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DOUDLEBSKÉ 
                                       

ZVONY 

První svatba v Doudlebech 

Našli jsme poklad 

Konkrétně první konaná na Obecním úřadě Doudleby. 

Starosta Zdeněk Šmíd byl požádán novými obyvateli Doudleb, 

zda by bylo možné nechat se oddat v naší kouzelné vesničce. 

Nic není nemožné, a tak se počaly přípravy k tomu, aby 

se zasedací místnost obecního úřadu proměnila v útulný obřadní 

sál. K proměně velice přispěl pan Jiří Klor zapůjčením nábytku,        

a zároveň pomohl i jako výtečný hudební doprovod. 

Na první jarní den se vše odehrálo, bylo to krásné, dojemné         

a dobře to dopadlo. 

Manželé Kovářovi zanechali svůj podpis v doudlebské 

kronice.  

Tímto jim ještě jednou přejeme hodně štěstí, zdraví          

a lásky.                    
M. Caplová 

DUBEN 2015                   6. ČÍSLO

   

Začátek roku 2015 se nesl ve znamení rekonstrukcí a oprav. Nejprve se začalo v budově obecního úřadu, kde 

se zrekonstruovalo sociální zařízení a vytvořila se druhá kancelář s malou kuchyňkou. Kuchyňka bude sloužit nejen 

pro zaměstnance obecního úřadu, ale bude příjemným zázemím pro pořádané akce v zasedací místnosti.  

Druhá etapa se týkala kulturního domu, kde sociální zařízení volalo už dlouho o pomoc. Bylo velkým překvapením, 

když dutina ve zdi mezi pánskou toaletou a sálem odhalila malý pozdrav z minulosti. Dokonale zapečetěnou lahev 

se vzkazem přinesl do kanceláře obecního úřadu Pavel Pitra.  

 

 

 

 

   Starosta Zdeněk Šmíd a manželé Kovářovi 

Starosta Zdeněk Šmíd pod dohledem svých zastupitelů rozbalil 

vzkaz, který zněl: “Tady dřeli při adaptaci tito zedničtí majstři: Varga Jan, 

Říha Miloslav, Teiml Stanislav, Stehlík František a Šimánek Miloslav, 

dne 23. 6.1968“ 

Nález byl pečlivě zdokumentován, vložen do nové lahve a byl připsán 

nový vzkaz pro budoucí generaci. Jaká slova vzkazuje současné vedení 

obce? Nechť je to tajemstvím na dalších 50 - 100 let. 

 

  

 

     nalezená lahev otevírání lahve 

           nalezený vzkaz 
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 Krásný domeček za Biaggiho lávkou je leckomu 

trnem v oku, ne snad svoji architekturou, ale tím co se 

uvnitř děje. A prý tento proces ta naše obec vůbec 

nepotřebuje. ALE: ČOV se postavila hlavně proto, aby 

v řece opět mohla téct čistá voda, a aby se obec vyhnula 

placení vysokých pokut za vypouštění odpadů ze septiků 

do řeky. Musíme si uvědomit, že do kanalizace, která 

volně vytéká do řeky se nesmí vypouštět žádné jímky, 

žádné septiky.  

Jednou z častých otázek občanů je, jak obec s tímto 

dalším příjmem nakládá.   

Příjem   ze stočného se ze 100% vrací zpět do 

provozu čističky. Vyhodnocení nákladů na provoz 

kanalizace bude zveřejněno v kalkulační tabulce na úřední 

desce OÚ. Tato kalkulace je i součástí hlášení na 

ministerstvo zemědělství. Vzhledem k tomu, že ještě není 

kompletně vyřešena dešťová kanalizace, má ČOV velkou 

spotřebu elektrické energie právě na přečerpávání velkého 

objemu vody. Další výdaje jsou za údržbu, vyvážení kalů  

a neustálé opravy způsobené zanášením či ucpáním 

čerpacích motorů v důsledku nevhodného vhazování 

různých předmětů do odpadu (pleny, vložky, hadry…) 

Proč musím platit stočné a jiný nemusí?  
Stočné musí platit ze zákona každý, kdo je připojen 

na čističku. Připojit se musí každý, u koho je to technicky 

možné. 

Zdeňku,  doudlebské starostovské křeslo – jaké je? Horké, tvrdé, 

jaké?  

Rozhodně je plné nové práce, zodpovědnosti, a starostí. 

Když jsi se v létě rozhodoval o kandidatuře na starostu, zvažoval jsi 

pro a proti? Co převažovalo? 

Já jsem hlavně kandidoval do zastupitelstva, nechtěl jsem být starosta.  

Právě kvůli nevýhodám, jakým je pro mne obrovské množství 

administrativy a úředničiny vůbec.  

Každá obec má své nemoci odvozující od místních podmínek a 

lokality. Například Roudné v současné době  řeší dopravu. Co vidíš 

jako momentální bolesti Doudleb? Dají se léčit? 

Největší bolesti jsou ČOV, starý teletník v areálu zemědělského družstva 

a hlavní komunikace. Léčitelné určitě jsou, připravujeme projekty, 

pracujeme na tom.  

Na co naopak mohou být podle Tebe Doudlebáci hrdí? 

Na spolkovou činnost, na to, jak se druží, a nejen v Doudlebské hospodě.  

Nové zastupitelstvo pracuje půl roku, může už složit nějaké, byť dílčí 

účty? 

Je hotová rekonstrukce sociálního zařízení obecního úřadu a kulturního 

domu, buduje se brod v Zadubí a připravujeme projekty pro stavbu 

kanalizací. 

 
 
 

Ke komu se z finančních důvodů obce či důvodů 

spádových nemohla kanalizace dostavět, zatím 

stočné platit nemusí.                                 

Dokončení kanalizace k ostatním domům je nyní 

v plánu, projekty jsou připraveny, vše závisí na 

získání vhodných dotací. 

Proč je stočné v roce 2015 o 5,- Kč dražší než 

v roce 2014? 
Již v roce 2009 se rozjel pomyslný vlak 

ČOV. Součástí projektu stavby byla i finanční 

analýza, podle které bylo přesně určeno, kdy má 

docházet k nárůstu ceny. Dle této analýzy je přesně 

v roce 2015 určeno zdražení, kterého se musíme 

držet, abychom plnili kritéria dotace. Pokud 

nebudeme plnit pravidla dotace, hrozí, že bychom 

pak museli dotaci vrátit. A není to malá částka, je 

to řádově několik desítek milionů korun. 

Touto cestou bychom rádi požádali všechny 

občany, kteří ještě dluží za stočné za minulý rok či 

se záměrně nepřipojili, aby v rámci zachování 

dobrých vztahů mezi občany přistoupili 

k provedení platby. Jinak by obec byla nucena 

použít právní opatření, což by bylo nepříjemné pro 

obě strany. 

                 
       M. Caplová 

 

 

 
                            Rozhovor s novým starostou Doudleb 

Platíme stočné 

 

Rozhovor vedla Markéta Sedláčková, foto archiv OÚ 
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K jubileu hodin na doudlebské věži 

 

   

Psal se rok 1964, když se zhoršil zdravotní stav Vojtěcha Sovy (1880-1964), bývalého zedníka ze 

Straňan, do té míry, že musel být převezen do nemocnice. Tento starý pán, o jehož šetrnosti se vyprávějí 

celé historky, dožíval svůj život s vizí, že za své celoživotní úspory bude moci jednou koupit pro 

doudlebský kostel hodiny, které až dosud věž postrádala. O uskutečnění tohoto – ve své době dost 

problematického přání – požádal proto Ludvíka Hada (1908-2003) ze Straňan 28, jemuž svěřil dohled 

nad svou vkladní knížkou. Panu Hadovi, který byl Sovovi vděčný za to, že v minulosti pečoval o jeho 

nemohoucího otce, se podařilo vše dotáhnout do zdárného konce. I když Sova v nemocnici v květnu 1964 

zemřel a situaci zkomplikovalo projednávání pozůstalosti, dědicové přání respektovali.  

Ještě před Sovovou smrtí se Ludvíku Hadovi podařilo kontaktovat Rudolfa Veseckého, proslulého 

hodináře z Prahy. Byla to dobrá volba, neboť tento odborník mimo jiné dokázal opravit i orloj na 

Staroměstské radnici po jeho poškození v květnu 1945. Pan Vesecký navrhl zakoupit nefunkční hodiny 

z českobudějovické nemocnice. To byla ovšem ta nejmenší položka. Mnohem více stálo zprovoznění         

a modernizace stroje a nového zhotovení většiny součástí (včetně cimbálů, ciferníků a rafik), které 

většinou vyrobil závod Elektročas Praha, kde pan Vesecký působil.  V srpnu 1965 se podařilo hodiny za 

přítomnosti Veseckého nainstalovat. Dva cimbály byly umístěny až do lucerny věžní konstrukce, aby se 

údery hodin nesly co nejdále (Nejde tedy o údery do zvonů, jak si často děti myslí). 

O Sovově přání v roce 1964 napsal kronikář Fráňa: Jeho odkaz  je dnes již vzácným a pro dnešní 

generaci nepochopitelným úkazem, obvyklým u generace minulého století - přispět nějak k zvelebení obce …! 

O hodiny dlouho pečoval kostelník Josef Paleček, ale v roce 2000 předal starost o ně Vladimíru Nutilovi. 

A tak zatímco Vojtěch Sova sní svůj věčný sen na doudlebském hřbitůvku poblíž centrálního kříže, 

hodiny na věži, jejichž pořízení se již nedočkal, odbíjejí čas celé naší obci již 50 let. Orientaci v čase vítají 

zvláště ti, kteří se zdržují právě venku. Příhodný vítr pak občas zanese údery cimbálů i do širšího okolí. 
                      Z kroniky vybral Jan Šimánek 

 

Co se chystá v Doudlebech? 
  

30.4.2015 Tradiční stavění máje 
Od odpoledne až do rána na Čapáku 
Buřty s sebou 
Pořádá SDH Doudleby 

21.6.2015 Cyklo výlet po stopách Husitů. 

V plánu dvě trasy lišící se náročností 
Vhodné pro děti i dospělé 
Pořádá OÚ ve spolupráci s Vl. Votřelem 

16.5.2015 Jarní zábava. Od 20.00 v Kulturním 
domě, k tanci a poslechu hraje Shellou 
band, během večera ochutnávka vína, 
Výtěžek bude věnován souboru 
Doudlebánek 
Pořádá: Karolína Maderová 

26.6.2015 
do 
23.8.2015 
 

Letní kino Doudleby – U Sedláčků 
červenec: 21.00 hodin pro děti 
                  21.30 hodin pro dospělé  
srpen: vše o půl hodiny dříve. 
Hraje se pátky a soboty dle programu 
Pořádají manželé Sedláčkovi  

23.5.2015 Doudlebský den - na Čapáku 
13.30 - dětská pouť pro děti 
15.00 - kulturně historický program 
(J.Šimánek, Doudlebánek, ukázky karate, 
vystoupení uměleckých škol) 
Večer hraje kapela Rybníkáři 
 
Pořádá: Monika Jarošová 

30.8.2015 Putování po Doudlebech - Tři Mirky 
Tradiční akce pro děti s poznáváním  
Doudleb a Straňan.  
Letošní téma - řemesla 
Od 14.00-16.00 zápis na Čapáku 
V 18.00 oheň a buřty 
 
Pořádají Tři Mirky a SDH Doudleby 

31.5.2015 
 

Vítání občánků: Obecní úřad přivítá  
celkem 9 nově narozených dětiček za 
poslední rok. 
V 15.30 hodin v Mateřské škole 

5.9.2015 Tradiční Dožínky 
 
Pořádá Doudleban 

13.6.2015 
 

Výlet ČČK a důchodců do Žďáru nad 
Sázavou – prohlídka zámku, prozkoumání 
města a poutního místa Zelená hora  

září 2015 Putování okolo Doudleb 
Pěší putování krásnou krajinou okolo 
Doudleb 
Pořádá Luďa Presl, termín bude upřesněn 
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Obec Doudleby,  tel: 387988957, doudleby@volny.cz                                                                     

Náměty pro zpravodaj, zpracování: Mirka Caplová, caplovam@seznam.cz  

 

 

Okénko Mateřské školy 

Okolí mateřské školy se pomalu, ale jistě mění v přírodní zahradu, kde samy děti se budou podílet na 

sklizni toho, při čem pomáhaly. A to nejen zásluhou učitelek, ale hlavně rodičů. 

 Ti se sešli jedno chladné říjnové sobotní dopoledne, a dali do kupy to, na čem se domluvili na schůzce na 

začátku školního roku. Projekt tam tehdy představila Monika Pýchová z českobudějovického ekologického 

střediska Cassiopea a uvedla jeho velkou přednost – brigáda přijde nejlevněji a jako bonus ještě maminky                       

a tatínky při práci stmelí. A ti si kromě nářadí a materiálu také přinesli potřebnou dobrou náladu a něco 

k zakousnutí. „Bylo sice trochu nevlídno, ale měli jsme teplý čaj, a při práci jsme se zahřáli. A nevadilo ani to, že 

jsme měli děti s sebou,“ pochvalovali si.  

 „Přírodní školku tvoří vrbová chýše s tunelem, smyslový chodník, záhonek, a úplně nejvíce se dětem líbí 

přírodní kuchyňka i s ohništěm, které si tam udělaly – pochopitelně jen jako,“ popsala stav před zimou učitelka 

Zdeňka Jindrová.  

 „Na jaře hodláme pokračovat. Hmatový čtverec vyplněný různými podněty jako jsou třeba žaludy, 

kamínky, dále terénní kráter a bylinková spirála. Určitě chceme zasadit nějaké keře a rostliny, které by brzy 

plodily, aby si děti, které se o ně budou starat, užily výsledků své práce ještě do prázdnin,“ dodala. 

 Práce na budování přírodní zahrady rozhodně letos neskončí. Naopak, školka uvítá i nadále lecjaký 

vyřazený kastrol, prkno, drobné kamínky či rozsazené rostlinky na jarní brigádu. „Děkujeme všem, kdo pomohli, 

jak materiálem, tak prací, rodičům i obecnímu úřadu,“ uzavřela Zdeňka Jindrová.  
             Markéta Sedláčková 

Lávka do Zadubí 
Názvem lávka budeme asi dlouho popisovat stavbu, která opět po dlouhé době propojí obec 

Doudleby s chatovou osadou na pravém břehu Malše. Nyní se totiž jedná o suchý brod. Je to 

varianta, kterou zastupitelstvo obce Doudleby zvolilo jako cenově výhodnou a hlavně odolnou 

vůči nepředvídatelné síle řeky při povodních. Zhruba 300 dní v roce tento brod přejdeme suchou 

nohou, zbytek dní se předpokládá, že vlivem většího úhrnu srážek se zvýší hladina řeky a tudíž 

voda přes brod přeteče. Stavba se realizovala tak, že se nejprve provedlo 8 základních vrtů 

v korytě řeky, poté se zabetonovaly a následně se na ně položí betonové panely. Šíře brodu bude 

1,5 metru a bude určen pouze pro pěší a cyklo používání. 

 Brod by měl být v provozu zhruba v červnu 2015.      M.Caplová 

OBCHŮDEK HONZÍKA A MARUŠKY 

Milý vietnamský manželský pár Vás všechny zve do svého 

obchůdku, kde najdete opravdu vše, co potřebujete. Čerstvé 

pečivo, široký výběr ovoce, zeleniny, čerstvé uzeniny, 

párky, sýry. 

PO-PÁ:  7.00 - 18.00 hodin, SO-NE: 8.30 - 17.00 hodin 

    

DŮLEŽITÉ ÚDAJE 

Nahlédněte s námi do naší MŠ. A co je u nás nového, ptáte se? 

                 Především máme velikou radost, že se podařilo zrekonstruovat v srpnu 2O14 umývárnu 

a sociální zařízení pro děti. Vše je laděno do bílo-červené barvy, což se dětem velice líbí. Zároveň 

se také vybudoval nový přímý vchod do třídy a byla vymalovaná celá třída a šatny. V průběhu 

roku jsme koupily různé didaktické hračky. Novinkou je také pořízení nové tabule do třídy, která 

slouží k uvolňování zápěstí a k budoucímu nácviku psaní. V letošním školním roce jste se s námi 

mohli setkat například při lampionovém průvodu, zazpívali jsme si u vánočního stromku před 

obecním úřadem. Již třetím rokem jsme byli navštívit seniory v Plavě s krátkým vánočním 

pásmem. Tradičně pořádáme karneval v MŠ, vynášení Morany, návštěvu čarodějnice na konci 

dubna.  Letos naše děti také přivítají svoje nově narozené kamarády.  

 V současné době se připravujeme na besídku pro maminky. Také se vydáme na školní výlet 

do Terčina údolí, oslavíme dětský den a školní rok ukončíme zahradní slavností, kde se 

rozloučíme s našimi předškoláky.  

 
 

 

 

             Zdeňka Jindrová 

                 učitelka MŠ  

Srdečně zveme všechny babičky a dědečky 

k nám do školky na divadelní představení         

„O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“ 

V pondělí 4. 5. 2015 od 10.00 hodin. 

Moc se na vás těšíme. 
 

mailto:doudleby@volny.cz
mailto:caplovam@seznam.cz

