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Vážení občané,
čas neúprosně ubíhá, rok 2019 se nám posunul již do poloviny druhého
zimního měsíce a my vám předkládáme první letošní doudlebské zprávy.
Počasí v letošním lednu a na začátku února nám nabídlo svoji širokou
škálu; od zimních mrazů a chumelení až po kombinaci větru a deště
s výraznými výchylkami teplot. Podařilo se nám alespoň nakrátko využít
mantinely na Třešňovce a zajistit možnost zabruslit si, sklouznout se,
zkrátka si užít aspoň trochu klasického ledového potěšení. Velké
poděkování patří především manželům Šafaříkovým, kteří se o tuto
ledovou plochu starali.
Jak jsem vám v minulém Zpravodaji slíbil, chtěl bych vás nyní ve
stručnosti informovat o aktuálním stavu přípravy největší
a nejvýznamnější akce našeho městyse v období minimálně několika
desítek let, ne-li celého století. Jedná se o výstavbu nové gravitační
splaškové kanalizace téměř na celém území městyse, včetně výstavby
nových kanalizačních přípojek pro vaše nemovitosti. Celý projekt je k
nahlédnutí na úřadu městyse. Projektovaná cena celého projektu je ve
výši cca 173 mil. Kč vč. DPH, z veřejných prostředků máme schválený
příslib dotace až do výše 93 mil. Kč bez DPH. Konkrétní čísla ale budeme
znát až po ukončení výběrového řízení na generálního dodavatele této
megaakce. Zahájení se předpokládá ve II. pololetí letošního roku, hlavní
činnosti budou probíhat v roce příštím, a ukončení celé akce výstavby
nové gravitační splaškové kanalizace s výtlakem do ČOV Vamberk by
mělo být v roce 2021.
Protože jednotlivé kanalizační přípojky nejsou součástí
projektové dokumentace na kanalizaci, je potřeba na ně zajistit
samostatnou projektovou dokumentaci a následné vydání územního
rozhodnutí na realizaci přípojek.
Náš městys objednal a průběžně hradí vypracování projektů
kanalizačních přípojek pro celou obec u zpracovatele projektu firmy IKKO
Třebechovice pod Orebem (IKKO Hradec Králové s.r.o.). Počet těchto
přípojek je cca 460. Cena za jeden projekt kanalizační přípojky je

2 420 Kč. Celkově městys za tyto projektové dokumentace zaplatí více,
než 1,1 mil. Kč.
Zastupitelstvo městyse na svém prosincovém zasedání řešilo
otázku, jakým způsobem umožnit občanům využití této projektové
dokumentace k jejich připojení na vlastní kanalizaci: prodat jim ji za
plnou hodnotu, prodat za symbolickou cenu, darovat … Nakonec byl
schválen návrh, že občanům tato dokumentace bude bezplatně
zapůjčena a po celou dobu bude v majetku městyse. Ten vám také
pomůže se zajištěním vydání příslušného povolení (územní rozhodnutí).
Odpadne vám tak běhání po úřadech a dotčených orgánech státní správy
a shánění všech potřebných vyjádření a souhlasů. O dalších
podrobnostech budete včas informováni a vyzváni ke spolupráci.
Jsem si vědom, že tak velká stavba, která je realizována ve
prospěch nás všech (nechci se schovávat jen za ochranu životního
prostředí a platné směrnice Evropské unie), nebude bez komplikací, ale
pevně doufám, že se nám za přispění vzájemné trpělivosti a tolerance,
ale především Vašeho pochopení, že nic není bez komplikací, podaří toto
dílo úspěšně dokončit. V příštích zprávách bych vás již chtěl seznámit
s tím, která vítězná firma bude v letech 2019 až 2021 tuto velkou
investici realizovat, a co nás to bude stát.
Ing. Ivan Keprta, starosta městyse

Zpráva o stavu PO za rok 2018
Rok 2018 lze hodnotit jako náročnější. Jednotka na pokyn
KOPIS zasahovala 19 x. Z toho 14 x požár, 3 x planý
poplach, 1x technická pomoc a 1x ostatní pomoc - hledání pohřešované
osoby.
9. února: požár ve Vamberku - účast 4 členů
22. února: požár ve firmě FERODO Kostelec nad Orlicí - účast 8 členů
7. dubna: požár rodinného domu v Doudlebách nad Orlicí - účast 7 členů
18. dubna: požár ve firmě Orsil Častolovice - účast 7 členů
6. května: požár trávy v Doudlebách nad Orlicí - účast 4 členů

9. května: požár ve Vamberku - účast 4 členů
17. května: požár ve Vamberku - účast 8 členů
22. května: požár trávy v Doudlebách nad Orlicí - účast 4 členů
23. května: požár zemědělské budovy v Doudlebách n.O. - účast 4 členů
13. června: planý poplach ve Vamberku - účast 4 členů
8. července: ostatní - pomoc při hledání pohřešované osoby ve Svídnici účast 6 členů
17. července: požár rodinného domu v Doudlebách n.O. - účast 4 členů
21. července: planý poplach ve Vamberku - účast 4 členů
1. srpna: požár rodinného domu v Doudlebách nad Orlicí - účast 4 členů
11. srpna: požár pole v Borovnici - účast 8 členů
22. srpna: planý poplach ve Vamberku - účast 4 členů
24. srpen: požár osobního auta v Záměli - účast 4 členů
18. září: požár osobního auta v Doudlebách nad Orlicí - účast 4 členů
31. října: technická pomoc - strom v Doudlebách n. O. - účast 8 členů
Můžeme konstatovat, že jednotka vyjela na všechny zásahy
ve stanoveném limitu.
Jednotka zasahovala také na žádost městyse:
15. března: mytí komunikace u zámku - účast 4 členů
17. března: kácení stromu na parkovišti - účast 4 členů
30. dubna: požární hlídka na akci „Čarodějnice“ - účast 5 členů
1. května: kácení stromu v zámeckém parku - účast 4 členů
24. června: požární hlídka při akci na zámku - účast 4 členů
4. září: požární hlídka při akci na zámku - účast 4 členů
20. září: požární hlídka při akci na zámku - účast 5 členů
22. září: požární hlídka při akci na zámku - účast 4 členů
30. listopadu: požární hlídka a řízení provozu při akci: „Rozsvícení
vánočního stromu“ - účast 7 členů
Jednotka byla proškolena dle nařízení GŘ HZS. Také jsme se zúčastnili
velitelského dne na stanici v Rychnově nad Kněžnou. Byla procvičena
příprava v první pomoci a spolupráce s RZS.
V rámci školení byla uskutečněna dvě tematická cvičení:
24. března: výcvik s dýchací technikou - průzkum a vyhledávání osob
v neznámém a zakouřeném prostoru v bývalém mlýnu Záměl.

11. srpna: výcvik s CAS 32 - praktické použití hašení pěnou.
Jedno družstvo 3. února absolvovalo stáž na stanici v Rychnově nad
Kněžnou. Chtěl bych tímto poděkovat vedení hasičského záchranného
sboru za tuto možnost.
V rámci preventivní činnosti byly provedeny ukázky pro mateřskou
a základní školu.
I když došlo k omlazení výjezdové techniky, její údržba vyžaduje značné
úsilí. Byla prováděna na pravidelných středečních schůzkách a všem, kteří
se na tom podíleli, bych chtěl touto cestou poděkovat. Zvláště si zaslouží
poděkování bratr Janeček za úpravu výtlačného potrubí a bratr Jamnický
za výrobu a montáž osvětlovací rampy na CAS 32. Obě vozidla byla v
měsíci dubnu připravena na technickou kontrolu, kterou úspěšně
absolvovala.
4. prosince se vedení jednotky zúčastnilo jednání rady městyse, kde
upozornilo na možnost čerpání dotací na nákup nové cisterny a požádalo
o zvážení této možnosti využít a pořídit pro zásahovou jednotku nové
vozidlo. Doufáme, že se setkáme s kladnou odezvou.
V letošním roce byl z prostředků fondu obnovy hasičské techniky
zakoupen autovlek s plachtou, který slouží pro přepravu raftu i pro případ
evakuace.
Též byla zakoupena sušička a dnes můžeme provádět údržbu výstroje
v hasičské zbrojnici.
Také byla zakoupena termokamera, která nám zefektivní práce při
dohašování požáru a hledání osob v zakouřených prostorách.
Je také třeba zlepšit provádění kondičních jízd jak s CAS, tak s dopravním
automobilem.
K dnešnímu dni má jednotka 16 členů: 15 mužů a jedna žena.
U této příležitosti bych chtěl poděkovat vedení městyse za jejich
podporu.
Všem, kteří se této prospěšné práci pro občany městyse podíleli, bych
chtěl poděkovat a vyslovit přesvědčení, že v ní budou nadále pokračovat.
Velitel: Roman Pavliš

Zpráva o činnosti mladých hasičů – rok 2018
Mladí hasiči se pravidelně scházejí každý pátek od 16 do 18
hodin, s výjimkou letních prázdnin. Ke konci roku 2018
kroužek navštěvovalo celkem 11 dětí, které nám tvoří
jedno družstvo starších žáků. Kromě pravidelných schůzek
pořádáme i další aktivity, a účastníme se hry Plamen.
3.3. - 10. 3. 2018 Zimní tábor Šajtava
Mladí hasiči již tradičně absolvovali pobyt na horské chatě Šajtava, kde se
věnovali zimním sportům a další všeobecné zábavě. Sněhu bylo dost,
takže náplň tábora byla splněna.
12. 4. 2018 Požární ochrana očima dětí a mládeže
Mladí hasiči se zúčastnili této soutěže, ve které měli předvést své
výtvarné dovednosti. Oceněn byl Honzík Straka – obdržel čestné uznání
za účast a ztvárnění.
27. 4. 2018 Brigáda a úklid hasičské zbrojnice
Náplní kroužku je také upevňování pracovních návyků, takže se děti
chopily košťat, smetáků a dalšího náčiní a řádně vycídily klubovnu.
30. 4. 2018 Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic proběhlo opět v prostoru fotbalového hřiště.
Mladí hasiči si pro děti připravili soutěžní úkoly se džberovkami, hadicemi
a provazy. Zájem o tyto disciplíny z řad soutěžících i přihlížejících byl
veliký.
2. 5. 2018 Odznaky odbornosti Preventista
Každý rok se mladí hasiči učí nové poznatky z hasičské tematiky a plní
testy. Tento rok se seznámili s úkoly a funkcí preventisty. Většina dětí
následně testy úspěšně zvládla.
6. 5. 2018 Nácvik požárního útoku CTIF Doudleby + Slatina
Tuto květnovou neděli se děti připravovaly na nadcházející hru Plamen.
Vyzkoušely si spolu s mladými hasiči ze Slatiny požární útok CTIF.
8. 5. 2018 Lhotecký Soptík
Družstvo mladých hasičů se účastnilo soutěže v požárním útoku
v Kostelecké Lhotě. Devítka se toho dne stala osudnou… Děti si

vylosovaly pořadové číslo devět a to bylo i jejich konečné umístění. Měli
jsme sebou nováčky, takže to pro všechny byla cenná zkušenost.
25. 5. – 27. 5. 2018 Hra Plamen Přepychy
Hlavní soutěž hry Plamen probíhala v Přepychách. V pátek odpoledne
jsme pobalili věci a vyrazili na cestu. Po příjezdu jsme postavili stany
a zabydleli se. V sobotu celý den probíhaly disciplíny, večer se děti
odreagovaly při diskotéce. V neděli dopoledne se uskutečnily zbývající
soutěže a proběhlo vyhlášení výsledků.
1. 6. 2018 Zámecký park Častolovice
V tento páteční den čekala děti odměna za vynaložené roční úsilí
v podobě výletu do zámeckého parku v Častolovicích, kde se posilnily
ledovou tříští a svlažil je čerstvý déšť.
8. 6. 2018 Dětský den MŠ
Již po několikáté pořádali hasiči dětský den pro mateřskou školku. Pro
děti byla připravena ukázka hasičské techniky a jejich práce. Vše bylo
ukončeno příjemným občerstvením.
21. 6. 2018 Noční hra
Na závěr školního roku jsme opět uspořádali noční hru pro děti. Počasí
tentokrát nepřálo, takže vše proběhlo v hasičské klubovně. Děti si užily
noční dobrodružství s hrami.
21. 9. – 22. 9. 2018 Soustředění k ZPV Slatina nad Zdobnicí
Trénink disciplín branného závodu proběhl tradičně ve Slatině, kde jsme
zároveň přespali. V pátek proběhl nácvik střelby ze vzduchovky, vázání
uzlů, poznávání topografických značek, hasicích přístrojů, zdravovědy,
ručkování po laně a určování azimutu. V sobotu si děti vše vyzkoušely
znovu, když si cvičně zaběhly trať se stanovišti připravenou jejich
vedoucími.
29. 9. 2018 Podzimní soutěž Kostelecká Lhota
Družstvo dětí se spolu s družstvem žen zúčastnilo soutěže v Kostelecké
Lhotě. Děti se umístily na 5. místě.
6. 10. 2018 Závod požární všestrannosti Lukavice
Nové kolo hry Plamen bylo zahájeno závodem požární všestrannosti
v Přepychách. To, co se děti naučily na soustředění ve Slatině, nyní
zúročily.

28. 10. 2018 Sázení stromu republiky + Den otevřených dveří
Rok 2018 byl ve znamení oslav 100 let vzniku naší republiky a ani mladí
hasiči nebyli výjimkou. Asistovali při sázení lípy v doudlebském parku
a dnu otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
9. 12. 2018 Bowling Rychnov nad Kněžnou
Na závěr roku se spolu s mladými hasiči ze Slatiny vydáváme na bowling
do Rychnova nad Kněžnou. Bylo tomu tak i tento rok. Všichni si užili dvě
hodiny zábavy, popcornu, brambůrek, a fyzické námahy, té obzvláště ti
nejmenší. Akce se všem líbila a těší se na další ročník.
21. 12. 2018 Vánoční besídka
Poslední setkání mladých hasičů v roce 2018 bylo pojato v duchu vánoc.
Klubovnu osvítil vánoční stromek ozdobený dekoracemi vyrobenými
dětmi a provonělo ji vánoční cukroví. Každý našel pod stromečkem
nějaký dárek, který potěšil či pobavil. Večer jsme završili shlédnutím
oblíbeného filmu Doba ledová.
Také chci poděkovat všem, kteří se během roku jakkoli podíleli na tom, že
náš kroužek mladých hasičů v současnosti takto funguje.
Petra Borovcová

T.J. Sokol Doudleby nad Orlicí prosí občany, kteří by
dohledali ve svých věcech různé materiály týkající se
činnosti Sokola v Doudlebách např. staré fotografie,
plakáty, korespondenci, průkazy, kroje či jejich části
o zapůjčení.
Jedná se o zmapování historie jednoty od jejího vzniku po
současnost. Naše jednota v tomto roce slaví 120 let vzniku. Materiály
budou s vaším svolením okopírovány nebo nafoceny a poté navráceny.
Zmapovaná historie by byla ke shlédnutí na chystané výstavce
v knihovně v jarním období.
Věci můžete zanechat v knihovně u paní Hájkové, označené –
podepsané. Kontakt 494 383 008. Velice děkuji.
Monika Šafaříková, starostka T.J. Sokol

POZVÁNKA
na volební valnou hromadu TJ Sokol Doudleby nad Orlicí,
která se bude konat
v pátek 22. března 2019 od 18:00 hod. v jídelně ZŠ Doudleby nad Orlicí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Program:
Zahájení a volba komisí
Zpráva mandátové komise
Kontrola usnesení z minulé valné hromady
Zpráva o činnosti za rok 2018
Pokladní zpráva
Revizní zpráva
Zpráva o stavu členské základny
Rozprava k předneseným zprávám
Volba členů výboru jednoty a kontrolní komise
Volba vyslance na valnou hromadu župy
Návrh rozpočtu na rok 2019
Návrh plánu činnosti na rok 2019
Diskuse
Návrh na usnesení
Závěr
Monika Šafaříková
starostka TJ

Michaela Podolská
jednatelka TJ

Náboženská obec Církve československé husitské,
místní obec Doudleby nad Orlicí, Husův sbor
Březen:
3. 3. v 10 hodin
17. 3. v 10 hodin (2. postní neděle)
Duben:
7. 4. v 10 hodin (5. postní neděle)
20. 4. v 17,30 hodin - Velikonoce – Bílá sobota
Výroční shromáždění: 10. 3. 2019 ve 14 hodin v klubu Pohoda
v Kostelci nad Orlicí.
Bližší informace na vývěsní desce.

AQUA Servis zavádí ZÁLOHY NA VODNÉ
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na pravidelné
měsíční částky zavádíme placení záloh na vodné. Tato změna se týká jen
tzv. maloodběrů (tj. domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy
se nedotknou velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno pravidelné
měsíční vyúčtování. Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem
z účtu nebo prostřednictvím sdruženého poštovního inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost,
že v období 2020 – 2024 dojde postupně v jednotlivých lokalitách ke
snižování odečtů až na 1x ročně. Kdo nebude mít sjednán režim
zálohových plateb, bude muset počítat s jednorázovou finanční zátěží.
S ohledem na možnost zálohových plateb nebudeme v případě dlužných
částek přistupovat na režim splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace
odběratelských smluv z důvodu splnění nových legislativních požadavků
daných novelou č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
V průběhu února a března můžete očekávat, že Vás navštíví
zaměstnanec AQUA SERVISU, aby Vám pomohl s vyplněním údajů, které
jsou potřebné pro provedení změn.
Ti, kteří mají zájem o sjednání zálohových plateb, mohou také
navštívit webové stránky společnosti AQUA SERVIS www.aquark.cz.
Pod záložkou ZÁLOHY PLATEB najdete bližší informace a oba formuláře,
jak pro přistoupení k platbě záloh, tak pro změnu stávající smlouvy.
Formuláře bude možné vyzvednout a vyplněné odevzdat i na úřadu
městyse.
Pro další informace či schůzku můžete volat na tel.: 494 539 111
nebo na tel. 702 226 422, případně napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz.
AQUA SERVIS spustil vyjadřovací portál
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují vybudovat
vodovodní či kanalizační přípojku, případně jen potřebují vědět, jak
daleko je vodovod či kanalizace od jejich pozemku. Určitě ji přivítají
projektanti, kteří u nás žádají o vyjádření častěji.

Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek
společnosti www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání elektronických
žádostí o vyjádření. Samotné zadání žádosti probíhá v pěti krocích.
Žadatel zde doplní svoje kontaktní údaje, důvod žádosti a zájmovou
lokalitu. Po úspěšném zadání žádosti dorazí žadateli potvrzovací email,
ve kterém je shrnuta jeho žádost s uvedením čísla jednacího.
Registrovaní žadatelé potom budou moci využívat určité výhody
spočívající v předvyplnění údajů o žadateli či zobrazení sítí v mapě u
zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve kterém
referentka vyjadřování podané žádosti eviduje, zpracovává a ze kterého
hotové vyjádření odesílá na emailovou adresu žadatele.

„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při zadávání, snižuje
pravděpodobnost chyby či omylu díky rozsáhlé automatizaci, šetří
náklady a zrychluje přístup k potřebným informacím“, dodal Bc. Jakub
Dragoun, vedoucí zákaznického centra.

Místní knihovna
Březen bývá v posledních letech vyhlášen měsícem čtenářů. Stejně tak
i letos je to spojeno s výhodou čtenářské amnestie. V této době nově
přihlášení čtenáři, dospělí i děti, nemusí platit roční čtenářský poplatek
a dlužníkům je odpuštěna upomínka, pokud vrátí knihy v původním
stavu.
Výstava

dřevo. Ale ani ve svých obrazech a dřevěných plastikách však neopouští
svou filozofickou základnu - humor.
Jeho zálibou je cestování, turistika a fotografování. Uskutečnil mnoho
poznávacích cest po celém světě.
Pavel Matuška je členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové.

Během výstavy, která končí 12. března, jsou v knihovně k nahlédnutí i ke
koupi knihy Usmívání a Usmívání 2, které obsahují průřez celou tvorbou
humoristy.

Pavel Matuška - Usmívání
Od 1. února jsou v knihovně vystaveny obrazy a dřevěné plastiky
osobitého představitele českého výtvarného humoru Pavla Matušky.
Autor se narodil v roce 1944 v Třebechovicích pod Orebem, kde
dodnes žije a pracuje. V roce 1962 maturoval na SPŠ strojnické
v Rychnově nad Kněžnou. Jako výtvarník propagace začal pracovat v roce
1967 v královéhradecké Fotochemě a postupně pak v několika dalších
podnicích. V letech 1976 - 1979 absolvoval šestisemestrální Studium
teorie a praxe grafiky periodik při Fakultě žurnalistiky UK v Praze.
Výtvarníkem na volné noze v oboru reklamní grafiky, ilustrace
a kresleného humoru se stal v roce 1984.
Svůj kreslený humor publikoval od roku 1980 v domácích novinách
a časopisech, a brzy se zařadil mezi filozofující karikaturisty po bok
Borna, Bartáka, Slívy, Jiránka, Renčína, a dalších. Ilustroval několik knížek
a jeho kresby po léta otiskoval švýcarský humoristický časopis
Nebelspalter. Jeho práce jsou zastoupeny ve sbírkách pořadatelů mnoha
mezinárodních soutěží a festivalů kresleného humoru, na kterých také
získal řadu ocenění.
Uspořádal více než 80 samostatných výstav výtvarného humoru
a zúčastnil se stejného počtu výstav skupinových, spolu s dalšími autory.
V současné době se stále více věnuje volné tvorbě - malbě a řezbě.
Vyměnil čtvrtku, pero a tuš za plátno, štětce, barvy a dláta a lipové

Těší mě, tolik jsem toho o vás slyšel

Pokušení

Pro děti
Počteníčko s překvapením v úterý 5. března.
V pořadí devátá doudlebská Noc s Andersenem
proběhne v sobotu 30. 3. 2019. Viz obálka. Podrobnosti
a přihlášky ve školní družině a knihovně.

Kulturní komise připravuje podobně jako v roce 2009 fotografickou
soutěž, jejíž výsledky budou vyhlášeny v rámci oslav 760 let od první
zmínky o Doudlebách nad Orlicí. Bližší informace od března v knihovně
a na letácích.
Helena Hájková

Informace o uzavírce
Upozorňujeme občany, že bude probíhat oprava železniční zastávky
Kostelec nad Orlicí - město a z tohoto důvodu bude ve dnech 13. 3. - 1. 4.
2019 uzavřen železniční přejezd (lokalita pod Skálou), která vyvolá změnu
dopravní obslužnosti. Objízdná trasa pro osobní vozidla bude vedena
přes Vyhnánov. Více informací na webových stránkách městyse.

Úhrada poplatků v roce 2019
Svoz a likvidace komunálního odpadu – popelnice
Popelnice pro soukromé osoby:
500,- Kč/osoba/rok
Popelnice „podnikatelské“
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 23,00 Kč/m3 včetně DPH
splatnost do: 31. 3. 2019
Dle odečtu vodoměrů za rok 2019

28,50 Kč/m3 včetně DPH
splatnost průběžně
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