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Z P R Á V Y

Vážení občané,
jaro již máme v plném proudu, a každý z nás si zajisté klade
otázku, co ten letošní rok přinese, co se bude v obci zlepšovat a na co se
připravujeme.
Pomalu končí jedna akce, která, jak je zřejmé z vašeho zájmu, se
setkala s velkým ohlasem. Jedná se o tzv. zápůjčku plastových
kompostérů, které budou určitě dobře sloužit a vyřeší problém
biologického odpadu ve vašich domácnostech a na zahradách.
Nyní pár poznámek k akcím, které máme pro letošní rok
připraveny. Pokud se vám bude zdát, že je jich málo, rád bych vám
připomenul, že v nejbližších letech nás čeká ta největší – „Kanalizace“.
Bude finančně velmi nákladná a tak si nemůžeme dovolit jiné náročnější
akce – zkrátka musíme šetřit. Přesto neskládáme ruce do klína.
Na některé projekty, které máme již připraveny včetně výběru
dodavatelů a které budou v co nejbližší době zahájeny, se nám již na
určitou část nákladů podařilo zajistit dotace.
Například část finančních prostředků na úpravu hřbitova budeme
čerpat z dotačního titulu „Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků“. Plánujeme upravit další cesty v areálu hřbitova. Také chceme
provést rekonstrukci bývalé márnice tak, aby v dalším období mohla být
využita jako kolumbárium.
Další akcí, na kterou se nám podařilo získat dotaci, je
rekonstrukce rozhlasu, kde část nákladů bude financována z programu
„Vybudování varovného a výstražného systému před povodněmi“.
Věřím, že rekonstrukce nám zajistí dobrý poslech místního rozhlasu
i tam, kde zatím byla slyšitelnost nedostatečná, na což si někteří z vás
právem stěžovali.
Většinu připravovaných akcí však musíme zajistit (nebo jsme již
částečně zajistili) z vlastních prostředků.
V první řadě bych se chtěl zmínit o areálu fotbalového hřiště –
hlavně o budovách, které se postupně a také živelně (bez kolaudací)
přistavovaly. Nyní bylo nutné tyto chyby napravit. V zimním období byla
proto provedena oprava elektroinstalace a rozvodu vody. Ještě na

podzim jsme stihli vybudovat nový septik včetně kanalizačních přípojek.
Další dodavatelsky zajištěnou akcí, kterou připravujeme v rámci
zateplení budov, je výměna starých oken za okna plastová.
Když se již zmiňuji o zateplení budov, patří sem i zateplení střechy
budovy čp. 492 – Lena – včetně nové střešní krytiny.
V loňském roce vyschla studně na hřbitově a dodávka vody
musela být zajištěna provizorně z veřejného vodovodu. Proto je další
dodavatelsky zajištěnou akcí nový vrt, ze kterého se bude čerpat voda
pro potřeby hřbitova.
Naši občané, kteří přecházejí na Bělisko přes řeku Orlici nás
upozorňují na špatný stav lávky. My o tomto problému víme, snažili jsme
se zajistit dotaci na novou lávku v rámci úprav cyklostezky, ale
nepodařilo se. Proto budeme letos soutěžit dodavatele alespoň na
nejnutnější opravu lávky, tedy hlavně opěrných sloupů, aby mohla
i nadále bez problémů občanům sloužit.
Kulturní komise obdržela nabídku na předání sochy, která
v současné době stojí v Hradci Králové
u hotelu Černigov. Hotel se bude v brzké
době bourat a pro sochu nemá město
Hradec Králové využití. Proto ji nabídlo
rodišti autora - Doudlebám nad Orlicí, neboť
se jedná o dílo zhotovené naším rodákem
akademickým
sochařem
Ladislavem
Zemánkem. Výška sochy je cca 4 – 4,5 m
a představuje ženu držící mísu. Obracím se
na vás, občany, pomozte nám svými návrhy
vytipovat vhodné místo k umístění této
skulptury. Návrhy přijímáme osobně,
telefonicky i písemně. Děkujeme
Takovou poslední – trochu nepříjemnou - akcí, kterou však
musíme zajistit, je úprava kanceláří městyse tak, aby odpovídaly
požadavkům evropské směrnice pro zajištění GDPR (General Data
Protection Regulation) – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Realizace této akce se v květnu 2018 dotkne negativně i vás občanů:

Úřad městyse v Doudlebách nad Orlicí
bude od čtvrtka 03. května do pátku 11. května (včetně)
UZAVŘEN
případně bude provoz velmi OMEZEN
telefony: 494 383 137, 494 383 007, 739 565 838
Na závěr tohoto krátkého výčtu akcí, které máme připraveny,
bych vám chtěl popřát krásné jarní dny a hodně spokojeného žití ve
vašich rodinách i v našem městysi.
Jiří Skalický, místostarosta městyse

Akce „KOMPOSTÉRY“ finišuje
Již od loňského léta jsme vás
zahrnovali informacemi o možnosti získat
pro svou zahradu kompostér, tudíž
likvidovat veškerý svůj biologický odpad
ekologicky a zbytečné nezaplňovat
popelnice pro odpad komunální. Někteří
občané tuto nabídku plně využili (za což
jim děkujeme), jiní odmítli s tím, že jim
stačí kompostér vlastní nebo třeba
nekompostují vůbec. Jelikož nám termín
akce byl prodloužen až do května 2018, dnes - již naposledy - Vám
nabízíme k zápůjčce na 5 let posledních 20 ks kompostérů.
Objednat si je můžete osobně na úřadě městyse u paní Židové
nebo telefonicky na čísle 494 383 137. Těm, kteří již mají kompostér
objednaný, oznamujeme, že si jej mohou vyzvednout v kterýkoliv
pracovní den od 7,00 hodin (pondělí + středa do 17,00 hodin; úterý +
čtvrtek do 15,00 hodin a pátek do 14,00 hodin).
Dana Židová, hospodář

Místní knihovna
Upozornění:
V pondělí 7. 5. 2018 bude knihovna zavřena z důvodu čerpání dovolené.

na hřbitov. Tam jsme museli jít každý sám až na konec hřbitova a za
branou se podepsat ptačím brkem a inkoustem na papír. Za odvahu jsme
dostali svítícího ducha. Po návratu do knihovny jsme se navečeřeli,
umyli, zalehli do pelíšků a poslouchali čtení paní Štarkové až do usnutí.
Spaní v knihovně se mi líbilo.

Noc s Andersenem 2018
Noc s Andersenem se mi jako vždy líbila. Nejvíc bylo super jít
v knihovně na kutě, ale to bych pak nemohl vyprávět o tom, co se stalo
a moc bych předbíhal. Takže hezky od začátku.
Ve 14:30 jsem vyrazil pro mamku do družiny a v 15:00 jsme odešli do
knihovny uložit věci na spaní. Všichni nás tu pěkně přivítali. V bývalé
jídelně jsme se nejprve rozdělili do 4 týmů. Rozdělení mi nepřišlo vůbec
špatné a měl jsem pravdu. Měl jsem dokonce výborný tým (vyhráli jsme).
Téma letošní Noci bylo "Rychlé šípy", proto jsme si jako první
vyrobili vlajku našeho týmu. Jmenovali jsme se "Chytří delfíni". Dále
následovaly 4 disciplíny, které jsme postupně plnili na 4 stanovištích.
Šli jsme na půdu, kde jsme měli najít 4 zelené papírky, na kterých
byl text v podobě deníku s datumy. Seřadili jsme a zavázali. Byl to příběh
jedné party, který byl nalezen v Doudlebách.
Další úkol nás čekal v místnosti bývalého Klubu důchodců, kde
byla sportovní dráha na čas. Nejdřív jsme měli přejít přes bažinu pomocí
3 koberců, pak podlézt tyč, prolézt tunelem, překračovat provazy jako
lasery a dotknout se vlajky. Čas si bohužel nepamatuju, ale bylo to
náročné.
Další úkol byl skládání puzzle, rozstříhaný komiks z Rychlých šípů.
Dali jsme to za 30 vteřin. Komiks zkráceně vyprávěl o tom, jak Černí
jezdci neumí prohrávat. Jeden z Černých jezdců podrazil Mirkovi nohy
a on pak spadnul.
Poslední úkol byl k překonání strachu. Šli jsme do černočerného sklepení,
kde na konci čekal pán s kloboukem. Šli jsme jen podle svíček.
Na všech stanovištích jsme sbírali žetony, které jsme na konci
soutěže vyměnili za díly mapy. Ta nám ukázala, kudy povede večerní
procházka. Vyrazili jsme, když se setmělo, s baterkami v ruce a šli jsme

PS: Škoda jen, že tato akce je jen pro žáky do 6. třídy. Určitě bych se
zúčastnil i příští rok. Je fajn, když se 6 maminek domluví a vymyslí
takovou pěknou akci, jako je tato.
Lukáš Petr

„Spolu-pracujeme, spolu se SPLAVEM”
Sdružení SPLAV, z.s. ve spolupráci s Úřadem práce v Rychnově
nad Kněžnou Vám nabízí účast v novém projektu, jehož hlavní část
začíná v dubnu 2018.
Aktivity projektu jsou určeny pro osoby se zdravotním
handicapem či jiným zdravotním omezením a nemají pracovní poměr,
mohou být v evidenci ÚP - ale tato evidence není podmínkou pro účast
v projektu, mohou být také klienty různých organizací poskytujících
sociální služby. Dále pro osoby pečující o osobu blízkou, bez pracovního
poměru a v neposlední řadě pro osoby nezaměstnané, nemusí být
evidované na Úřadu práce.
Náplní projektu je společný motivační kurz, který trvá 1 měsíc –
vždy tři dny v týdnu po pěti hodinách. Celkem proběhne 12 seminářů,
jejichž cílem je posílení osobních schopností a dovedností umožňujících
návrat do zaměstnání. Účastníci mohou využít individuální poradenství
a trénink mozku pomocí terapie EEG Biofeedback. Součástí jsou také

pracovní setkávání v komunitní zahradě na zámku v Doudlebách nad
Orlicí, příprava a účast na aktivitách konaných pro veřejnost. Nabízíme
možnost práce na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Úřadem městyse v Doudlebách nad Orlicí
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Semináře budou realizovány zcela zdarma, v prostorách
organizace Sdružení SPLAV,z.s. v Rychnově nad Kněžnou, na adrese
Javornická 1560 (bílá budova pod krytým bazénem, vedle PENNY
marketu) a na komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí – vedle
zámku. Účastníkům projektu budou propláceny náklady na dopravu na
jednotlivé aktivity a bude zajištěno stravování.
Další informace o tomto projektu Vám poskytnou: koordinátorka
projektu: PharmDr. Ilona Mikušová, email: ilona@sdruzenisplav.cz, tel:
774 813 833 a manažerka Sdružení SPLAV, z.s.: Ing. arch. Kateřina
Holmová, email: katerina@sdruzenisplav.cz, tel: 732 578 889
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a
státním
rozpočtem
ČR
prostřednictvím
Operačního
programu Zaměstnanost.







dne:

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuvi – veškerá nepoškozená
Hraček – nepoškozené a kompletní

v pátek 20. dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hodin
v sobotu 21. dubna 2018 od 9,00 do 11,00 hodin

místo:

v garáži za úřadem městyse

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Sbor dobrovolných hasičů v Doudlebách nad Orlicí

Základní a Mateřská škola

pořádá

pořádá

ve čtvrtek dne 19. dubna 2018
od 7,30 do 15,00 hodin
na parkovišti za mostem

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Celý výtěžek bude určen na financování aktivit žáků MŠ a ZŠ.

Prosíme o roztřídění – zvlášť noviny a časopisy a zvlášť karton.

--Až ulovíme poslední rybu,

až skácíme poslední strom,

až otrávíme poslední kapku vody,
pak zjistíme, že peníze se nedají jíst!
Zdroj: osvětový panel Lesů ČR

v sobotu dne 28. dubna 2018
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Prosíme občany, aby sběr připravili na obvyklá - přístupná – místa
až v sobotu ráno.

Jezdecký spolek
Jezdecký spolek v Doudlebách nad Orlicí je platným členem ČJF.
Za podpory městyse jsme zakoupili ochrannou vestu k zapůjčení a přes
zimu si připravili překážky, natřeli a vyhotovili stojany. V roce 2017 jsme
se zúčastnili tréninku v Častolovicích, kde Pavla Vandasová získala pěkné
třetí místo v jízdě zručnosti a umístili se i další členky z oddílu.

Dále nám udělal velkou radost
Mirax (viz foto) z našeho chovu a
vybojoval v chovu 1 místo ze 137
chovatelů v České republice v zisku
na koně. Bohužel ,,chov“, není
finančně ohodnocen, tak to jsou jen
písmenka.

Milí obyvatelé Doudleb nad Orlicí,

Jezdecký spolek spolupracuje
s DDM Kostelec nad Orlicí, kde mají
zájemci možnost přihlásit se do kroužku Jezdectví, od 10 let do 75kg
nebo individuální hodiny jízdy (nezletilí potvrzení lékaře a rodičů).
CO DÁ ČAS STRÁVENÝ V KOŇSKÉM SEDLE?
Přirozený fyzický pohyb, který výrazně zlepšuje zdraví a kondici.
Při jízdě na koni zapojíte vedle běžně používaných svalů i hluboce
uložené svaly, které jsou nezbytné pro dobrou koordinaci a zdravé držení
těla. Navíc vám pohyb v sedle pomůže i od bolestí zad po dlouhém
sezení u počítače.
Unikátní setkání člověka s moudrým a fascinujícím zvířetem.
S koněm si postupně vybudujete osobní vztah, jedinečné přátelství
založené na vzájemné důvěře a respektu.
Vyčistíte si hlavu od běžných starostí a stresu, zlepšíte si
schopnost soustředění. A díky ježdění si pravidelně psychicky i fyzicky
odpočinete na čerstvému vzduchu v přírodě a kontaktu se zvířetem.
Zvýšíte si kompetence, schopnosti i sebevědomí. A pokud se
z rekreačního ježdění rozhodnete postoupit k soutěžním disciplínám,
zažijete i adrenalin a úspěchy při závodění.
Všechny tyto výhody platí samozřejmě ještě více u dětí, které se
navíc naučí určité disciplinovanosti. Pokud tedy vaše dítě touží po jízdě
na koni, máte všechny důvody pro to, splnit mu jeho sen.
Lenka Szotková

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
Pokračování z minulého čísla…

Konečně povolán byl ku prohlídce i ročník 1900 dne 21. ledna
1918, který byl poslední, dostavilo se těchto mladíků takřka ještě dětí 28
a odvedeno z nich 13. V roce 1918 zásobení lidu uvázlo již na dobro
a stalo se, že za celý týden jsme nedostali ani lžici mouky, ani chleba,
místo mouky a chleba dostal každý den po 20 dg. loupaného ovsa,
takzvané ovesné rýže, něco pelušky a 20 dg. hovězího masa a některý
týden docela nic, takže každý musel hleděti se opatřiti ve žních sám

a v takovýchto dobách mohl sobě přilepšiti. Ovšem kdo skutečně ničeho
neměl, s tím bylo zle.
Ale válka šla svým tempem dál a čím dál, tím hlouběji, nehledíce
na sta tisíce mrtvých, raněných a zmrzačených, jež byly dováženy celými
vlaky do zázemí, kde byly rozdělovány do nově zřízených vojenských
nemocnic.
Podívaná na tyto ubožáky byla srdcervoucí, ale sotva že se ten
který vojín pozdravil, ihned zase znovu hnán na tyto jatka.
Každý kdo viděl již jednou tyto hrůzy, které se odehrávaly na
bojišti, zajisté se všemožně bránil, jen aby nemusel zase přijiti tam,
odkud nedávno jenom v tíži vyvázl životem a netrvalo to dlouho, buď byl
přivezen znovu do zázemi jako raněný, anebo mrtev a tak to šlo
neustále.
Od začátku války byly po všech obcích přísné rekvisice a to nejen
na obilí, ale i na vše co se dalo upotřebiti pro vojenské účely, tu
sepisovány byly a také odevírány veškeré věci mosazné, jako kliky ode
dveři, kování od oken ano i veškeré mosazné ozdoby v domácnostech,
domácí potřeby, jako hmoždíře a jiné.
V roce 1917 došlo i na kostelní zvony, jež měřily v průměru více
než 20 cm. V obci zdejší byly odebrány třemi muži dva zvony na
hřbitově a jeden ve zvoničce a zaplaceno za ně 318 Kč. V témže roce
byly po větších obcích, zvláště v obcích průmyslových, kde dělnictvo se
domáhalo té skývy chleva, zřizovány četnické stanice, jen aby udržen
byl pořádek v zázemí, v obci zdejší byla rovněž dne 30. června 1917
taková četnická stanice zřízena a sice o 4 mužích, která bydlela
v obecním domě.
Když v roce sedmnáctém byl již takový nedostatek mouky, že
nebylo možno déle to již vydržeti, tu zabíjen byl hovězí dobytek, ovšem
zase jenom státem přidělený, neb veškerý dobytek sepsán pro účely
vojenské. Zde byl zabíjen, první kus dne 28. dubna 1917.
Dnem 5. května 1917 přijelo 8 zajatců na polní práce, ježto
nebylo dostatek pracovních sil domácích a později přiděleno bylo
dalších 20, jež byli z různých národností, nejvíce u nás bylo Srbů a Rusů.

Dne 18. března 1918 vyhořela u nás "Velká hospoda" kterou od
pradávna tak občané nazývali, jež nyní patřila Františku Vaňkovi,
hostinec ten byl přes 500 let starý.
Nouze, hlad a bída každým rokem se stupňovala až konečně
nadešel den našeho osvobození na přičinění našeho milého osvoboditele
a prvního prezidenta naší republiky pana T. G. Masaryka a zahraničních
vojsk čsl. legie.
Dnem našeho osvobození byl 28. říjen 1918.
O páté hodině odpolední tato radostná zpráva došla i do naší
obce, načež ihned nejen všechny rakouské znaky státní byly všude
strhány a ničeny, ale i obrazy Habsburku s německými prápory.
Po ulicích v celé obci chodil nepřehledný průvod s lampiony
a hudbou a provolávána sláva Masarykovi a Vilsonovi.
Smutná ale vzpomínka nastala těm, kteří již měli zprávy, že jejich
nejmilejší ve válce padli, anebo již delší dobu neměli žádných zpráv, a tím
jsou vedení jako nezvěstní, jejichž jména zde uvádím…. (seznam)
31. 5. 1828
Karel Bradáč, okr. št. mop. ?
Dodatky k roku 1918
Rok 1918 započal v pokračování světové války, jevil však již
známky v otevřené touze a potřebách všeobecného míru a lepšího
zásobování lidu.
Ozvěny toho jevily se již nejen ve městech, ale též na venkově.
Obec zdejší řídil a spravoval dlouholetý starosta obce Josef Starý,
rolník v Příkazích čp. 11 s 19-ti členy obecního zastupitelstva.
Rok 1918 vyznačuje se zvýšeným počtem tanečních zábav, ač léta
předešlá pro tíhu válečné doby požitku toho měla poskrovnu.
V roce tom umístěni mnozí rekonvalescenti v zámku
kosteleckém, jež ošetřoval známý lidumil Dr. František Albert.
Všeobecná nouze o maso.
Zrušení několika vlaků, prý pro potřebu parních strojů pro vlaky
zajatecké.

Rok 1918, rok žití v samých miliardách. Miliarda v papírových
tisícikorunách tvořila by sloupec 100 m vysoký, miliarda stříbrných korun
vyžaduje k odvezení 500 železničních vagónů.
Ve všem jeví se nebývalý nedostatek, zvlášť v potravinách.
5. ledna zemřel Antonín Kaňka, obchodník, starousedlík
v Doudlebách n. Orl. ve věku 74 roků.
17. března vyhořela "Stará hospoda" čp. 45 majitele Františka
Vaňka.
Od 15. dubna do 14. října zaveden opět letní čas, nadělení to
německé.
Opakující se fronty před krámy s lístky aprovisačními.
6. dubna vyhořelo památné rychnovské gymnázium.
V sobotu 13. dubna přisahal v Praze národ ústy mistra Jiráska, že
"věrni v práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu
vytrváme, dokud neuzříme samostatnost svého národa".
Byly to poslanci všech politických stran; shromáždeni ve
Smetanově síni sešli se k historickému okamžiku, aby všichni
jednomyslně se slzami v očích přísahali s Jiráskem za celý národ. Obilné
rekvizice stíhají jedna druhou.
1. máj vyzněl ne jako všenárodní oslava, nýbrž jako socialistická
manifestace.
Drahota se stále stupňuje. Nejhůře jsou na tom lidé t. zv. gážisté
se stálým platem, neboť nemohou "své výrobky" dráže prodávati. Obuv
mužská pár až 300 korun.
Od 15. května dojíždí z Hradce Králové nákladní vlak s osobní
dopravou až do Doudleb.
V Praze časné oslavy, hlásající, že se krok za krokem blíží den
dějinného osvobození národu.
13. května zemřel po krátké nemoci náhle Josef Krsek, řezník
a člen obecního zastupitelstva ve věku 54 roků.
19. května vydalo okresní hejmanství vyhlášku, že přísně
zakázáno skrmovat zelené obilí.
Pokračování příště…

TJ SOKOL
DOUDLEBY NAD ORLICÍ
pořádá

v pondělí

30.4.2018

tradiční

průvod začíná v 18.00 hod. na Třešňovce
…. a končí na hřišti TJ Velešov
PROGRAM: čarodějnická škola (18.30 – 19.30)
ohňová show žonglérské skupiny Ascarya o.s.
H.Králové (19.30 – 20.00)
zapálení vatry (20.00)

…od 20:00 hod.zahraje
skupina Tuláci
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
 Všichni jste srdečně zváni 

Foto za akce: Noc s Andersenem
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