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Vážení občané!   
 

V minulých zprávách jsem se zmínil o připravované akci 
„Energetické úspory v MŠ“, která je podporovaná Státním fondem 
životního prostředí z prostředků Evropské unie. 

Když jsem článek psal, měli jsme výběrovým řízením vybranou 
dodavatelskou firmu a pomalu jsme se připravovali na to, jak v květnu 
začneme. Pak přišla nečekaná informace, že vítězná firma, se kterou byla 
podepsaná smlouva o dílo, od zakázky odstupuje. A tak vše začalo 
nanovo. Vypsání výběrového řízení, nová jednání se Státním fondem 
životního prostředí (úředníci v Praze takovouto situaci ještě neřešili). 
Následovalo jednání rady městyse a veřejné zasedání zastupitelstva 
městyse.  

Dne 12. 04. 2011 byla konečně podepsána nová smlouva na 
realizaci díla s firmou KERSON spol. s r.o. z Dobrého, která se stala 
vítězem druhého výběrového řízení. Dílo v hodnotě 3 342 889,- Kč 
včetně DPH by se mělo začít realizovat v měsíci květnu a na konci 
prázdnin by měla být rekonstrukce hotova. Dotace na uznatelné výdaje by 
mohla činit  až 1 570 200,- Kč. 

V posledních dubnových dnech začneme stěhovat děti do 
provizorních prostor v budově bývalého internátu (dříve tam bývalo 
jedno oddělení MŠ) a do objektu družiny vedle ZŠ. Doufám, že tato 
změna, která je nezbytná, se bude třeba na chvilku dětem zamlouvat. 

Občany bydlící nebo užívající ulici Komenského bych chtěl 
požádat o trpělivost po dobu provádění prací, neboť každá taková změna 
se nás všech dotkne. 

 

Jiří Kaplan, starosta městyse 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Vodáci čistí řeku 
 
 Do projektu „Řeky nejsou smetiště“ se zapojili také doudlebští 
vodáci při TJ Velešov Doudleby nad Orlicí. V neděli 10. dubna 2011 na 
raftu a lodích v úseku od splavu ke splavu z Doudleb nad Orlicí do 
Kostelce nad Orlicí se vypravili čistit břehy a koryto řeky od odpadu, 
který tam lidé odložili nebo který se tam usadil po povodních. 



Množství více než 700 kg a 
rozmanitost odpadu nás 
všechny zarazilo. Na úseku 
dlouhém cca 4,5 km jsme 
objevili koberce, lino, pet 
lahve, pneu, železo a další 
věci, které k řece 
pochopitelně nepatří. 
 Tato dobrovolná akce 
na čištění koryta a přilehlých 
břehů dokazuje, jak nám 
záleží na čisté řece a okolí a 

doufáme, že ji někteří lidé konečně přestanou zaměňovat za smetiště. 
 

Ladislav Martínek, TJ Velešov 
 
Nedělní brigáda 
 
 Klub dětí a mládeže z Hradce Králové připravil akci „Čištění řeky 
Orlice“ a požádal nás o spolupráci. Doudlebští vodáci a turisté mají 
„svou“ řeku rádi a rozhodli se jí pomoci sami. 
 Nepřímo chci navázat na příspěvek předsedy TJ Velešov pana L. 
Martínka. Znám naše vodáky a velice rád jsem se akce zúčastnil. 
Výborná parta pracovitých lidí nelitovala času. A tak nedělním 
dopolednem pluly po Orlici lodě provázené dalšími pěšími pomocníky po 
obou březích od splavu až na „Přehrádky“. 
 Vyhládlí a už trochu unavení jsme u tamní vodácké chaty 
rozdělali oheň, opekli špekáčky a ač se chtělo posedět a popovídat, nebyl 
čas. Plný vlek odpadu se odvezl do Sběrného dvora a pokračovalo se 
s úklidem dále po proudu až ke kosteleckému splavu. Odpoledne jsme 
ještě museli uklidit lodě a zajistit přepravu zpět na jejich „kotviště“. 
 Tento příspěvek vezměte prosím jako poděkování všem, kteří se 
akce zúčastnili, velice si vážím jejich přístupu. 

 
Jiří Kaplan, starosta městyse 

 

Vzpomínáme na doudlebské výtvarné osobnosti 
 
Dne 10. února 2011  by se dožil osmdesáti let akademický sochař 
Ladislav Zemánek.  

Absolvent Vysoké 
školy umělecko 
průmyslové, žák 
profesorů Karla 
Dvořáka a Josefa 
Wagnera (studium 
1948 - 1953) je 
autorem monumen-
tálních plastik ve 
volném prostoru 
v Děčíně, Jaroměři, 
Pardubicích a Hradci 
Králové. Materiálem 
mu byl zejména 

pískovec, opuka i mramor, plastika před chirurgickou klinikou v Hradci 
Králové je odlita v cínu. V posledních letech své tvorby se věnoval 
především komorním figurativním plastikám, ve kterých znamenitě 
využíval možností bronzu. 

Přátelský, otevřený, skvělý kamarád, Doudlebák celým srdcem, 
tak na něj vzpomínají všichni, kdo ho znali. 

Zemřel 18. prosince 2004. 
 

---------- 
 

V červenci letošního roku uplyne 110 let od narození dalšího 
doudlebského rodáka, akademického malíře  

Jindřicha Šimka (11. 7. 1901 - 19. 12. 1979). 
Kulturní komise připravuje na červen malou 

výstavu malířových obrazů. Prosíme všechny, kdo 
vlastní některou z jeho prací a je ochoten ji zapůjčit na 
výstavu do místní knihovny, ať se obrátí přímo na 
knihovnu nebo úřad městyse. Vítána je každá informace 
o majitelích Šimkových děl. 



Doudleby jako samosprávná obec 
 

    Rafinerie cukru a růst počtu obyvatel přispěly k otevření 
poštovního úřadu 8. května 1884 v domě čp. 115. Poštovní zásilky se 
přivážely z Kostelce nad Orlicí.  O rok později byl úřad přemístěn do     
čp. 140 a zřízena též telegrafní stanice, k níž byl připojen i Vamberk.  
    Již několik let byl školní rok uzavírán výstavkou žákovských 
prací a školních pomůcek. Ve školní kronice najdeme u některých let 
(1882) stěžování zapisovatele na malou účast těch, kteří měli co činit 
s děním ve škole, zatímco přicházeli i přespolní a zástupci okresní školní 
rady. Na závěr roku 1884/5 se jí zúčastnili vzácní hosté, novinář Samuel 
Fischer, bývalý žák školy, a jeho přítel MUDr. Weil, oba z Vídně.           
O výstavku projevili velký zájem a podivovali se nad úrovní výsledků 
školy a školství v Čechách. 
    Konec roku 1884 přinesl doudlebským velkou nepříjemnost – 
požár v rafinerii cukrovaru. Podle zápisu v Kronice školy  vznikl oheň 
v jedné ze 13  dřevěných sušáren cukrových homolí. Držel se nejprve 
uvnitř, hasiči však jej nedokázali utlumit, v odpoledních hodinách vyšlehl 
nad střechu a během hodiny se ocitla celá budova cukrovaru v jednom 
ohni, který byl viděn již z velké vzdálenosti. Třináct hasičských sborů, 
včetně místních, kteří vyzkoušeli nedávno zakoupenou čtyřkolovou 
stříkačku, se marně snažilo oheň zdolat. Na podívanou se seběhlo mnoho 
lidí. Během noci lehl popelem zdroj obživy řady občanů.  Zásoby cukru, 
melasy a sirupu hořely ve zdech 14 dnů a v noci osvětlovaly zkázu. Když 
se čtvrtý den přijel na zhoubu podívat majitel továrny s ředitelem, 
vypravil obecní výbor za ním deputaci. Vyjádřila majiteli soustrast a 
požádala jej, aby se závod znovu postavil. Delegace, jejímž jménem 
hovořil řídící školy, byla přijata a získala slib obnovy rafinerie. Přes tuto 
skutečnost v nastávající zimě trpělo mnoho rodin velkou bídou. V první 
knize Kroniky Doudleb n. O. je požár datován rokem 1885. Chybný údaj 
lze vysvětlit. Obecní kronika byla založena v roce 1904. Přehled hlavních 
událostí 19. století byl napsán podle Koďouskovy Monografie Doudleb a 
školní kroniky, která požár rafinerie uvádí v zápise s nadpisem „Školní 
rok 1885“.  V textu je ale uvedeno, že byl zahájen 15. září 1884. Šlo tedy 
o školní rok 1884/85. 

    V dubnu 1885 zasáhla obec epidemie neštovic. Nejpostiženější 
byly děti a tím i školní výuka. V 1. třídě musela být na týden zastavena, 
někteří žáci byly dočasně či dlouhodobě z vyučování osvobozeni.   
    Kromě zápisů v místní kronice, kronice školy, v záznamech ze 
zasedání zastupitelstva, v dalších dokumentech fondu Úřadu městyse 
Doudleb nad Orlicí či fondů jiných ve SOkA v Rychnově nad Kněžnou, 
můžeme od počátku roku 1886 sledovat jisté dění v Doudlebách nad 
Orlicí také v Poslu z Podhoří, „týdeníku pro zábavu a poučení“, 
vydávaném v Rychnově nad Kněžnou. V jeho prvních číslech se 
v několika zprávách odrážely projevy národnostních třenic. Ústřední 
osobou byl pruský občan, přijatý v židovské obci před několika lety jako 
učitel a košerák (v židovské kultuře osoba, která zabíjela zvířata podle 
náboženského rituálního předpisu, jinak bylo maso nečisté a pravověrní 
Židé je nemohli jíst; od slov košer, kašer – vhodný, rituálně čistý). Když 
mu bylo odepřeno domovské právo reagoval založením Kasina (herna 
spojená s hostincem nebo obchodem) do něhož získával i české občany; 
mnozí se však brzy odhlašovali. Jeho významným spolupracovníkem byl 
drážní úředník, který se s pomocníky snažil umísťováním německých 
nápisů na drážní budově a do hostinců dát obci německý vnější vzhled. 
Velkou nelibost vyvolávali u divadelníků. Došlo i k výtržnostem, 
k fyzickému napadání, které každá strana vysvětlovala po svém a příčiny 
sváděla na protivníka. Záležitost vyšetřoval i obecní úřad. Odstěhováním 
hlavního aktéra události a některými dalšími opatřeními  nastalo zřejmě 
uklidnění, neboť v Poslu z Podhoří již další informace k těmto 
záležitostem nenajdeme. Ve školní kronice ani v zápisech ze schůzí 
zastupitelstva se s touto záležitostí nesetkáme. 
   Ve zmíněném týdeníku, v některých obdobích jen 
čtrnáctidenníku, se dozvíme o činnosti hasičů, jejich organizačním i 
osobním začlenění do nadřazených složek této organizace (výkon 
různých funkcí), o jejich shromážděních na vyšší úrovni konaných 
v Doudlebách i mimo ně, ale též o zdařilých početných akcích 
doudlebských divadelníků, o pořádaných zábavách i mnoha dalších 
příznivých, ale též nepříjemných jednotlivostech ze života místních 
občanů. 

pokračování příště 
 Jan Kaplan, kronikář 



Vážení spoluobčané, 
 

těmito málo řádky bychom se s vámi rádi podělili o výsledky naší 
práce pro zdravotně postižené občany. Naše místní organizace tělesně 
postižených ve svých řadách sdružuje zdravotně postižené tělesně, 
vnitřně, s postižením očním a ušním.  Členská základna se pohybuje 
kolem 200 členů. V současné době máme 186 členů, z toho je 40 
zdravotně postižených občanů z Doudleb nad Orlicí. Vzhledem k tomu, 
že naši členové jsou většinou ze střední a starší generace, rádi bychom 
v našich řadách přivítali i zdravotně postižené z  generace mladší. 
 Díky Městskému úřadu Vamberk máme moc hezké zázemí v naší 
klubovně, kde se mohou členové pobavit při televizi, různých hrách nebo 
využít rehabilitačních pomůcek. Členky, které se o klubovnu vzorně 
starají, vám ochotně uvaří kávu nebo čaj. 
 Během roku uskutečňujeme přátelská posezení s rodinnými 
příslušníky, jezdíme na koupání do České Třebové a v současné době do 
nově otevřeného bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Dále podnikáme 
každým rokem dva výlety po krásách naší vlasti a již tradičně na 
ukončení roku výlet po Orlických horách a přátelské posezení – tzv. 
Mikulášskou. 
 Za práci, kterou na zajišťování těchto akcí vynakládáme, je nám 
odměnou velká účast a spokojenost našich zdravotně postižených 
spoluobčanů, pro mnohé z nich jsou tyto akce jediným kulturním vyžitím, 
kterého se mohou zúčastnit. 
 Závěrem svého článku, bych za celý výbor MO STP Vamberk 
chtěla poděkovat MěÚ Vamberk, který nám v mezích svých možností 
vychází vstříc, a to nejen finančním příspěvkem. Za finanční příspěvek si 
též zaslouží poděkování Městysi Doudleby nad Orlicí, Obci Záměl a Obci 
Potštejn. 
 Věříme, že i nadále se nám s vaší pomocí bude dařit, alespoň 
částečně, svými akcemi vylepšit již tak těžký život zdravotně 
postižených. 
 

Ludmila Skalická 
Členka MV STP Vamberk 

 

Vyhodnocení sportovní činnosti za rok 2010 
 
 V loňském roce jsem svoji přípravu zaměřil na jediný sportovní 
vrchol, a to účast a co nejlepší výkon  na Světovém poháru v běhu na 
1000 mil v Athénách. Čtvrté místo a české rekordy mi byly odměnou za 
tvrdou přípravu. Ostatní výkony už byly tak trochu ve stínu, ale to bylo 
dáno i tím, že organizmus se z tak dlouhého běhu vzpamatovává řadu 
měsíců. Dále jsem tedy absolvoval ještě mistrovství republiky na 24 
hodin a 8 maratónů. Nyní krátce k jednotlivým závodům. 
Světový pohár na 1000 mil Athény, 15. – 31. 3. Jak už jsem uvedl, můj 
letošní sportovní vrchol v nejdelším běžeckém závodě v Evropě. 4. místo 
v českém rekordu 14 dní, 16 hodin, 55 minut, a 13 sekund je myslím 
velkým úspěchem v konkurenci světových běžců. Navíc mezičas na 1000 
km 9 dní, 4 hodiny, 10 minut je též novým českým rekordem. 
Mistrovství světa v běhu na 24 hodin, Kladno 31. 7. – 1. 8. Při 
mistrovství republiky na 24 hodin jsem myslel výš než na čtvrté místo, 
ale zdravotní problémy byly proti. 
Absolvované maratóny: 
Unhošť 2. 1.      5. místo v kategorii C 
Ostrava 16. 1.      4. místo v kategorii C 
Mělník 24. 4.     4. místo v kategorii C 
Rychnov nad Kněžnou 29. 8.   2. místo v kategorii D 
Kladno 18. 9.      5. místo v kategorii C 
Benešov u Semil 9. 10.   3. místo v kategorii C 
Praha – Stromovka 23. 10.    7. místo  v kategorii C 
Srch u Pardubic 27. 11.    4. místo v kategorii C 
 
 Závěrem bych chtěl poděkovat představitelům Městyse Doudleby 
nad Orlicí za přízeň a již mnohaletou podporu při provozování tak 
náročného koníčka, jako je ultramaratón. Pevně věřím, že mi městys 
zachová přízeň i pro rok 2011, kdy bych se chtěl opět zařadit nejen mezi 
naši, ale i světovou ultramaratónskou špičku. Příležitost k tomu bych měl 
mít na několika závodech, které mám v plánu absolvovat. 

 
Vlastimil Dvořáček 

 



Místní knihovna   
 

vás zve na 
Literárně hudební podvečer 

ve středu  4. května v 18 hodin v knihovně 
 
Spisovatelka a redaktorka Zuzana Maléřová a hudebník, spisovatel a 
nakladatel Josef „Pepson“ Snětivý  představí své nové knihy Šťastná 
hodina a Ženy s krátkými nehty. 
 

Hudební doprovod Josef „Pepson“ Snětivý. 
--------------------------------------------------------- 
Kulturní akce Vítání léta v Doudlebách nad Orlicí se 
připravuje na sobotu 18. června 2011.  
Přesný program bude včas na plakátech i v příštím vydání 
zpravodaje. 
--------------------------------------------------------- 
 

Jak jsme si užili pohádkovou Noc 
s Andersenem 
 

V pátek 25. března, o týden dříve 
než v ostatních knihovnách po celé zemi 
i za jejími hranicemi, jsme se v podvečer 
sešli v doudlebské knihovně, abychom 
poprvé na tomto místě strávili noční 

dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. My 
znamená 24 dětí od prvňáčků po páťáky a dospěláci, kteří to všechno 
připravili. 

Noc s Andersenem vymyslely v roce 2000 knihovnice z 
uherskohradišťské knihovny pro dvacet malých čtenářů. Věhlas o prožité 
noci se šířil po vlastech českých i moravských díky Klubu dětských 
knihoven, jehož zásluhou se myšlenka hlasitého nočního předčítání 
lavinovitě rozvinula do mnoha knihoven, které v roce 2001 první 
společnou Nocí s Andersenem oslavily svátek dětské knihy.  

V knihovně jsme si připomněli, kdo vlastně byl Hans Christian 
Andersen a Jana Machková nám krásně znělým hlasem přečetla jednu 
z jeho pohádek - Ošklivé káčátko. Při vytváření a zdobení 
princeznovských 
korunek a rytířských 
mečů jsme přivítali Ivu 
Vávrovou, autorku 
knížky O čarodějce, 
která zaspala století. 
S loutkou čarodějky 
Violety nám vyprávěla, 
jak celá knížka vznikla 
a co všechno je k tomu 
potřeba. Už skoro za 
tmy jsme se vypravili 
na procházku k zámku, kde na nás k našemu překvapení čekal přívětivý 
majitel, svíčkami osvětlené ochozy a nádvoří a také tajemná bílá paní 
doudlebská se spoustou dalších pohádkových bytostí. Pan Dujka nás 
laskavě provázel zámeckými komnatami a pohádkové postavy nám 
zadávaly rozličné, někdy více, jindy méně napínavé a těžké úkoly. Tak 
jsme získávali indicie, které vedly k vyluštění křížovky už ve známém 
zázemí školní družiny. Pak přišly na řadu pohádky a oblíbené pohádkové 
knížky, které si děti samy přinesly a také navzájem představily a čtení při 
lampičce až do samého usnutí. Spacáky na koberci nejsou pohodlné jako 

postele doma, spánek 
nebyl tak dlouhý, proto 
nám ráno ještě zbyl čas 
na kreslení nejvýraz-
nějších zážitků a výrobu 
koberců pro čarodějku 
Violetu. Trochu unave-
ni, ale snad všichni 
příjemně naladěni, na 
sobě trička s čerstvě 
nastříkaným logem Noci 
s Andersenem, jsme se 



ráno loučili v ětou: Bylo to prima, co se zase za rok sejít znovu? 
Poděkování za vydařenou první andersenovskou noc 

v Doudlebách patří všem, kdo se jakkoliv zúčastnili. Panu Dujkovi a 
ostatním ze zámku, vystupujícím hostům, přípravnému výboru, škole, 
rodičům za podporu a všem pohádkovým postavám. A také dětem, které 
byly skvělé - pozorné, vnímavé a šikovné. 

Další fotky na www.doudleby.cz/knihovna 
Helena Hájková, knihovnice 

 
 
Sbor dobrovolných hasičů Doudleby nad Orlicí 
 

Vážení spoluobčané, chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří byť i malou měrou podporují náš sbor, obzvláště pak zastupitelstvu 
a radě našeho městyse. 

Jarní období je pro nás každoročně časem odborných příprav a 
školení. Je to cyklické školení strojníků, velitelů, školení obsluhy 
motorové pily, pravidelné školení celého sboru a obzvláště výjezdové 
jednotky. Očekáváme pozvánku na školení nositelů dýchací techniky, 
školení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Na vozidle Tatra 
CAS 32 byla provedena technická kontrola a emise.  

Na začátku roku proběhla výroční valná hromada, kde mimo jiné 
byla předána Čestná uznání za táborovou činnost. 

O jarních prázdninách, v termínu 26. února až 5. března, jsme 
s dětmi vyrazili na chatu Šajtava ve Zdobnici, kde proběhl zimní tábor 
s tématem „Rampušákova cesta“. Těšili jsme se z příjemně stráveného 
týdne za slunného počasí a bohaté nadílky sněhu. První den, hned po 
ubytování, natěšené děti vyrazily na přilehlou sjezdovku. Byly 
naplánované zajímavé hry, při kterých jsme se všichni zabavili. Přes den 
se převážně lyžovalo, bobovalo, po obědě byl odpočinek a po večeři jsme 
hráli hry v jídelně. Každoročně nechyběl ani karnevalový sjezd 
v čemkoliv a na čemkoliv, všichni si připravili přenádherné masky. 
Například „Duch na bobech“, „Vzteklá liška“, „Pánové krasavice“, 
„Mladý doveda“, posádka Titanicu na nafukovacím člunu a další. 
Nechyběly ani večery s hasičskou tématikou. Děti si procvičily prevenci, 
uzlování a zdravovědu. Poslední večer kdy se nálada malinko horšila, 

protože tento senzační týden už končil, děti obdržely pamětní listy a do 
kroniky Šajtavy zapsaly článek o našem pobytu. Jídlo bylo skvělé. Velké 
poděkování patří nejen kuchařkám a osádce chaty Šajtava, ale všem, kteří 
se o děti starali. Dle následných názorů si děti tento tábor velice užily a 
už se těší na nový, který se bude konat o jarních prázdninách okresu 
Rychnov nad Kněžnou v roce 2012. 

Jelikož hasičský potěr a vodní živel jsou  kamarádi, byl na sobotu 
19. března naplánován výlet do bazénu. V odpoledních hodinách, 
v počtu 11 dětí a 4 dospělých, jsme vyrazili směr Ústí nad Orlicí. Už od 
Doudleb byly děti nedočkavé: „Kdy už tam budeme?“, neslo se po celém 
autě. Strávily hodinu a půl v bazénu, jízdami na tobogánu, saunou a 
vířivkou. Po nádherném relaxu přišlo k duhu malé občerstvení v místním 
kiosku a následovala cesta na prohlídku hasičské zbrojnice v Ústí nad 
Orlicí. Tam, k velké lítosti všech zúčastněných, nebyl nikdo k zastižení. 
Pravděpodobně měli místní hasiči výjezd. I přes to jsme jeli domů 
s dobrou náladou. 

Uplynulou sobotu proběhl Sběr železného šrotu a sebraly se 
celkem 3,2 tuny odpadu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
občanům, kteří připravili hromádky starého železa k odvozu a pevně 
věříme tomu, že i touto troškou jsme společně napomohli k lepšímu 
životnímu prostředí. 

Internetové stránky: www.sdh-doudleby.webnode.cz 
 

Lubomír Frydrych – vedoucí mládeže 
Pavel Šeda – zástupce velitele 

 
------------------------------------------ 

 
Díky zodpovědným občanům ušetřil náš městys životnímu 
prostředí řadu surovin 
 

Loni občané odevzdali k recyklaci 79 televizí a 45 monitorů. 
Náš městys už několik let poskytuje občanům možnost třídit 

vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televizory a monitory. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody 
jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme 



snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení. 

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy 
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody 
z deseti sprchování.  

 „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 79 
televizí a 45 monitorů. Tím jsme uspořili 19 kWh elektřiny, 365 litrů 
ropy, 92 915 litrů vody a 834 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 4 tuny CO2, ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 19 tun“, popsal konkrétní úspory pro životní prostředí pan Petr 
Zezula, oblastní ředitel společnosti ASEKOL. 

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje 
za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost 
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. 

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, 
přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů 
starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad 
nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do 
sběrného dvora. 

 
--------------------------------------------------------- 
 

Náboženská obec Církve československé husitské v Kostelci nad Orlicí, 
místní obec Doudleby nad Orlicí, Husův sbor,  
Bohoslužby každou 1. a 3. neděli v měsíci v 10 hodin  
V dubnu  :  17. 4. v 10 hodin.   
Velikonoční:    v sobotu 23. dubna (pašije, antifony)  v 17,30 hodin 
V květnu:     1. a 15. května v 10 hodin 
Májové pobožnosti : ve čtvrtek   12. a 26. května v 17,30 hodin (s hosty) 
Bližší informace na vývěsce u sboru. 
 

 

 
VELIKONO ČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH  
      

Ve dnech 15. – 17. 
dubna  2011 pořádá ZO ČZS 
v Častolovicích již 11. jarní 
výstavu pod názvem 
„Velikonoce – svátky jara“. 
Ukazuje nejen zvyky a krásu 
tohoto období, ale dává i 
návody, jak si zpříjemnit a 
zkrášlit příchod jara.  

Výstava se uskuteční 
v celém výstavištním areálu a 
bude otevřena každý den 

v době od 09.oo hod. do 17.oo hod. Vystaveny budou jak  kraslice různě 
malované a zdobené, tak i všechny věci připomínající velikonoční krásu. 
Každý návštěvník bude moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček 
malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami.  

V letošním roce bude velmi zajímavý soubor staročeských 
řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a 
pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na 
hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních a velikostech, figurky 
a předměty ze šustí, pedigu, sisalu, rákosu, krouceného papíru a mnoho 
dalšího bude každý na této výstavě vidět. Největší křesťanský svátek 
v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i názorninami 
a přírodními doplňky. Od Škaredé středy až po Velikonoční pondělí 
budou vyobrazena křesťanská přísloví a zvyky.  Velmi zajímavé bude 
porovnání pečení našich babiček s velkopekárenskými výrobky 
(staročeské velikonoční mazance, beránci, koblihy). Ukázka 
velikonočního prostírání s překrásnou velikonoční gastronomií bude 
ozdobou prostředního sálu na výstavišti.      
         Samostatná expozice proutěného zboží a keramiky ozdobí hlavní sál 
výstavy. V letošním roce bude poprvé vystavena ucelená expozice 
s názvem „Výrobky šikovných rukou“.  

Největším zážitkem nejen pro děti budou jistě ukázky některých 
symbolů Velikonoc, mimo jiné i zajíci a beránci. Všechny tyto expozice 



budou skloubeny se zeleným trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, 
tak i v květináčích. Každý návštěvník se může seznámit s velikým 
množství květin – begonií, narcisů a ostatních cibulovin, včetně květin 
z dovozu z Holandska, které budou naaranžovány v celém areálu 
výstaviště.  
    Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks 
velikonočních kraslic, do které se může každý přihlásit. Soutěž bude 
vyhodnocena 17. 4. v 16,oo hod. Odevzdávání kraslic lze  provést přímo 
na výstavišti v Častolovicích. Pro všechny návštěvníky bude připraven 
rozšířený prodej všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože je to 
výstava zahrádkářů, nebude chybět ani prodej květin, cibulovin, 
okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a různých pochutin.  

Bližší informace na tel. 721 311 719 a na www.zahradkari.com.   
Na výstavu zvou pořadatelé – zahrádkáři. 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
Pro zapomnětlivé: Úhrada poplatků  v roce 2011  

  

Svoz a likvidace komunálního odpadu – popelnice 
Částka:         460,- Kč / osoba  s trvalým pobytem / rok  
         460,- Kč / objekt sloužící k individuální rekreaci 
podnikatelé  80,- Kč / 1 popelnice objemu 110 litrů / svoz  + DPH 20 % 

      splatnost do:  30. 4. 2011 
Poplatek za psa 
Částka:  100,- Kč u rodinného domku  
  250,- Kč v činžovním domě  

      splatnost do:  31. 3. 2011 
Pronájem pozemků 
Částka: dle nájemní smlouvy        splatnost do:  31. 3. 2011 
 
Stočné     
Paušální platby zpětně za rok 2010   
13,54 Kč/m3 + 10% DPH              splatnost do:  31. 3. 2011 
Dle odečtu vodoměrů  
za rok 2011    13,54 Kč/m3 +  10 % DPH        splatnost do:  průběžně 
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