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Z P R Á V Y

MARIEN 20. 9. 2018 na zámecké sýpce

blíží se konec čtyřletého volebního období současného
zastupitelstva a tak vám pro úplnost připomenu, jak tento nejvyšší orgán
spravuje městys a v krátkosti zrekapituluji, co se u nás událo a co nás
čeká.
Jak jsem již uvedl nejvyšším orgánem je 15 členné zastupitelstvo,
které se v tomto volebním období sejde celkem 26x. Rozhoduje
o důležitých záležitostech jako např. o rozpočtu městyse, investicích,
důležitých smlouvách, prodeji a koupi majetku, obecně závazných
vyhláškách a dalších záležitostech v souladu se zákonem o obcích.
Jednání jsou veřejná a mohu vám sdělit, že účast občanů je velmi nízká.
Pomocným orgánem je pětičlenná rada, která rozhoduje o méně
závažných záležitostech a předkládá dokumenty k projednání
v zastupitelstvu. Tato jednání jsou neveřejná a za celé období jich bude
více než 90.
Všechny projednávané záležitosti pak zveřejňujeme v rámci
usnesení na úřední desce a webových stránkách www.doudleby.cz.
Pokud se o tyto záležitosti zajímáte, určitě jste zaznamenali, že oficiální
prostor úřední desky vedle knihovny nám často nestačí a povinné
dokumenty zveřejňujeme i za okny bývalé školní jídelny. Při dnešním
rozvoji internetu, se při pohledu do záznamů našeho webu měsíční
návštěvnost, pohybuje kolem 1300 přihlášení.
Zákon o obcích nám ukládá povinně ustanovit kontrolní a finanční
výbor a dále zastupitelstvo zřizuje jako pomocné orgány komise.
V našem případě to je komise stavební, životního prostředí, kulturní a
zdravotní a sociální. Jejich doporučení ve většině případů bylo důležité
pro zdárné projednání posuzované problematiky.
A nyní krátké ohlédnutí co se u nás událo.
Nejčastěji diskutovaným problémem v celém období byla
dostavba a přístavba základní školy. Jen pro připomenutí uvedu, že první
kroky byly učiněny předchozími zastupitelstvy a to v roce 2001. Skutečně
16 let proběhlo od projektu k dokončení celého díla. Provoz školy se
nemohl zastavit a tak etapizace, ale i zároveň neustálé žádosti o dotace,
v tomto posledním období neúspěšné, nás vedly k tomu, že bylo nutné

dokončit dílo z vlastních prostředků. Jak jsem již v předchozích číslech
našich „Zpráv“ uvedl, celková investice přesáhla částku 87 mil. Kč.
Čím se zabývala již předchozí zastupitelstva a co bylo často na
programu projednávání tohoto současného, je nová splašková
kanalizace. Ta současná nám dosluhuje, její stáří bude někde i 70 let
a tlak, který je na nás veden orgány životního prostředí a Povodím Labe
a.s. nás donutil se tím více zabývat. Byly zpracovány projekty kanalizace
různých stupňů, na které jsme získali stavební povolení. Prostřednictvím
odborné poradenské kanceláře jsme získali všechna možná vyjádření,
doporučení a stanoviska a na začátku letošního roku jsme podali žádost
do „Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, výzva č. 71,
prioritní osa 1 o dotaci na stavbu nové splaškové kanalizace. Našemu
projektu bylo přiděleno číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007105 a před
několika dny jsme se zatím neoficiálně dozvěděli, že nám byla přidělena
dotace a to ve výši 91 131 552,80 Kč z prostředků Evropské unie, což je
63,75 % z celkových způsobilých výdajů.
Asi vás bude zajímat, kdy se kopne do země, kdo to bude stavět,
jak dlouho se to bude stavět, kolik to bude celé stát, kdy se budou moci
připojit jednotlivé nemovitosti, kdo vám občanům vydá jaké povolení,
kolik vás bude stát přípojka po vašem pozemku. Takovýchto otázek bude
jistě ještě mnoho. Více informací k této stavbě budete dostávat
průběžně prostřednictvím „Zpráv“, na veřejném jednání zastupitelstva
městyse, z dokumentů vyvěšených na úřední desce městyse a určitě
také při osobním projednávání.
Věřte, že takto náročná investice do 9245 metrů gravitačního
potrubí, 3175 metrů výtlačného potrubí na ČOV Vamberk, k tomu stavba
7 přečerpávacích stanic s kabelovými rozvody se promítne do celého
příštího volebního období zastupitelstva a rozpočtu městyse.
Nyní se vrátím opět trochu do minulosti a připomenu vám, že od
Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci na zateplení objektu
(střecha a fasáda) čp. 415 – bývalého internátu Perly. Pohled na celou
budovu se zlepšil a uvítali to určitě i místní nájemníci.
Z jiného dotačního programu čerpáme dotaci na varovný
a výstražný systém ochrany obyvatelstva. Tento projekt se dokončuje

a probíhají zkoušky provozu. Uvítáme vaše sdělení před jeho převzetím,
zda jsou hlásiče (reproduktory) správně nasměrované, přiměřeně hlasité
a zvuk je srozumitelný. Každý bezdrátový hlásič jde samostatně doladit.
Ve spolupráci s Dobrovolným svazkem Orlice jsme vstoupili do
projektu „Předcházení vzniku BRKO v obcích Mikroregionu Orlice,
realizovaného v rámci 40. Výzvy Operačního programu Životní prostředí
2014-2020“ a zakoupili jsme pro vás 400 kusů kompostérů na bioodpad.
Těch dalších „drobných“ investic bylo více, vyjmenuji snad jen
některé:
- Oprava areálu hřbitova 1. a 2. etapa
- Výstavba septiku s filtrem, výměna oken a oprava sociálního
zařízení v areálu TJ Velešov
- Zateplení a nová střecha na Leně (začne se v nejbližších dnech)
- Vybudování kompostárny na bioodpad
- Oprava budovy sběrného dvora
- Rekonstrukce zasedací místnosti úřadu
- Opravy chodníků a zpevněné plochy pod kontejnery
- Koupě nákladního kontejnerového vozidla MAN a travního
traktoru KUBOTA G 23
Další akcí, kterou jsme se zabývali, připomínkovali ji a nemuseli ji
financovat, byla rekonstrukce splavu na Divoké Orlici, kde bylo
rozebráno nefunkční hrazení a došlo k instalaci vakového jezu. Tuto
záležitost financovalo Povodí Labe a.s.
Z letošního jara si pamatujeme, že proběhla demolice některých
objektů v bývalé Perle, kterou financoval nový vlastník. Uvítali bychom,
kdyby i ostatní vlastníci v tom pokračovali a nevzhledný ohromný areál
v centru městyse se mohl nově vytvářet v souladu s územním plánem
a mohli zde vzniknout nové prostory na bydlení a drobné služby.
Co se dotklo většiny z nás, byla obnova katastrálního operátu
(přeměření parcel a budov) v katastru Doudleby nad Orlicí. Ne všichni
byli z toho nadšeni, ale zpřesnění hranic a legalizace různých historických
chyb a postavených přístaveb byla určitě potřebná. S úspěchem se

dokončily pozemkové úpravy v katastrálním území Doudleby nad Orlicí
a následně probíhaly pozemkové úpravy v katastrálním území Vyhnánov.
Nyní se čeká se na jejich vyhlášení.
Co jsme také sledovali v olympijském roce, to byla významná
a úspěšná účast naší Nikoly Mazurové ve střelbě z malorážky na
olympijských hrách v Riu.
V rámci kulturních akcí se každoročně koná již tradiční akce „Vítání
léta“ a kulturní komise připravuje stále více zajímavých besed, vernisáží
a koncertů jak v knihovně, základní škole tak i v prostorách zámecké
sýpky.
Příští rok si náš městys připomene 760. výročí první písemné zmínky
o Doudlebách nad Orlicí a tak před komisí stojí další nová práce.
Ve svém příspěvku jsem shrnul, co bylo a co se chystá. Závěrem mi
dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům městyse, všem členům
výborů, komisí, našim dobrovolným hasičům a také zaměstnancům
úřadu za jejich náročnou práci. Poděkování patří také vám, občanům,
kteří jste se třeba i jen malou měrou zapojili a zlepšili jste tak okolí svého
domu. Skutečně si toho velmi vážím.
Novému zastupitelstvu, které se bude volit na podzim, pak přeji, aby
náročná práce, která bude před nimi, se dařila zvládnout ke spokojenosti
nás všech.
Přeji vám příjemný zbytek léta.
Jiří Kaplan, starosta městyse

Náboženská obec Církve československé husitské, místní obec
Doudleby nad Orlicí, Husův sbor
Bohoslužby obvykle každou: 1. a 3. neděli v měsíci v 10 hodin
V září:
2. 9. v 10 h
16. 9. v 10 h
Bližší informace na vývěsce u sboru.

Vzpomínání
Psal se rok 1968. Tehdy se sešla parta kamarádů a kamarádek na
schůzce,
kde
bylo
rozhodnuto, že se založí
vodácký oddíl „Delfín“
a postaví se chata.
Vybráno bylo místo na
„Špici“ u splavu.
Prvním tahounem
a
kapitánem
byl
J. Vodička. Pod jeho
vedením
se
začala
budovat
vodácká
základna. Na všechny
čekala
perná
práce
a odpracováno bylo
mnoho hodin. Vše se ale
podařilo a chata stála
- i s loděnicí. Byly
zakoupeny první lodě
a na nich se tenkrát
uskutečnily
první
dovolené na vodě. Byl
též vyřezán a postaven
velký totem se skautskou
symbolikou - krásná práce J. Fišera. Nestál tam však dlouho. Na příkaz
z vyšších míst musel být odstraněn.
Přešly dlouhé roky - neuvěřitelných 50 let. A chata stojí dodnes!
Nechci jmenovat, na někoho bych asi zapomněl a musím také
vzpomenout na kamarády, kteří již nejsou mezi námi. Ale všem, kteří
stáli u zrodu chaty, chci poděkovat za to, že chata stojí, a všem, kteří pro
oddíl pracovali a pracují, patří též dík za to, že oddíl existuje dodnes.
s vodáckým „Ahoj“ zdraví Ladislav Martínek

Zprávy z K L U B U S E N I O R Ů

Doudleby nad Orlicí

Milí senioři, vážení spoluobčané!
Klub seniorů v Doudlebách nad Orlicí slaví v letošním roce 35 let
své činnosti. Jeho posláním není jenom posezení v klubu, ale zapojení
členů do nejrůznějších aktivit. Chtěli bychom Vás pravidelně 2x ročně na
stránkách doudlebského zpravodaje seznamovat s naší činností.
K dnešnímu dni je v Klubu seniorů je celkem 70 členů, z toho 59 žen a 11
mužů.
Klubu seniorů byly pronajaty prostory v budově bývalého
internátu. Dělíme se o ně s Mateřským centrem Jablíčko. Naší
společnou vizí je zkrášlení nejen vnitřních prostor, ale i zahrady kolem
budovy. Tu bychom mohli využívat nejen my a maminky s dětmi, ale i
obyvatelé domu č. 415 („internát“). Většinou zde bydlí senioři a hezky
upravená zahrada by jim jistě posloužila k relaxačnímu vyžití. Jsme
přesvědčeni, že zastupitelstvo městyse a komise životního prostředí
pomohou zrealizovat, jak nejlépe toto prostranství využít ke
spokojenosti všech.
Úřadu městyse jsme vděčni za finanční pomoc, bez které bychom
nemohli uskutečňovat naše činnosti. Děkujeme za spolupráci panu
starostovi Kaplanovi, paní Zimčíkové a paní Štarkové, kulturní komisi paní Katce Čižinské a Heleně Hájkové. V letošním roce máme i své
stránky na webu městyse „Klub seniorů“, o které se stará naše členka
Hana Hašková. Nemusíme se obracet se všemi aktualitami na
zaměstnance úřadu městyse.
Aby byli všichni členové informováni o činnosti, i ti, kteří do klubu
nechodí, stará se o skříňku vedle knihovny Vlasta Lacinová. Všechna
naše činnost je zdokumentovaná v kronice, o kterou se stará Hana
Geršlová. Vedením Klubu seniorů byla pověřena Mgr. Jana Florianová
a o finance se stará Stáňa Nespěchalová. Někteří naši členové se účastní
i akcí od Svazu invalidů, Svazu civilizačních chorob a Krajské rady seniorů.

Přehled akcí KS za rok 2018
Leden
10. 1. vystoupení Floriteamu na výroční schůzi KS v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Dne 25. ledna se konala v Hradci Králové
v Malšovicích soutěž v bowlingu. Za náš KS se
zúčastnila dvě družstva. V I. družstvu byli Karel
Burianec, Olga Pařízková, Věra Tobišková, Míla
Ohnoutková, ve II. družstvu byly Jana Florianová,
Eva Buriancová, Hana Forštová a Dana
Mikulecká. Ze 17 družstev naši obsadili 7. a 8.
místo.
Další lednovou akcí byla přednáška
Konstantina Korovína o Japonsku od
severu k jihu. Překvapila nás dosti velká
účast. Na podzim bychom chtěli
pokračovat s poutníkem Konstantinem
Korovínem po chrámech Japonska.
Leden a únor byl ve znamení plesů (2. 1. Ples při svíčkách na Vrbici, 9. 2.
Obecní ples v Tutlekách, 17. 2. Stavitelský ples ve Vamberku), na kterých
své předtančení předvedl Floriteam.
Únor
Dne 2. února proběhlo v Rychnově n. K. vyhlášení nejlepších sportovců
rychnovského okresu za rok 2017. Na tuto velmi významnou akci, za
účasti televize, byl pozván i Floriteam, který vystoupil v kulturním
programu. Členky Floriteamu jsou členkami KS a také sokolky = členky TJ
Sokol Doudleby nad Orlicí.
*27. 2. Knihovna – hudební recitál - účast členů

Březen

Duben

Jaro jsme přivítali s Evou Abelovou při ukázce jarního a velikonočního
aranžování. Zúčastnilo se pouze 10 členek, ale všem se ukázky
aranžování paní Ing. Evy Abelové líbily a získaly inspiraci pro své vlastní
výrobky.

V neděli 22. 4. se konal zájezd do Pohádkové vesničky a do Pekla
Čertoviny. Zájezd se vydařil a účastníci byli obohaceni o nové poznatky.

Poděkování patří i Dáše Mergancové, která vyzdobila stoly v klubu před
vánočním obdobím a potom i jarní výzdobou.
21. března se konala ve školní jídelně výroční členská schůze, kde jsme
zhodnotili uplynulý rok 2017 a zároveň oslavili 35 let trvání Klubu.
28. března jsme pozvali na besedu spisovatele pana Josefa Lukáška
o jeho nové knize pohádek. Beseda byla velmi zajímavá, škoda že nebyla
větší účast.

O naší činnosti byl vytištěn článek v časopise Senior pas. Co je senior pas
asi víte, řada z vás ho vlastní, ale ne každý pas využívá.
* 24. 3. zájezd do divadla Pardubice (kulturní komise)
29. 3. Výroční schůze KS v Hradci Králové - vystoupení Floriteam

24. 4. „Jak trénovat paměť.“ Abychom nezapomínali na své zážitky z
cestování, ale i při běžných činnostech, trénovali jsme paměť s paní
Mgr. Alenou Naimannovou. Tato přednáška proběhla ve dvou cyklech,
od 13,30 a od 15 hodin.
Květen
1. května jsme se vydali k sousedům do Polska na festival květin v
zámku Ksiaz a navštívili jsme krásný klášter Křešov.

Ve dnech 13. - 19. 5. se zúčastnilo 11 členů
týdenního pobytu v lázních Piešťany. Tuto
akci již po dva roky zajišťuje Krajská rada
seniorů. Pobyt se všem líbil a příští rok
bychom si přáli zájezd znovu zopakovat.

Červen

Místní knihovna

VI. sportovní hry seniorů se konaly 7. června 2018 opět v Borohrádku,
kterých se zúčastnilo celkem 282 seniorů, 186 žen (věkový průměr 70
let) a 96 mužů (věkový průměr 72 let). Soutěžilo se v jedenácti
individuálních a v pěti kolektivních disciplínách. V individuálních
disciplínách byli sportovci rozděleni do čtyř věkových kategorií (55 až 60,
61 až 70, 71 až 80 a nad 80 let), zvlášť muži a zvlášť ženy. Pouze v
pétanque zápolili ženy a muži společně.
VI. sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje (dále jen SHSKK) se
může zúčastnit každý občan, který má trvalé bydliště v některé obci
Královéhradeckého kraje a který:
1. dosáhne nejpozději v den konání SHSKK (7. června 2018) věku 55 let
2. je organizován v seniorské organizaci nebo soutěží za „svoji obec“
3. přihlásí se k účasti v některé z následujících individuálních disciplín:
*Běh na 200 m *Discgolf *Házení kroužků *Hod na basketbalový koš
*Hod rybářským prutem na dálku *Pétanque *Ruské kuželky *Stolní
tenis *Střelba na florbalovou branku *Střelba za vzduchovky *Šipky
Kolektivní disciplíny:
*Flaškovaná *Nohejbal *Přehazovaná muži *Přehazovaná ženy
*Přehazovaná smíšená družstva
Náš klub reprezentovalo 11 žen a 4 muži: Aubrechtová Věra, Buriancová
Eva, Florianová Jana, Frejvaldová Jana, Forštová Hana, Hašková Hana,
Mazurová Anna, Ohnoutková Míla, Mergancová Dáša, Mikulecká Dana,
Pařízková Olga, Tobišková Věra, Burianec Karel, Hašek Jan, Havel Josef,
Merganc Jiří. Získali jsme 10 medailí.
13. 6. Poděbrady
Narozeniny oslava – čtvrtletní.
Červenec
16. – 19. 7. Celostátní Sportovní hry seniorů Olomouc s mezinárodní
účastí.
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Menší děti, školáky
po prázdninách i nové prvňáčky
zveme na pohádky nových
autorů a trochu legrace
a hádanek, tentokrát na

BAREVNÉ POČTENÍČKO.
V knihovně v úterý 11. září
ve 13.00 - 14.00
Zájemce o Harryho Pottera přivítáme ve 14.15. Dokončíme druhý díl
a začteme se do knížky Harry Potter a vězeň z Azkabanu

Od roku 2013 k nám přijíždí v září hudební publicista JIŘÍ ČERNÝ.
V červnu byl ze zdravotních důvodů odvolán jeho pořad o Karlu Krylovi,
ale po zotavení nám plánovaný večer na téma Marta Kubišová potvrdil.
Můžeme se tedy těšit na spoustu vyprávění a písní, které jsme po roce
1968 dvacet let slýchat nesměli. Zpěvačka s jedinečným sametovým
hlasem se nikdy nezpronevěřila svým názorům a postojům, a proto
nesměla v době socialistického temna na pódia. Loni v listopadu v den
svých 75. narozenin měla poslední koncert v rodných Českých
Budějovicích.

Výstava - JOSEF KLIMT

Před pěti lety poprvé v knihovně vystavoval doudlebský malíř
Josef Klimt, pro kamarády Pepino, své obrazy a důmyslné dřevěné
objekty. Tenkrát slavil šedesátiny. Řada jeho děl s motivy doudlebských
míst se uplatnila i na výstavě Doudleby v obrazech v roce 2015. Další
malířovo kulaté jubileum si připomeneme už bez jeho fyzické
přítomnosti, ale bez nadsázky platí, že díky svým obrazům - láskyplným,
poetickým i nostalgickým - je tu s námi pořád.
Vystaveny budou i obrazy, které zde dosud nebylo možné vidět.
Výstava bude zahájena v pátek 21. září v 18.00

Kulturní komise zve:
Koncert skupiny Marien ve čtvrtek 20. září v 18.00 na sýpce
Beseda s hercem a režisérem Janem Kačerem v pátek 5. 10. v 18.00
(odloženo z června) v zrcadlovém sále zámku
Beseda s malířkou a spisovatelkou Lenkou Civade ve čtvrtek 11. 10.
Bližší informace na připravovaných plakátech, vstupenky na všechny
akce včetně oslavy Floriteamu jsou nebo budou k dispozici v knihovně
v otevírací době, po domluvě na telefonu 494 383 008 i v jinou dobu.

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).

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Středa
Středa

12. 9. 2018 15.30 - 16.00 hod
19. 9. 2018 15.30 - 16.00 hod
V garáži za úřadem městyse
Cena 100,- Kč
Nezapomeňte očkovací průkaz psa!
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