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Vážení občané,
v současné době se dokončuje projekt nového digitálního
povodňového plánu a s tím i vybudování varovného a výstražného
systému ochrany před povodněmi. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – viz vnitřní část přebalu těchto zpráv.
Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu
se systémy dPP (digitální povodňový plán) a LVS (lokální výstražný
systém) je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby
a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel
a ochrana majetku.
Nový digitální varovný systém založený na venkovních
obousměrných bezdrátových hlásičích je určen pro včasné varování
obyvatel a zlepšení komunikace městyse s občany ve smyslu předávání
urgentních sdělení v případech nouze. Tento cíl bude naplněn zřízením
nového digitálního řídícího a ovládacího pracoviště komunikujícího jako
bezdrátový místní informační systém (BMIS) pro nové obousměrné
bezdrátové hlásiče, s napojením na stávající systém. Bezdrátové hlásiče
budou umožňovat obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na
odbavovacím pracovišti. Tato funkcionalita vychází ze zadávacích
požadavků na varovné informační systémy a je zvlášť důležitá pro
naplňování podstaty zákona o IZS 239/2000 a zákona 240/2000 Sb.
o krizovém řízení.
Dále bude na budovu úřadu městyse umístěna elektronická siréna
s akustickým výkonem min. 600W. Siréna bude sloužit jako záložní prvek
varování a vyrozumění v případě závažné poruchy varovného
informačního systému. Siréna bude připojena do JSVI pomoci vlastního
JSVI přijímače. Dále bude připojená pomoci rádiového obousměrného
modulu na varovný informační systém obce.
Součástí projektu je navržen a je již v provozu jeden člunkový
nevyhřívaný srážkoměr o ploše 200 cm2 na budově základní školy
v
Doudlebách
nad
Orlicí.
(lze
sledovat
na
adrese
http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#10074#SR-Doudleby).

Do systému budou integrovány další 4 srážkoměry a také budou
použity stávající hlásné profily: Kostelec nad Orlicí (ČHMÚ), Vamberk
(Zdobnice), Potštejn a Sopotnice.
Provoz srážkoměru v základním režimu bude sbírat a odesílat data
pro intervaly 10 min, 1 hod, 6 hod a 24 hod. Pokud nebude zaznamenána
žádná srážka, budou data odesílána na server jednou za 6 hodin, přičemž
budou odeslány pouze informace o stavu jednotky. Pokud bude
zaznamenán výrazný déšť, přejde systém do nadlimitního režimu, kdy se
zrychlí záznam a přenos dat a budou odeslány varovné SMS zprávy.
Celý systém ochrany městyse bude propojen s naší jednotkou SDH
a jsem přesvědčen, že zlepší bezpečnost obyvatel, jejich majetku a bude
spolehlivě sloužit.
Další akcí, na které se pracuje, je
rekonstrukce
objektu
márnice
a pochůzných ploch v areálu hřbitova.
V předchozím
období jsme
provedli z vlastních prostředků opravu
sochy ve střední části, výměnu
osvětlení a přilehlé navazující cesty.
Vzhledem k tomu, že zpevnění cest se
osvědčilo, požádali jsme Ministerstvo
zemědělství ČR o dotaci v programu 12966 – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků a byli jsme úspěšní. Díky tomu budou dokončeny
komunikace po vnitřním obvodu hřbitovní plochy ze žulových kostek
s výplní štěrku a uválcováním. Na objektu márnice bude vyměněna
krytina, budou provedeny nové omítky, podlahy, dřevěná okna a dveře.
Součástí díla budou i drobné terénní úpravy.
Předpokládané náklady budou téměř 700 000,- Kč a dotace
představuje částku 483 695,- Kč.
Jsem přesvědčen, že po dokončení těchto výše uvedených oprav se
stane areál hřbitova opět důstojným pietním místem v našem městysi.
Jiří Kaplan, starosta městyse

Vážení přátelé,
Rádi bychom vám poděkovali za sbírku použitého ošacení, kterou
jste nám poskytli. Vše, co jste nám darovali, bylo okamžitě poskytnuto
jako materiální pomoc sociálně slabým rodinám. Jsme vám vděčni
a děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Darované
věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem
v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi motto:
„NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“
Se srdečným pozdravem
Ing. Pavel Hendrichovský, předseda družstva
Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí,
místní obec Doudleby 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
V červnu:
17. 6. v 10 h (kazatelka P. Šenková)
V červenci:
1. 7. - SPOLEČNÉ v 8,30 h v KOSTELCI N.O.
5. 7. v 17,30 h (předvečer památky M. J. Husa –
15. 7. v 10 h
V srpnu:
5. 8. V 10 h
19. 8. v 10 h
V září:
2. 9. v 10 h
16. 9. v 10 h
Bližší informace na vývěsce u sboru.

Kde všude můžete potkat doudlebské příslušníky hasičů:
Už se to blíží...
V neděli dne 3. 6. 2018 jsme se s předškolními dětmi zúčastnili
Krajského sletu v Hradci Králové, který se konal na stadionu na Eliščině
nábřeží.
Děti zde
vystupovaly
se
skladbou Noty.
Počasí nám přálo
a vše jsme si
náramně
užili.
Poděkování patří
všem 9 dětičkám i
3
cvičitelkám,
které
se
do
nácviku skladby
pustily. Děti byly úžasné.
Také zde vystoupilo 9 žen z našeho Sokola se skladbou Cesta.
Také jim patří velké poděkování.
Držte nám palce, ať to zvládneme i v Praze na XVI. Všesokolském
sletu v termínu od 1. 7. - 6. 7. 2018.
Zde vystoupí i oddíl Capoiery v O2 aréně v programu Sokol Gala
a ženy se svojí skladbou Cesta. Ty, zde předvedou i několik pódiových
vystoupení během celého konání sletu.
Předškoláci pak vystoupí ve své skladbě Noty dne 6. 7. 2018.
Všem přeji, ať nám vyjde počasí a žádné z dětiček se nám neztratí.
Děkujeme všem našim sponzorům za finanční podporu, bez které
by to opravdu nešlo.
Za T.J. Sokol Doudleby
Monika Šafaříková

Vítězky okrskové soutěže v požárním sportu konané dne 12. 05. 2018
v Pekle, hasičky Doudleb nad Orlicí.

Mladí hasiči Doudleb nad Orlicí se chystají do „akce“ na soutěži Plamen,
konané ve dnech 25. – 27. 5. 2018 v Přepychách.

Fenomenální úspěch žáků kostelecké „zušky“!!!
Ve dnech 3. - 6. 5. 2018 se v prostorách ZUŠ Jana Hanuše v Praze
konalo ústřední kolo ve hře na dechové nástroje soutěží žáků základních
uměleckých škol České republiky. Do ústředního kola postoupili ti
nejlepší ze všech krajů. Soutěžní klání bylo náročné, protože se sešel
velký počet vynikajících hráčů a soutěžilo se ve dvou koncertních sálech
od časných ranních do pozdních večerních hodin. V porotách zasedli
převážně profesoři z konzervatoří. Aby žáci mohli postoupit do kola
nejvyššího, museli téměř v půlročním rozestupu zvítězit nejenom
v kolech školních, ale i okresních a následně krajských.
Máme velikou radost, že i naše
ZUŠ F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí měla
v ústředním kole dva soutěžící, kteří
obstáli na výbornou. Anežka Polnická,
žákyně paní učitelky Jarmily Čechové
Krečmerové, se zúčastnila soutěžního
klání ve hře na příčnou flétnu poprvé a
hned
s vynikajícím
výsledkem.
V ústředním kole získala nádherné
3. místo. V jejím soutěžním klání ji u
klavíru doprovázela její maminka a
zároveň
ředitelka
ZUŠ
Jana Polnická.
Do ústředního kola postoupil také její
bratr Jan Polnický, který byl absolutním
vítězem krajského kola. Ve hře na saxofon je
žákem pana učitele Václava Klecandra. Svoji
velice obtížnou skladbu zahrál bravurně
a porota mu i v ústředním kole udělila skvělé
1. místo. Veliký dík patří i paní učitelce
Tetyaně Peškové za vynikající výkon
korepetitorky a doprovázení v soutěžním klání.

Blahopřejeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i
města, protože víme, že za těmito výsledky se ukrývá velké množství
společné a vytrvalé práce. Přejeme těmto mladým hudebníkům ještě
hodně krásných chvil se svými hudebními nástroji a jejich učitelům
hodně takových nadaných žáků.
J. Ichová, ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí

Informace - Volební právo
občanů jiných členských států EU
ve volbách do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 5. a 6. října
2018
V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do
zastupitelstev obcí na území České republiky pouze ti cizinci, kteří jsou
státními občany jiných členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii má zatím jako jediná charakter
mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním
zákonem.
Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská
republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika,
Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská republika,
Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská
republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta,
Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika
Německo, Španělské království a Švédské království.
Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli
občané jiného než členského státu EU volit a být voleni ve volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR, není ČR vázána.

Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách
do zastupitelstev obcí na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou
u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého
seznamu voličů.
Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku
stálého seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám
požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do
zastupitelstev obcí na území ČR.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na
základě žádosti občana jiného členského státu EU provést kdykoli do
uzavření dodatku, tedy 2 dny přede dnem voleb do 16.00. hodin.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje
všechny stanovené podmínky pro tento zápis:
a) státní občanství jiného členského státu EU,
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné
zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let,
avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) a
c) povolení k trvalému pobytu nebo přechodný pobyt na území ČR
s platným dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.
Uplatnit volební právo ve volbách do zastupitelstva obce mohou jen
občané, kteří jsou evidováni k pobytu v dané obci.
U občanů ČR má tento evidenční charakter trvalý pobyt a u občanů
jiných členských států EU splňuje tuto podmínku nejen povolení
k trvalému pobytu, ale též potvrzení o přechodném pobytu.
Všeobecné shrnutí:
Volit a být voleni v komunálních volbách mohou i cizinci z EU.
Podmínkou je státní občanství v EU, je jim 18 let, mají v ČR povolený
pobyt a nechají se zapsat u obecního úřadu (nejpozději do 03. 10. 2018
do 16 hodin).

Místní knihovna

jednoznačně lepší start do života. Děti, kterým se čte i v kojeneckém
věku, jsou prý geniálnější.

V červenci a srpnu otevřeno jen v pondělí 9 -12 a 13 -17.30

S knížkou do života
Doudlebská knihovna se zapojila do mezinárodního
projektu Bookstart neboli S knížkou do života. Iniciativa
knihoven pro aktivní rodiče a jejich děti má vyzdvihnout
důležitost čtení pro vývoj dětí už od narození.
Dětští psychologové a neurologové, pedagogové i logopedi stále
častěji zdůrazňují, že intenzivní slovní komunikace a tím i čtení a
předčítání dětem již od kojeneckého věku u nich později vede k lepší
gramotnosti, větší představivosti i bohatší slovní zásobě.
Pokud se s dětmi hodně mluví a čte již v průběhu prvních tří let
jejich života, kdy se jejich řečové centrum intenzivně rozvíjí, děti dříve
mluví, čtou i píší, jsou lepšími čtenáři a později i studenty. Vyhnou se tak
případným problémům
s vnímáním a chápáním
mluveného
slova
i
potížím s vyjadřováním,
které jsou čím dál
častější,
neboť
je
v dnešní době ve větší
míře běžné nahrazovat
slovní komunikaci mluvení a vyprávění komunikací
vizuální
(obrázky, filmy, televize,
tablety…).
Děti sice v raném věku nemluví, ale velmi intenzivně a jakoby
„mimochodem“ se učí spoustu věcí. Pokud je tedy nejmenším dětem
hodně čteno a lidé kolem nich si s nimi hodně povídají, připravují jim

A právě k tomu knihovna nabízí svou pomoc předčítánkovým
balíčkem, který čerství rodiče dostanou při vítání občánků, popřípadě
později při setkání přímo v knihovně. Najdou v něm knížku pro své
děťátko, trochu čtení pro sebe a další užitečné dárky, například možnost
stáhnout si pro děťátko zvukovou knihu.
Výstava KONFRONTACE Miroslava Zemánka
stále trvá, je možné ji shlédnout
i mimo dobu
otevření knihovny po domluvě na telefonu
494 383 008 nebo 602 425 071

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
Dokončení z předcházejících čísel…

Vojíni dovážejí ženám mouku a jiné potřeby ze zázemí i jiných
zemí, nesmějí však odvézti do obsazeného území kovových peněz více
jak za 2 K.
V měsíci červnu počasí studené a suché. Brambory i květ žita
mrazy utrpěly. Úřady oznamují, že se kupují kopřivy na košilové látky
a vybízejí lid ku sbírání.
13. srpna zemřel v požehnaném věku 80 let výminkář František
Daňsa, bývalý starosta obce, bytem ve Vyhnánově čp. 8.
Vyhláškou okresního hejtmanství zabavují se brambory ze sklizně 1918.
Úřady dále vydaly vyhlášky, že doprava ranních bramborů
v tlumocích je zakázáno.
C. k. vyživovací úřad uveřejňuje ceny mouky z nové sklízně. Za
100 kg mouky přepychové 250 K., k vaření 150 K., chlebová 100 K.,
franko z každé rakouské stanice. V drobném prodeji o 10 až 15 % dráže.
Zde však prodává se mouka pšeničná po 5 K., chlebová po 3 K.
i výše.
Veškerá ovocná sklizeň z nařízení vlády zabavena.

Cena bramborů po 5. září stanovena na 20 – 22 K. za 100 kg,
v případě nuceného odebrání o 20% nižší.
Podobně upraveny směrné ceny palivového dříví ústřednou pro
zkoumání cen v Hradci Králové.
Vyhlášené ceny bramborů pro drobný prodej ze sklizně roku
1918.
Od 11. - 22./8. 84 h. za 1 kg, od 23./8. - 3./9. 68h, od 4./9. - 15./9.
52 j., od 16./9. na další 36 h. pro suché brambory, vyjma rohlíčků.
Cena rohlíčků zvyšuje se od 30 h. na kilogramu.
Kontingenty obilné a bramborové trvají.
Epidemie španielské chřípky zle řádí mezi dětmi i dospělými.
6. října vydala "Národní rada okresu kosteleckého" provolání
k občanstvu o svém ustanovení: předsedou Chalupa, zvěrolékař,
místopředsedou Josef Hlaváček, rolník z Příkaz, jednatelem František
Šváb, úředník nemocenské pokladny a pokladníkem Josef Vacek, starosta
v Častolovicích.
V národní radě zasedají zástupci jednotlivých obcí i pol.
organisací.
9. října ve zvláštní schůzi parlamentní ve Vídni pronesl poslanec
Zahradník řeč, při níž úvodem pravil "Jest mým přáním, aby tato řeč byla
poslední, kterou mluvím v tomto parlamentě."
14. října byla u nás jako po celé státní vlasti protestní stávka
proti vývozu potravin.
Epidemie chřípková šíří se mezi dětmi i dospělými.
16. října vyšel manifest císaře Karla k národům rakouským,
kterým se zavazuje dáti jim autonomii v rámci Rakouska, Čeští
a Jihoslovanští poslanci manifest jménem národa odmítli.
22. října odjeli zástupcové českého národa do Švýcar, aby tam
jednali s Pařížskou "národní radou československou".
Prvý den naší svobody: 28. říjen 1918. Počasí kol 28. října, jako by
chtělo nám naše probuzení ještě zpříjemniti, bylo neobyčejně pěkné.
Radostný a všemi toužebně očekávaný den prohlášení naší státní
samostatnosti konečně nadešel.

Lidé rozradostnění na vzájem se objímají červenobílé prapory
radostně vztyčovány.
Navečer pořádán za hudby a zpěvu národních písní, lampionový
průvod, procházející dlouho do noci všemi ulicemi obce.
Mládež i dospělí radostně provolávali slávu osvoboditelům
Masarykovi a Wilsonovi.
Ještě téhož dne znaky bývalého Rakouska byly strhovány,
připomínky jako obrazy císařů i celého rodu Habsburského
s černožlutými prapory sbírány a druhého dne při zvláštní slavnosti
v parku před obecním domem spáleny.
29. října slavnostní schůze obecního zastupitelstva
s vlasteneckým projevem starosty obce p. Josefa Starého.
14. listopadu byl svolán k první schůzi náš první lidový parlament
jako ústavodárné shromáždění, rozšířený "národní výbor", v němž jsou
zastoupeny všechny naše politické strany i slováci, jímž přiznáno 45
členů, všech členů národního shromáždění jest 249. V tomto prvém
sedění proklamován profesor Dr. T. G. Masaryk, prvním presidentem
československé republiky a ustaveno prvé ministerstvo "Kramářovo".
Opakující se stížnosti na špatný chléb i na nedostatek uhlí.
Počasí na počátku prosince stále deštivé.
V tuto dobu objevují se prvé případy vystupování občanů z církve
katolické.
25. listopadu v zasedání obecního zastupitelstva napaden člen
obecního zastupitelstva Antonín Pešina p. Josefem Hlaváčkem z Příkaz
pro nepořádky, v rozprodání aprovisačních brambor.
Na sv. Štěpána zastřelen nešťastnou náhodou na břehu proti
obecnímu domu Antonín Škarka, mladík, 17. roků starý kamarádem
Františkem Matouškem.
V roce 1918 zemřelo 41, 16 pohlaví mužského, 25 pohlaví
ženského.
(konec)
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