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Z P R Á V Y

Pamětní kámen u lípy na Bělisku

Vážení občané,
můj dnešní úvodní článek se nebude zabývat tím, co nás čeká,
o tom jsem se okrajově zmínil v předchozích zprávách.
Vrátím se ve svém příspěvku zpět do doby, kdy se psal duben
roku 1996, kdy mě tehdejší zastupitelstvo zvolilo starostou obce, dnes
městyse. Bylo to pro mě velké překvapení a nová nečekaná výzva. Byla
tam taky zároveň obava, zda to zvládnu, protože jako „nádražák“ jsem
začal pronikat do věcí mně úplně neznámých.
Při ohlédnutí zpět musím dnes poděkovat tehdejším zastupitelům
a zaměstnancům úřadu, kteří mi ty první kroky a první rozhodnutí
pomohli zvládnout.
Pak následovala další a další volební období a od vás jsem
dostával plno hlasů, které mě utvrzovaly v tom, že mám dále pokračovat
ve vedení našeho městyse.
Ale jak čas běží, léta přibývají, tak i já jsem se rozhodl, že je třeba,
abych funkci starosty na další období předal. Jsem si vědom, že do
rozjetého vlaku se těžko nastupuje, ale jednou to muselo přijít a já budu
maximálně nápomocen novému starostovi v jeho práci.
Závěrem mi ještě dovolte poslední poděkování. A to vám,
občanům, za obdržené hlasy v komunálních volbách. Velice si toho
vážím.
Jiří Kaplan
Poděkování spoluobčanům
Vážení spoluobčané, v současné době končí moje 8leté působení
v zastupitelstvu městyse ve funkci místostarosty. Vždy jsem se snažil
pracovat pro náš městys tak, jak jsem nejlépe uměl ve prospěch nás
všech.
Zásluhu na úspěšnosti společné práce měla dobrá spolupráce se
všemi, s kterými jsem se na plnění všech úkolů podílel. Proto bych chtěl
touto cestou poděkovat za dobrou spolupráci a trpělivost starostovi
městyse p. Jiřímu Kaplanovi, všem zastupitelům, se kterými jsem v tomto
období spolupracoval, pracovnicím a pracovníkům úřadu městyse

a v neposlední řadě vám všem spoluobčanům doudlebákům, se kterými
jsem mnohdy nelehké, někdy i nepříjemné záležitosti řešil.
Nyní, kdy máme po volbách, ve kterých jste si volili nové
zastupitele, jsem mile překvapen, kolik preferenčních hlasů jsem od Vás
dostal a které mne posunuly na třetí místo naší kandidátky. Tím jsem
opět získal mandát zastupitele městyse. Věřím, že všichni znáte moji
situaci v rodině, kde se starám prakticky celodenně o svou dlouhodobě
nemocnou manželku a ani můj zdravotní stav není nejlepší. Toto
a k tomu pokročilý věk mi nedovoluje získaný mandát s plným nasazením
vykonávat. Proto jsem se rozhodl vzdát se svého mandátu ve prospěch
mladšího kandidáta a věřím, že bude jako zastupitel mým dobrým
nástupcem.
Já sám jsem ve funkci poslance a později zastupitele pracoval od
roku 1971 a to s jedním přerušením celkem 43 let.
Věřím, že ti, kteří mne volili i ti, kteří mně dali preferenční hlasy,
moji rezignaci pochopí a nebudou se cítit zrazeni nebo podvedeni. Za to
jim slibuji, že pokud moje zdraví a síly budou stačit, rád pomohu novým
zastupitelům v práci v některé z komisí, ale již jen jako občan.
Nově zvoleným zastupitelům přeji hodně úspěchů a vašeho
pochopení při jejich záslužné, ale někdy i nevděčné práci, která na ně
v novém volebním období čeká.
Ještě jednou vám všem děkuji a přeji hodně zdraví a spokojenosti
při naší společné práci.
Jiří Skalický, končící místostarosta městyse
Volební výsledky a co bude dál?
Všichni Doudlebáci si již určitě na úřední desce či na stránkách
městyse přečetli, kdo uspěl v komunálních volbách a dostal se tedy do
zastupitelstva obce. Snad mohu připomenout, že za volební stranu č. 1
KSČM byli nejúspěšnější a dostali se do 15 členného zastupitelstva
městyse: Ota Kopsa, Libor Skalický a Jiří Skalický. Vzhledem k tomu, že
při čtení předchozího článku jste již zaznamenali, že posledně jmenovaný

se mandátu vzdal, postupuje na jeho místo pan Jaroslav Koleček. Za
volební stranu č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů byli zvoleni: Jiří
Kaplan, Jaroslav Suchomel, Miroslav Dolek, Ivan Keprta, Jan Fetters,
Marek Pavlovský, Lenka Divíšková, Jana Daňková, Andrea Mazurová,
Lucie Lukešová, Petra Kolečková a Ivo Mazura. Zde se nic nemění. Tolik
historie posledního měsíce.
A budoucnost? V kalendáři úřadu městyse již máme označené
datum 1. listopadu, na které je naplánováno 1. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse. Zde se bude především volit starosta městyse a
radní. Z hlediska organizačního nyní vyvstává problém, do kterých
prostor občany Doudleb nad Orlicí pozvat. Zda bude podle zkušeností
z minulých veřejných zasedání, kde přítomnost občanů nepřesahovala
počet 10 a spíše se dala počítat pouze na prstech jedné ruky, stačit
zasedací místnost městyse. Nebo zda budou občané zvědavější a na
ustavující zasedání se přijdou podívat, aby věděli, kdo jim bude „na
radnici vládnout“ a mají se tedy poohlédnout po prostorách větších,
např. školní jídelna. Ale to nám asi nikdo z křišťálové koule nevyvěští
a tak se nechte překvapit, do kterých prostor budete nakonec pozváni.
To se včas dozvíte z plakátů i z místního rozhlasu.
Na veřejné zasedání a na přítomnost občanů se těší.
pracovníci úřadu

Zprávy z K L U B U S E N I O R Ů – pokračování z minulého čísla
Ve středu 13. 6. jsme byli v Poděbradech, kde jsme navštívili závod
Bohemia Crystal a projeli jsme se na lodi Král Jiří po Labi.

I činnost Floriteamu byla za první pololetí bohatá. Kromě plesů
předvedly členky svá vystoupení v Klubech seniorů v Rychnově nad
Kněžnou, v Hradci Králové, v Častolovicích a na soukromých oslavách

v Doudlebách nad Orlicí a na Hlásce, na výročních schůzích jiných Klubů
seniorů – v Týništi nad Orlicí, v Častolovicích, v Kostelci nad Orlicí.
Výročních schůzí KS a Svazu civilizačních chorob, se zúčastnily
za náš Klub seniorů Jana Florianová a Vlasta Lacinová. Získaly poznatky
o činnosti seniorů v jiných klubech a dále rozvíjíme spolupráci.
První polovinu roku jsme zakončili čtvrtletní narozeninovou
oslavou s kytarou a se zpěvem.
Prázdniny v červenci a v srpnu se konaly i v klubu. Výjimku měly
seniorky sokolky, které vystupovaly na XVI. Všesokolském sletu v Praze
od 1. - 6. 7. 2018 ve skladbě CESTA. Cvičilo jich celkem 9 – J. Florianová,
Z. Havlová, V. Lacinová, A. Mazurová, D. Mergancová, B. Machová,
O. Pařízková, D. Řeháková, V. Tobišková. FLORITEAM se zúčastnil
předvedení pódiových skladeb v Edenu.

V Olomouci se konaly ve dnech 16. – 19. 7. 2018 Mezinárodní
sportovní hry Olomouc 2018 (MSH).
Soutěžilo 19 družstev:
4 zahraniční družstva (Slovensko,
Maďarsko, 2 družstva z Polska), 10 družstev Krajských rad seniorů
a 5 družstev celostátních organizací seniorů.
Družstvo Královéhradeckého kraje se umístilo na velmi pěkném
6. místě (z 19 družstev).
A výsledky doudlebských účastnic: Tobišková Věra získala
1. místo v šipkách a Florianová Jana 1. místo v hokeji, 2. místo v raketě
a 3. místo v kroužkách.

Závody byly velmi zdařilé, soutěžilo se v přátelské atmosféře
s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.
Že ani věk není překážkou účasti, potvrdila nejstarší účastnice,
které bylo 83 roků.
Září:
V pátek 14. 9. proběhl výlet: Čapí hnízdo - Zámek Jemniště.
Akce byla zdařilá, výlet se všem líbil.
Ve čtvrtek 20. září se konala schůze Krajské rady seniorů
v Hradci Králové, na které opět vystupoval Floriteam.
Oslava 10 let Floriteamu
Sobota 22. září 2018 – zámecká sýpka. Zaplněný sál, přítomní
obhlíží výzdobu a netrpělivě čekají na začátek programu. Je přesně 15
hodin a z reproduktorů se ozývá hlas Václava Neckáře v písničce
„Koukám, jak ten čas letí“. Na pódiu se postupně tanečním krokem
představuje 8 žen seniorek, známých jako Floriteam. V letošním roce je
to již 10 let, co společně vystupují a proto celý dnešní program patří jim.
V průběhu první části se jejich vystoupení střídá s hudební
skupinou Zázvorový čaj. Po přestávce zpříjemní program zpěvem a hrou
na klávesy Petra Vojtová a Dáša Potštejnská. V této době jsou promítány
videa a fotky z nejrůznějších akcí, kterých se Floriteam zúčastnil. Celé
odpoledne perfektně moderují Hana Hašková a František Klapal.

Diváci sledují osm vystoupení Floriteamu a každé z nich je
odměněno bouřlivým potleskem. Největším uznáním nejen za dnešní
program, ale za celých 10 let je pro Floriteam konečný „standing
ovation“. Na zdárném průběhu má nemalý podíl i raut, který probíhá
před začátkem a o přestávce.
Floriteam tímto děkuje všem
divákům, kteří svojí účastí vyjádřili uznání
a podpořili svým potleskem pěknou
atmosféru sobotního odpoledne. Dále
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě i
průběhu oslav.

A co připravujeme na 2. pololetí roku 2018?
Říjen:

Exkurze do výrobny kabelek a peněženek v Borohrádku
a Frolíkovy pražírny kávy (25. 10.)
Jak trénovat paměť
Beseda o cestování (Hašková nebo Korovín)

Listopad:

Beseda o cestování – (Korovín nebo Hašková)
Předvánoční zájezd

Prosinec: Mikuláš v klubu
Koncert Václava Hybše (15.12.)
Zakončení roku v klubu

Byli bychom rádi, aby všichni členové klubu přispívali svými
nápady, aby byla naše činnost pestrá a zajímavá. Věnujte pozornost
zprávám ve skříňce. Videa, fotky si prohlédněte na našich stránkách
www.doudleby.cz/klub-senioru.
A pro čtenáře – seniory tohoto článku máme pozvání:
Přijďte se podívat do Klubu,
scházíme se každé úterý a čtvrtek
od 13 hodin. Staňte se členy Klubu
seniorů a zapojte se do našich
činností. Pokud máte chuť a chcete
se s námi pobavit, jste vítáni!

Přímý přenos z této akce se vysílal
živě na Čt4 sport i na internetu a je možno
ho shlédnout i v archivu pořadů České
televizi. Doudlebský oddíl byl představen
sice jen v kratší ukázce, ale všechny
zaplavovala hrdost, že mohli slyšet jméno
svého oddílu a i svá jména
v televizi.
Všichni jsou rádi, že mohli reprezentovat
doudlebský oddíl i jednotu, se sportem,
který je tolik baví.
Byli jsme při tom (Floriteam)

T.J. SOKOL Doudleby nad Orlicí - Všesokolský slet 2018
Sokol Gala 2018 (Oddíl capoeiry)
Dne 3. 7. 2018 se oddíl Capoeiry z Doudleb nad Orlicí zúčastnil
přehlídky sportů v rámci všesokolského sletu 2018, a to na akci Sokol
Gala v O2 aréně, kde se představilo více jak 600 účinkujících.
Vystoupení týmu ve složení Aneta Jeníčková, Stanislav Pavel, Jan
Mazánek, Daniel Morávek, Jakub Peňáz, Lukáš Jindra, Jonáš Dragoun
a Tomáš Kytlík trvalo 8,5 minuty a doprovázel je orchestr se skladbou
Piráti z Karibiku. Bylo asi jedním z jejich
nejlepších, ale i nejnáročnějších.
Vzhledem k tomu, že tým vystupoval
s dalšími spolky bojových sportů jako je Judo
Praha, Teakwondo Hradec Králové, Řecko-římské
zápasy a šerm, které patří svou základnou mezi
velikány, byli všichni potěšeni, že se mohli
divákům, kterých bylo více jak 15 tisíc, předvést.
Potlesk od tolika návštěvníků byl pro doudlebáky
největším oceněním a povzbudil je do dalších let
v motivaci nadále zlepšovat své výkony a učit se
nové věci.

Ve dnech 1. - 6. července
2018 se konal v Praze XVI.
Všesokolský slet. A tentokráte to
nebyla jen přehlídka skladeb
cvičenců všech věkových kategorií,
ale i oslava 100 let od založení
Československé republiky. V tomto
duchu se neslo i cvičení, kde se
vytvářely obrazce symbolicky připomínající toto výročí. Zvláště pak úvod
a závěr sletu za účasti historických postav – T. G Masaryka, M. Tyrše,
Karla IV., sv. Václava, Jana Žižky, J. A. Komenského, babičky a Libuše.
I doudlebský Sokol měl v Praze
zastoupení. Ve skladbě Cesta mezi 1568
cvičenkami bylo i 9 sokolek z naší tělocvičné
jednoty a Floriteam pod vedením Jany
Florianové tancoval po 2 dny na pódiových
vystoupeních v obchodním centru Eden.
Co napsat nakonec. Bylo to krásné,
těžké chvíle nácviku se zapomenou a hezké vzpomínky zůstanou.
Poděkování patří i sponzorům, kteří doudlebský Sokol finančně podpořili
a umožnili cvičenkám prožít sletový týden v Praze.

Zveme všechny zájemce o cvičení do Sokola a budeme se těšit na XVII.
Všesokolský slet v roce 2024.
Doudlebské noty v Edenu (předškolní děti)
Dne 6. 7. 2018 se doudlebští předškoláci po několika měsících
trénování a po účinkování na krajském sletu v Hradci Králové a Vítání
léta v Doudlebách nad Orlicí dočkali zážitku vystoupení před tisíci diváků
v pražské Eden aréně.
Skladba Noty trvala více než pět minut a cvičení se zúčastnily děti
z celé republiky. Její úskalí všechny zvládly a užily si atmosféru
sokolského sletu, což mohli diváci sledovat v přímém televizním přenosu.
Celého maratonu zkoušek
a vystoupení se pod vedením
Moniky Šafaříkové a Veroniky
Klaškové zúčastnili: Pavel Hlavatý,
Berenika
Lukešová,
Natálka
Divíšková, Stellinka Podolská, Eva
Klašková, Janička Rýdlová, Eliška
Bartošová, Kamilka Kudláčková.
Jako náhradnice se v Edenu
osvědčila Nela Bartošová.
Byla to pro všechny velká
životní zkušenost. Velké díky za podporu patří rodičům, dále městysi
a doudlebským společnostem, které finančně přispěly a pomohly tak
reprezentovat Doudleby v české metropoli.
Za TJ Sokol Monika Šafaříková

Během I. pololetí jsme uskutečnili 6 výborových schůzí,
6x rehabilitační koupání, přednášku o dopravních předpisech – jejich
změnách, výroční členskou schůzi, 2x přátelské posezení s rodinnými
příslušníky při malém pohoštění a v měsíci květnu výlet po kulturních
památkách.
Díky městu Vamberk máme hezké zázemí v naší klubovně, kde se
členové dvakrát týdně scházejí, mohou hrát různé hry, využívat
rehabilitační pomůcky, které máme městem zapůjčené, setkávat se
s přáteli.
Nakonec bych jménem všech našich členů chtěla poděkovat
městu Vamberk, městysi Doudleby nad Orlicí a obcím Potštejn a Záměl
za finanční podporu, bez které bychom nemohli pro naše členy
uskutečňovat tyto kulturní akce. Děkujeme i všem členům, kteří se
podílejí na přípravě uskutečňovaných akcí.
Všem bych chtěla na závěr popřát hodně zdraví, šťastné dny
a přátele s upřímným srdíčkem, neboť se darmo neříká: „Upřímný přítel
– vzácný to dar.“
Za místní organizaci STP Ludmila Skalická

Místní knihovna v Doudlebách n. O. vyhlašuje

výtvarnou soutěž pro děti

Činnost organizace Zdravotně postižených ve Vamberku v roce 2018
Naše místní organizace nese název místní organizace tělesně
postižených, ale v našich řadách jsou občané všech zdravotních
postižení. V současné době má naše organizace 165 členů. Zastřešujeme
zdravotně postižené z Vamberka, Doudleb nad Orlicí, Potštejn, Pěčína
a Záměle.

Můžete kreslit, malovat, lepit, modelovat a jinak vytvářet
z libovolných materiálů
Práce odevzdávejte do knihovny do 19.11.2018

Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
pořádá Městys Doudleby nad Orlicí ve spolupráci s firmou EKOPART s.r.o.
Vamberk

v sobotu 3. listopadu 2018
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové filtry, plastové nádoby
od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené (vyjeté) oleje, zaolejované
hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika,
autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, pneumatiky, duše, cyklistické
pláště apod.
- nefunkční kompletní ledničky a mrazničky
- nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, vysavače,
magnetofony, apod.)

Odpady budou sbírány na těchto stanovištích:
místo zastávky sběrových vozidel
Pod školním statkem (ul. U Bažantnice)
Stará hasičská zbrojnice (ul. R. armády)
Autocentrum (ul. R. armády)
Parkoviště
Úřad městyse (ul. Švermova)
U sběrného dvora (ul. Švermova)
Příkazy (u hřiště)
Sídliště (ul. Jiráskova)
Vyhnánov (U Hotmarů)
Mnichovství (u čp. 31)

čas
8,30 - 8,40
8,45 - 8,55
9,00 - 9,10
9,15 - 9,25
9,30 - 9,40
9,45 - 9,55
10,00 - 10,10
10,15 - 10,25
10,30 - 10,40
10,45 - 10,55

Doudleby nad Orlicí pořádá:
V pátek 2. listopadu 2018

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ SOKOL

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Žádáme občany, aby své odpady předem neodkládali na stanovištích,
ale předali je přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu.
Sběr slouží výhradně pro občany městyse a náklady jsou hrazeny
z rozpočtu městyse.
Odvoz odpadů z podnikatelské činnosti je možno dohodnout předem na
adrese: EKOPART s.r.o. Tyršova 305, Vamberk, tel: 494 541 522 a bude
proveden za úplatu.

Lampionový průvod za světýlky,
strašidly a duchy
sraz u úřadu městyse v 17,30 hodin
Za nepříznivého počasí se akce ruší.

V sobotu 10. listopadu 2018

Zájezd do Divadla Spejbla a
Hurvínka
na představení: Pohádky pro Hurvínka
určeno pro děti 6-10 let
Odjezd od úřadu městyse v 10 hodin
(začátek představení ve 14 hodin); návrat cca v 19 hodin
Doprava + vstupné: člen 250,- nečlen 350,- Kč
Závazné přihlášky s platbou předem přijímá na poště
paní Pastvová do 5. 11. 2018

V sobotu 17. listopadu 2018

Fitness day
Od 13 do 16 hodin v tělocvičně základní školy
Program: FitDance: Radka Suchomelová
BodyForm: Romana Nejezová
Jóga: Jana Bartošová
vstupné: člen 30,- Kč/lekce, nečlen 60,- Kč/lekce
zvýhodněné vstupné na 3 lekce: člen 80,- Kč, nečlen 150,- Kč

Kulturní komise připravuje vánoční koncert

Gentlemen Singers
Foto z besedy s Janem Kačerem – 5. 10. 2018

Jediný český mužský profesionální soubor, vítěz mezinárodních
soutěží a pravidelný účastník významných festivalů od USA až po
Jižní Koreu. Oktet od svého vzniku v roce 2003 absolvoval téměř
tisícovku koncertů po celém světě a vydal sedm kritikou velmi kladně
ohodnocených samostatných nahrávek.

Neděle 2. prosince v 18.00
Předprodej vstupenek od poloviny listopadu v knihovně
Vydává Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, IČO 274 909. Telefon: 494 383 137
Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod značkou: MK ČR E 15586
Vydáváno 1x za 2 měsíce. Datum vydání: 18. 10. 2018

