Městys
Doudleby nad Orlicí

Koláž na titulní stránce vytvořila Věra Fina, autorka knih s duší
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Z P R Á V Y
Spisovatelka, fotografka, ilustrátorka a blogerka. Milovnice
života a jeho krás. Sebe i svou tvorbu včetně úplně čerstvé
knížky Máma - čisté jiskření nám představí na předvánočním
setkání v knihovně v úterý 11. prosince.
Tradiční předvánoční počteníčko s horkým nápojem, cukrovím a
písněmi nejen vánočními bude letos věnováno také čtení
a vyprávění pro nás nové a vzácné autorky, jejímž mottem je
„každý den je dar“
Moje knížka - pohádkový příběh (nejen)
pro děti, který otevírá srdce. Kniha, která
přibližuje čtenářům, proč reálný svět je
nad virtuální. Co znamená skutečné
přátelství a opravdové hodnoty. Odhaluje
spousty kouzel, které fungují i v běžném
životě. Třeba to, že zázrak přijde, když
otevřeš srdce...

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás v dnešním úvodním článku, jako čtvrtý
starosta v historii tohoto našeho doudlebského Zpravodaje oslovil. Po
fenomenálním více jak dvacet dva a půl letém působení (od dubna roku
1996) pana Jiřího Kaplana ve funkci starosty našeho městyse jsem dostal
na ustavujícím jednání zastupitelstva městyse důvěru a byl zvolen jeho
nástupcem. Nesmírně si vážím doporučení tehdy stávajícího starosty
zastupitelům městyse mé osoby za vhodného kandidáta na tento post.
Jsem velice rád, že se mi pana Kaplana podařilo přesvědčit, aby
mi byl maximálně nápomocen při mé nové práci, a to na pozici
místostarosty našeho městyse. Bez jeho nezměrně bohatých a obsáhlých
zkušeností bych si vstup do této odpovědné funkce nedokázal představit,
protože jsem si vědom, že do rozjetého vlaku se jen velice těžko
nastupuje. Řadu zkušeností a poznatků s problematikou řízení městyse
jsem sice již získal za mé dvacetileté působení (pět funkčních období) ve
vedení městyse jako radní a předseda finančního výboru, ale práce
starosty se týká podstatně širšího záběru činnosti s výrazně větší
různorodostí řešené problematiky.
Chtěl bych Vám slíbit, že budu svoji funkci vykonávat svědomitě
a zájmy obce i vás občanů hájit tak, jak nejlépe dovedu. Před námi stojí
velké úkoly, o kterých vás budu průběžně informovat v následujících
zprávách. Jednoznačně největší akcí je pro nás výstavba nové splaškové
kanalizace, na kterou jsme získali dotaci ve výši cca 90 milionů Kč, a která
bude v roce 2019 po provedeném výběrovém řízení na nejvhodnějšího
dodavatele zahájena. Blíže se k této připravované akci určitě vrátím
v příštím Zpravodaji.
Dovolte mi, abych dále poděkoval za předchozí dobrou práci
všem radním a zastupitelům, zvláště těm, kteří již uplynulým volebním
obdobím se svou prací pro městys skončili. Na našem ustavujícím
zasedání zastupitelstva proběhla z mého pohledu největší obměna
složení zastupitelstva, neboť nově bylo zvoleno 7 zastupitelů. Tedy
obměna byla cca 47%. Nově zvoleným zastupitelům pak přeji především

pevné nervy, dobré nápady a chuť je realizovat. Rovněž děkuji
zaměstnancům úřadu městyse včetně pracovníků zajišťujících úklid a
údržbu městyse, členům komisí a výborů, dobrovolným hasičům a všem
občanům, kteří nám v průběhu roku pomáhali a budou i nadále
pomáhat.
Ještě před rozsvícením druhé svíce na adventním věnci,
znamenající příslib blížících se Vánoc, vám přeji klidné a šťastné prožití
vánočních svátků, hodně klidu a nerušené pohody a v novém roce 2019
pak především pevné zdraví.
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse
Vážení občané,
dne 28. 10. 2018 si naše země připomněla 100. výročí vzniku
československé státnosti. Nejinak tomu bylo i u nás v Doudlebách nad
Orlicí, kdy po vyhlášení vzniku Československé republiky v roce 1918
byla Tělocvičnou jednotou „Sokol“ na Bělisku dne 13. 4. 1919 vysazena
památná „Lípa svobody“.
V letošním říjnovém deštivém nedělním dopoledni jsme se sešli
v centru našeho městyse, abychom opět zasadili strom s poselstvím pro
další generace a posílili tak sounáležitost obyvatel s místem kde žijeme.
Za účasti Sboru dobrovolných hasičů, zástupců sportovních
organizací z Tělocvičné jednoty Sokol a Tělovýchovné jednoty Velešov a
přítomných zastupitelů městyse a občanů byla zasazena lípa. Hudební
doprovod zajistil pěvecký sbor Orlice z Kostelce nad Orlicí a sboreček
z mateřské školky. Malá slavnost pak byla zakončena státní hymnou
doplněnou i o slovenskou část. Věřím, že se lípa jednou stane v tomto
místě dominantou a bude se pyšnit rozlehlou korunou, pod kterou
najdeme místo k zastavení a zamyšlení. Přejme ji klidný růst nejméně
dalších 100 let.
Děkuji všem, kteří se na této slavnosti podíleli a svou účastí
oslavili vznik našeho státu a tím podpořili naši národní hrdost a svobodu.
Jiří Kaplan, místostarosta

Složení nového zastupitelstva městyse
Info z TJ Velešov z.s.
Jméno

funkce
předsedkyně finančního
Ing. Jana Daňková
výboru
předsedkyně komise sociální
Lenka Divíšková
a zdravotní
Ing. Miroslav Dolek
radní, člen finančního výboru
radní, předseda komise
životního prostředí, člen
Ing. Jan Fetters
stavební komise
Jiří Kaplan
místostarosta
Ing. Ivan Keprta
starosta
Jaroslav Koleček, MSc. člen kontrolního výboru
členka komise sociální a
Petra Kolečková
zdravotní
předseda stavební komise,
Ota Kopsa
člen finančního výboru
Lucie Lukešová
členka kulturní komise
člen komise životního
Ivo Mazura
prostředí
členka finančního výboru,
Andrea Mazurová
členka kulturní komise
člen finančního výboru, člen
Marek Pavlovský
komise sociální a zdravotní
Libor Skalický
předseda kontrolního výboru
radní, člen komise životního
Jaroslav Suchomel
prostředí

Dne 24. 11. 2018 se konala valná hromada TJ Velešov Doudleby
nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že po čtyřletém období skončil mandát
předsedy a výkonného výboru, bylo tedy nutné zvolit nové vedení TJ.
Sešli se zde stávající zástupci všech pěti oddílů, včetně
současného vedení těchto oddílů. Jmenovitě za ASPV - Asociace sportu
pro všechny - Lenka Jeništová, za oddíl kopané Filip Leimer, za turistický
oddíl Jan Faltys, stolní tenis Pavel Müller a za oddíl tenisu Jaroslav
Vorlický.
Valnou hromadu zahájil Ladislav Martínek, který pracoval jako
předseda od roku 2000, kdy převzal předsednictví po panu Milanu
Roklovi. Ve svém vystoupení zhodnotil své působení ve vedení TJ a
poděkoval panu Milanu Kudláčkovi za starost o fotbalový stadion, panu
Hynkovi za péči o tenisové kurty a městysi za trvalou podporu TJ
Velešov. Poděkoval všem, kteří se věnují především práci
s dětmi; poděkoval také všem sponzorům.
Ladislav Martínek
oznámil, že po 18
letech končí s funkcí
předsedy
TJ
a navrhl, aby byl
zvolen nový výkonný
výbor a předseda TJ.
Filip Leimer
seznámil přítomné
se stavem členské
základny TJ.
V současnosti
je pod TJ Velešov
sdruženo 5 oddílů
s 242 členy (84
dětí). Kopaná 85

členů (35 dětí), turistika 65 (11 dětí), ASPV 39 (36 dětí), tenis 31 (2 děti) a
stolní tenis 15 (0 dětí).
Zároveň je zapotřebí poděkovat všem, kteří vedou a motivují děti
ke sportu. Nelze vynechat jmenovitě vedoucí, trenéry a cvičitele - za
turistiku Martin Hrubeš, ASPV - Lenka Jeništová, kopaná – Filip Leimer,
Flekr J. a Šrámek J.
Bylo navrženo nové složení výkonného výboru a předsedy TJ
Velešov: Milan Kudláček (kopaná), Filip Leimer (kopaná), Lenka
Jeništová (ASPV), Jan Faltys (turistika), Martin Hrubeš (turistika), Petr
Valenta (tenis), Pavel Müller (stolní tenis), Marie Leimerová (účetní) a
Petr Holanec (předseda TJ). Návrh byl jednomyslně schválen. Nově tedy
došlo k rozšíření výboru ze sedmi na devět členů a volbě nového
předsedy TJ.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zastupitelům i novému
starostovi za budoucí podporu sportu v našem městysi. Všem
spoluobčanům a sportovním příznivcům přejeme pěkné Vánoce a pevné
zdraví do nového roku :-)
Za TJ Velešov Doudleby nad Orlicí. z.s
Ladislav Martínek, Petr Holanec
Dovětek P. Holance: „Sám nemám rád oficiální fráze, ale musím
poděkovat Láďovi Martínkovi za neskutečnou práci ve funkci předsedy
TJ. Slibuji, že se budu snažit v jeho krocích pokračovat.“

TJ Velešov pořádá
tradiční novoroční

Výstup na Velešov
1. 1. 2019
sraz účastníků ve 13 hodin
u budovy úřadu městyse

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
pátek 14. prosince
v sobotu 15. prosince

od 12,30 do 16,30 hod
od 9,00 do 11,00 hod

v garáži za úřadem městyse
CENA: 50 – 70 Kč (vč. DPH) / 1 kus
(podle velikosti)

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
Bohoslužby v prosinci 2018: neděle 2. 12. v 10 h (1. adventní)
16. 12. v 10 h (3. adventní)
Vánoční bohoslužby: pondělí 24. 12. ve 21 hodin (s koledami)
Novoroční bohoslužby: 6. 1. 2019 v 10 h s připomínkou 99. výročí
založení církve
Další bohoslužby: 20. 1. - 3. 2. - 17. 2. - 3. 3. - 17. 3. 2019
Bližší informace na vývěsce u sboru.

Hlášení místního rozhlasu
V předešlých číslech našich
Zpráv
jste
se
mohli
dočíst
o zpracování digitálního povodňového
plánu
a
vybudování
varovného
a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro městys Doudleby nad
Orlicí. A určitě jste si tedy všimli, že
došlo k instalaci nového digitálního
bezdrátového rozhlasu, což jste jistě
zaznamenali i na vlastní uši. Byly
nainstalovány nové hlásiče a jejich
nasměrování a technici se pokusili
i o nastavení přiměřené hlasitosti. Po
několika stížnostech dodavatel rozhlasového zařízení dle vašich
požadavků, svých schopností a přiměřeně k technickým možnostem
onoho zařízení doladil hlasitost, aby to na občany moc „neřvalo“. Co šlo
upravit, tak je upravené ale více to prý již nejde. Záleží na tom, jak jsou
hlásiče natočené vůči sobě a také v jak hustě zastavěné lokalitě se
nacházejí. Ne vždy technika slouží úplně k naší spokojenosti - dříve to
někde nebylo slyšet vůbec, nyní to slyšíme i přes uzavřená okna.
I z nabídky znělek jsme vybrali tu „nejtišší“, abychom zbytečně
posluchače nelekali. Víc se nám zatím nepodařilo.
Pro občany, kteří kvůli pracovnímu vytížení nestíhají hlášení
poslouchat a mají možnost připojení k internetu, máme novinku. Na
stránkách obce je v sekci „Městys“ záložka „HLÁŠENÍ ROZHLASU“. Sem
jsou po namluvení do počítače přetahovány nové relace, které si občané
mohou pustit jak na svém počítači, tak přes svůj „chytrý“ mobil
prostřednictvím aplikace „ČESKÁ OBEC“.
Přejeme příjemný poslech.
Za úřad městyse: Dana Židová

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Vyvolávací a rezervační systém
Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, a to
konkrétně registr vozidel, registr řidičů a registr
živnostenského podnikání plánuje do konce
stávajícího kalendářního roku spuštění vyvolávacího
a rezervačního systému, který zajistí plynulejší, pohodlnější
a přehlednější odbavování klientů.
Vyvolávací a rezervační systém umožní odbavení dvěma způsoby:
• klient přichází bez předchozí rezervace termínu a jeho odbavení je
závislé na počtu čekajících klientů,
• klient přichází s internetovou rezervací termínu a je odbaven v čase
sjednané schůzky.
Způsob odbavení bez rezervace termínu schůzky
Klient po příchodu sám volí požadovanou službu na tiskárně lístků
vyvolávacího systému umístěného na chodbě v prostoru Odboru
dopravy – obecního živnostenského úřadu, naproti výtahu. Obdrží lístek
s číslem odbaveni. Klient bude vyzván k odbavení dle čísla k příslušné
přepážce.
Odbavení s rezervací termínu schůzky
Na webových stránkách Města Kostelec nad Orlici bude nově zřízena
služba klientům - objednávání k vyřízení úkonů na příslušných registrech
s pevným určením času přijetí žádosti. Klient přichází na úřad s
potvrzením o rezervaci termínu a je vyzván k odbavení ve sjednaný čas
na příslušnou přepážku.
Po spuštění vyvolávacího a rezervačního systému budou jednotlivé
postupy možnosti odbaveni klientů zveřejněny na webových stránkách
Města Kostelec nad Orlici a informačních tabulích odboru.

Jak se líbil výlet členům klubu seniorů…
Dne 27. listopadu se skupina
doudlebských seniorů vydala pod
vedením paní Florianové na výlet do
Chlumce nad Cidlinou. Cesta vlakem
rychle uběhla a prvním cílem výletu byl
kostelík Nejsvětější Trojice ze 12.
století. Celý krásně vyzdobený v duchu
staročeských Vánoc. O jeho historii,
období adventu, vánočních tradicích i
své práci poutavě vyprávěla ředitelka
muzea paní Krátká. Další cesta vedla
krásným parkem k zámku Karlova
Koruna. Tam je v tento adventní čas k vidění výstava „Vánoce letem
světem“.
Zámecké
komnaty
se
proměnily ve vánoční světničky
i s typickými postavami z Ruska,
Ameriky, Norska a z jiných zemí.
Úspěšný výlet završil oběd v Zámecké
restauraci.
Jana Florianová

Odjezdníky autobusů – nové jízdní řády. Patrně každý ví, že se od
9. prosince 2018 mění jízdní řády. Chtěli jsme do dnešního čísla nové
jízdní řády pro vás vytisknout. Protože jsme nebyli dostatečně úspěšní,
prozatím vám můžeme nabídnout jen internetový odkaz.
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajskyurad/doprava/obsluznost/jizdnirady/jizdni-rady-v-kralovehradeckemkraji-70881/
Jakmile obdržíme papírovou verzi odjezdníků, budou na úřadě k dostání.

Úřad městyse v Doudlebách nad Orlicí
bude na Silvestra – 31. 12. 2018 – UZAVŘEN!

Úhrada poplatků v roce 2019
Svoz a likvidace komunálního odpadu – popelnice
Předběžně můžeme občanům sdělit, že pokud bude schválena nová OZV,
sazba že by se pro nadcházející rok cena měnit neměla (tzn. 500,Kč/osoba/rok).
Popelnice „podnikatelské“ čeká zvýšení na 133,- Kč/ 1 nádoba/ 1 svoz.
splatnost do: 31. 3. 2019
Poplatek za psa
Částka:

100,- Kč u rodinného domku
250,- Kč v činžovním domě
splatnost do: 31. 3. 2019

Pronájem pozemků
Částka:
dle pachtovní smlouvy

splatnost do: 31. 3. 2019

Stočné
Paušální platby zpětně za rok 2018 20,00 Kč/m3 + 15 % DPH
splatnost do: 31. 3. 2019
Dle odečtu vodoměrů za rok 2019

zatím není zkalkulováno
splatnost průběžně

AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou oznamuje cenu za vodné pro
rok 2019: 40,60 Kč/m3.

Malá informace: Kapři u Kovaříčků budou k mání 22. 12. 2018.

Q

Vývoz popelnic v roce 2019
měsíc
týden
datum svozu
leden

1/2019

únor
březen
duben

2/2019

květen

červen
červenec
3/2019

srpen
září
říjen

4/2019

listopad

prosinec

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.

pátek 11.1.2019
pátek 25.1.2019
pátek 8.2.2019
pátek 22.2.2019
pátek 8.3.2019
pátek 22.3.2019
pátek 5.4.2019
pátek 19.4.2019
pátek 3.5.2019
pátek 17.5.2019
pátek 31.5.2019
pátek 14.6.2019
pátek 28.6.2019
pátek 12.7.2019
pátek 26.7.2019
pátek 9.8.2019
pátek 23.8.2019
pátek 6.9.2019
pátek 20.9.2019
pátek 4.10.2019
pátek 18.10.2019

44.

pátek 1.11.2019

46.

pátek 15.11.2019

48.

pátek 29.11.2019

50.

pátek 13.12.2019

52.

pátek 27.12.2019

Městys Doudleby nad Orlicí
na základě usnesení z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse
v Doudlebách nad Orlicí, konaného dne 20. 09. 2018

předkládá záměr prodeje bytové jednotky č. 169/5
na st. parcele č. 262 v k.ú. Doudleby nad Orlicí, ulice Dukelská, čp. 169

„obálkovou metodou“ s minimální předloženou cenou
900 000,- Kč.

Nabídky s označením „BYT v čp. 169“
budou přijímány do 17. 01. 2019 do 12,00 hodin
na podatelně úřadu městyse.
Prohlídka nabízeného bytu po domluvě, tel. 494 535 454 - STAIKA
Otevírání obálek bude veřejné dne 17. 01. 2019 v 17,00 hod. v zasedací
místnosti úřadu městyse.
Další informace lze získat na telefonu 494 383 137 nebo osobně po domluvě
a také na internetové adrese: http://www.staika.cz/prodej-bytu-2-1-vdoudlebach-nad-orlici_1257

Na katastrální mapě je umístění bytové jednotky označeno barvou.

Místní knihovna
Tradiční předvánoční počteníčko pro dospělé s horkým nápojem,
cukrovím a kytarou se letos v knihovně uskuteční v úterý 11. prosince
2018 viz 2. strana obálky.
Netradičně bude naším hostem spisovatelka, fotografka
a ilustrátorka Věra Fina, autorka knih plných vzpomínek, něhy a lásky,
knížek o prioritách života a o cestě k nim. Dejme jí slovo už teď:
Na otázku čím chci být, až vyrostu, jsem jako dítě odpovídala: "
spisovatelkou".
Knihkupectví mého dětství v ulici na Panské bylo pro mě vždy oázou klidu,
pohody a krásy. To celé umocňovala vůně knih, kterou dodnes miluji. Na
pultech se skrývalo nespočet příběhů. A já se tenkrát rozhodla, sotva
jsem dohlédla na pult, že jednou, až vyrostu, napíši knihu podle skutečné
události…
Takové knihy dnes píši. Rovněž fotografuji a tvořím ilustrace. Velmi ráda
se účastním autorských čtení a charitativních akcí.
Knihu Máma jsem začala psát na přání blogerek v roce 2014. Oslovily
mě, abych své vzpomínky z dětství, o kterých píši na blogu, sepsala
v knihu. Tak vznikla kniha Máma.
V závěru této knihy, když jsem ji dopisovala, onemocněla jsem vážnou
nemocí. Napsala jsem do knihy slib, pokud všechno dobře půjde a jen
trochu budu moct, napíši volné pokračování. Svého slibu jsem si dostála.
Na světě je kniha Velká máma. Věřím, že tato kniha dokáže měnit úhel
pohledu na svět...
Závěrečná část trilogie Máma čisté jiskření právě přichází na svět. Kniha,
skrze kterou chci dát všem čtenářům i sama sobě NADĚJI. Na lepší dny
a zítřky. Na lidské pochopení, na vlídná slova, na to, abychom si
uvědomili, že život není nekonečný, a část mezi zrozením a jeho koncem
naplnili tím, co nás činí lidmi.

Další kniha, pohádková, Moje knížka je srdeční záležitostí. V ní přibližuji
malým čtenářům podstatné věci na tomto světě. Snažím se jim zvednout
oči od tabletů, mobilů a ukázat jim rozdíly mezi virtuálním a reálným
světem.
Sdělit jim to, co vkládám do Máminých kalendářů - každý den je dar ...
Mým přáním je, aby knihy s duší přinesly jen kladné pocity. Oprášily
dávno zapomenuté vzpomínky z dětství. Daly vám ztišení i poznání...
Otevřely oči i srdce.
Staly se knihami na vašem nočním stolku, které vám před spaním
přinesou pohodu a klid pro krásný sen. Dětem i dospělým.
/Citováno z www.knihamama.com/

Knihovna bude otevřena do středy 19.12.2018, poté od 2.1.2019
Přeji všem návštěvníkům a příznivcům knihovny a kultury vůbec
i všem ostatním lidem dobré vůle pohodu, klid a dostatek všeho, i času.
Ať se Vám daří prožít svátky vánoční podle Vašich nejkrásnějších
představ.
Ať Vás zdraví a radost doprovázejí celý příští rok
Helena Hájková

Vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti Můj klaun
V podzimní výtvarné soutěži se sešly práce 23 dětí od 5 do 11 let
a jedna skupinová. Pro snazší porovnání byly rozděleny do tří kategorií
podle věku autorů.
Většina klaunů je kreslených, některé obrázky jsou vytvořené
technikou koláže a několik opravdu originálních trojrozměrných zaujalo
nápaditými prvky. Všichni tvůrci si zaslouží naše uznání.
Kromě vlajícího klauna dětí ze školní družiny vyniká pohyblivý od
Jakuba a Tomáše Baliharových, hlava klauna v cylindru s foukačkou
v puse od Káti Vajčnerové a další z modelíny od Kamilky Fendrychové.
U stojící figury od Terezky Voltrové stojí za povšimnutí řada promyšlených
detailů.
Ceny nejlepším budou předány na Mikulášském počteníčku ve
čtvrtek 6. 12. Ti, kdo nebudou moci v ten den přijít, si mohou ceny
v knihovně vyzvednout kdykoliv později. Ostatní zúčastnění dostanou
malou odměnu.
Kategorie 6 - 9 let
1. místo Tomáš a Jakub Baliharovi
2. místo Tereza Voltrová
3. místa Berenika Lukešová
Jakub Řehák
Sandra Lednická
Barbora Hrubešová
Karolína Fendrychová
Vojtěch Potštejnský
Kategorie 10 - 11 let
1. místo Kateřina Vajčnerová
2. místo Kamila Fendrychová
3. místo Anna Michalková
Zvláštní cena: Vítek Potštejnský - 5 let

Oslavy 100 let republiky: slavnostní sázení lípy a výstava v klubovně SDH

Vlasta Hlaváčková: Foto z vánočního koncertu Gentlemen Singers
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