí obyvatelé Doudleb nad Orlicí,
touto cestou vás oslovujeme s prosbou, abyste nahlédli do
svých rodinných archivů, zda-li v nich nenajdete fotografie, které
zachycují náš městys, dění v něm a jeho obyvatele v době vzniku
naší republiky, t.j. kolem roku 1918.
Jste jediným možným zdrojem k lepšímu zdokumentování
doby, kterou si letos připomínáme výročím 100. let vzniku
republiky.
Vaše fotografie nebudou "znárodněny" ani "zrekvírovány",
pouze pečlivě naskenovány a obratem vráceny.
K lepšímu rozjímání nad historií přikládáme opis ročního
zápisu z roku 1918 doudlebské kroniky.
S velkými díky za vaši ochotu a čas
Dagmar Potštejnská, dagmar.potstejnska@seznam.cz
Jaroslav Odehnal, odeja@seznam.cz
Kvůli fotografiím, prosíme, kontaktujte nás nebo pracovníky Úřadu
městyse Doudleby nad Orlicí
Roční zápis 1918
Světová válka
Následník trůnu František z Este a jeho choť Žofie kněžna
z Hohenburku rozená hraběnka Chotková byli zastřeleni na ulici
v Sarajevě dne 28. června 1914. Dne 23. července 1914 podána vládě
Srbské nota vlády říše Rakousko - uherské.
Srbsko podmínek noty nepřijalo a nařidilo mobilisaci, ovšem, že
ani Rakousko nelenilo a mobilisaci nařidilo, a dnem 28. července 1914
byla vypovězena válka Srbsku. To byl počátek hrozného zápasu
světového, hrozné světové války.

V neděli dne 26. července 1914 nařízená mobilisace, před
polednem vyhlášena byla v obci zdejší a sice tímto způsobem.
Dostavil se úředník od c. k. okresního hejtmanství z Rychnova nad
Kněžnou a přinesl sebou mobilisační vyhlášky s nařizením za urychlení
jich vylepení a mimo toho, že musí býti ještě vyhlášena bubnem.
Nařizení tomuto bylo také ihned vyhověno a přečteno před
obecním úřadem Antonínem Peřinou (radním) a mimo toho mobilisace
tato byla po celé obci doudlebské a v osadách Vyhnánově
a v Příkazích vybubnována strážníkem Františkem Kaplanem
a Václavem Škopem.
Tato mobilisace byla jenom mobilisací částečnou k určeným
plukům, ovšem že pěší pluk čís. 18, a zeměbranecký pluk č. 30, ku
kterýmžto plukům z našeho kraje nejvíce odváděli, ve vyhlášce
mobilisační nechyběli.
Tu nastal všeobecný zmatek mezi občanstvem a rozpředen čilý
ruch, rokujíce o tom, jak asi válka dlouhou může potrvati. Jedni tvrdí, že
válka zcela určitě bude skončena ve dvou měsících, druzí tvrdil pravý
opak toho.
Dne 27. července 1914 odjeli skorem všichni k vojsku povinni
mužové do 36. roků staří, kteří byli vyprovázení snad celou obcí.
Nelze ani popsati zmatek mezi jednotlivými rodinami, jež nastal
při loučení svých živitelů; nejbolestnější bylo však loučení v těch
rodinách, kde byli malé dítky, tu každá matka viděla se již zcela
opuštěnou a děti nemohli pro pláč ani svému otci dáti snad poslední
sbohem.
Současně mobilisováni byly i koně, jež museli býti předvedeny do
Rychnova nad Kněžnou avšak z nařizeni c. k. okresního hejtmanství byli
vesměs všichni domu propuštěni, což umírnilo rozruch mezi občanstvem,
majíce za to, že snad přece válka nebude tak hrozná.
Ale nebylo tomu tak, ihned zasíláno c. k. okresním hejtmanstvím
nařizení jedno za druhým pod čís. 42. Mob. již vyvolalo v pravém slova
smyslu úplný zmatek po všech obcích.
Práce v továrnách byly ihned zredukovány následkem odchodu
mužů k vojsku povinných.

Svolávací lístky byly rozesílány i pro ty osoby, jež sobě domnívaly,
že mobilisační vyhláška na ně neplatí.
Četnictvo obdrželo současně přísné nařizení revidovati každého,
kdo nerukoval, aby své povinnosti učinil zadost, v případě
neuposlechnutí, byl bezpodmínečně každý zatknut a nuceně odveden.
Dne 1. srpna 1914 nařízena byla již mobilizace všeobecná první
výzvy t. j. do 36. roků a ještě téhož měsíce museli narukovati veškeří
nováčkové, v čase míru odvedení. Tu nastala nouze o peníze potřebných
k výživě jednotlivých rodin jsouce bez živitelů, následkem toho byly
vypracovány přihlášky za udělení vyživovacích podpor, jež uděleny byly
na 85 h. pro osobu na den a kdo byl v nájmu obdržel o 42 h. více pro
jednu osobu, co příplatek na byt.
Utvořeny ihned tak zvané žňové komise, jež měli za úkol sepsání
nejen píce pro dobytek, ale i veškeré obilniny, brambory, luštěniny a jiné.
Seznamy veškerých zásob musely býti zasílány příslušným úřadům. Na to
zavedeny prohlížecí lístky, jež musely býti sepsány s každým jednotlivým,
doma se nacházející mužem, až do stáří 36 roků bez rozdílu byl-li vojínem
anebo né.
V měsíci září 1914 nařízena byla mobilizace druhé výzvy t. j. do 42
roků. Tím byla lidstvu zasažená nová rána, daleko bolestivější než-li
první.
Dnem 3. října 1914 odjelo mnoho dělníků, nevojáků na
zákopnické práce k Vídni, kde byly konány opatření pro případ vtrhnutí
nepřítele do Vídně. Rodiny těchto dělníků, prožívali vyživovacích
příspěvků jako rodiny vojínů.
Dne 26. října 1914 byli svoláni tři ročníky do Hradce Králového
k domobraneckým prohlídkám a sice 1892, 1893 a 1894. K odvodu
dostavilo se 30 jinochů, z nichž bylo 16 odvedeno.
Dne 28. listopadu 1914 byli nuceni se dostaviti k odvodu všichni
domobranci, kteří v čase míru odvedeni nebyli a sice z ročníků 1878 až
1890.
Dostavilo se k prohlídce 68 mužů, z nich 33 bylo odvedeno.
Hned na to obdržela naše obec rozkaz dodati 80.00 q obilí pro
vojsko a 160 q ovsa pro vojenské koně, kterážto dávka rozvržena byla na

tři měsíce k dodání. Současně každý starosta obce obdržel přísný rozkaz,
že osobně jest zodpovědným za přesné dodržení lhůty a dodání
předepsané dávky.
Dne 12. prosince 1914 c. k. okresní hejtmanství upozorňuje
obecní úřady, by vyrozuměli své občani, aby každý co možno nejvíce
zásobil se uhlím.
V měsíci lednu 1915 byli sepsáni všichni koně a povozy. Dne
24. února 1915 byl nový odvod domobranců ročníků 1895, 1891 a 1885,
dostavilo se ku prohlídce 34 mužů, z nichž odvedeno 13. V měsíci březnu
1915 obdržel každý zemědělec od c. k. okresního hejtmanství ohlašovací
lístek ku sepsání zásob ve své domácnosti s vyhrůžkou, pak-li že nebudou
zásoby správně sepsané, vyměřeny budou pokuty až do 20.000 Kč.
Dne 17. dubna 1915 byl zase nový odvod ročníků 1877 až 1873,
dostavilo se k odvodu 35 mužů, z nichž odvedeno 9.
V měsíci dubnu 1915, vydána c. k. okresnímu hejtmanství
vyhláška ohledně poukázek na chléb a zásobování vůbec a ihned
zavedeny chlebové lístky, dále lístky na cukr, kouření atd.
Každá osoba, bez rozdílu stáří obdržela 140 dg chlebu a 1 kg
mouky na týden, ovšem teprve po daném prohlášení, že ve své
domácnosti není zcela žádných zásob, pro zemědělce zavedeny mlecí
lístky a ve mlýnech bylo přísné nařizení, že bez předložení tohoto
mlecího výkazu se nesmí nikomu ničeho semleti. Mlynáři byli nuceni
vésti mlecí knihu, které byla tak zvanou letací komisi kontrolována,
ovšem že u nás přece jenom jsme bez lístku semleli, a to nejen
zemědělci, ale i nezemědělci, kteří zase sobě obilí někde opatřili.
Tu teprve občanstvo vidělo, že při podobných opatřeních není ani
pomyšlení na konec války, neboť současně stát vypsal válečnou půjčku,
kde byl každý přímo nucen k upisování této válečné půjčce, zvláště ten,
kdo byl osvobozen od konání vojenské služby, tomu přímo bylo
vyhrožováno, že ihned, jakmile neupíše, bude museti na vojnu.
Dne 25. května 1915 znovu povoláni ku prohlídce ročníky 1894 až
1890 a ročník 1886, k odvodu dostavilo se 40 mužů, z nichž odvedeno
bylo 19.

Dne 24. června 1915 povolán k přehlídce ročník 1897, dostavilo
se k tomuto odvodu 24 jinochů, z nichž odvedeno 17.
Dne 23. září 1915 musely k odvodu ročníky 1872 až 1865
dostavilo se 80 mužů k této prohlídce a odvedeno bylo jich 50.
Tu teprve nastal rozruch mezi občanstvem, když vláda neohlížela
se ani na ty staré šediny a povolala do služby i padesátnici, nebylo tudíž
ani pomýšlení na brzký konec té hrozné světové války, která zaplavila
celou Evropu.
Dne 13. října 1915 povoláni k odvodu ročníky 1891, 1895 a 1896
dále ročníky 1873 až 1877 odvedeno bylo 18 mužů.
Dne 20. dubna 1916 byl nucen dostaviti se k odvodu ročník 1898,
dostavilo se k odvodu 19 jinochů, z nichž odvedeno 8.
Dne 26. června 1916 byli u prohlídky ročníky 1897 až 1866
v počtu 102 muži odvedeno 39. Dne 28. června 1916 dostala obec naše
30 polských uprchlíků, kterým byla nucena sehnati byt a jiné.
Dne 21. listopadu 1916 v 9 hodině večerní v Schönbruně zemřel
císař František Josef I. a nastoupil za něho císař Karel I.
Dne 25. ledna 1917 byli u přehlídky ročníky 1892 - 1898
odvedeno ze 17-ti 9 a dne 15. února 1917 byl již zase nový odvod ročníku
1899, dostavilo se k odvodu 25 z nich odvedeno 17, dne 3. března 1917
znovu odváděny byli ročníky 1891 - 1872, dostavilo se k odvodu 35
mužů, z nich odvedeni byli 3, z tohoto odvodu jest patrno, jak již byly
prohlídky domobranců zcela zbytečny, když přes veškerou potřebu
vojska nemohli již nikoho potřebovati.
Zásobování v roce 1917 bylo již malé, že lidé opravdu zmírali
hlady, kteří měli býti živi na státni příděl. Místo bramborů byla
oddělována lidem bílá řepa, která před válkou dávána dobytku.
Rekvisice sotva byla jedna hotova, již zase nařízena druhá
s domovními prohlídkami, ovšem že za asistence četníků a vojska.
Osvětlování místnosti petrolejem v obcích, kde neměli osvětlení
elektrického, bylo tak špatné, že někde vůbec ani nesvítili a někde jenom
chvíli zvečera, jelikož příděl petroleje byl velice nepatrný, a tak to bylo se
vším zásobováním.
Pokračování příště…

Foto ze setkání nad knihami Zuzany Maléřové a Josefa Pepsona
Snětivého – školní jídelna 18.1.2018
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