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1. vydání

ÚVODMilí spoluobčané, po delší odmlce se do Vašich schránek opět vrací informační zpravodaj, který
by měl pomoci sdělovat důležité události v naší obci. Jednou za tři měsíce dostanete informace o dění,
a i Vy sami budete moci přispět svým názorem a postřehem. Doufáme, že Doudlebské zvony budou
oblíbeným čtivem a nebudou končit na hromadě společně s reklamními letáky…….

SLOVO STAROSTY K OBČANŮM……………………………………..
Váţení občané,
Do dnešního čísla našeho nového Obecníku jsem měl připraveno mnoho jistě poutavějších informací, ale protoţe se neustále mnoţí dotazy, chtěli bychom vám podat
několik informací, jak je to vlastně s výstavbou čistírny odpadních vod v Doudlebech (dále jen ČOV). Výstavba ČOV je podporována z několika dotačních titulů.
Tím, který můţe do obce přinést nejvyšší dotaci je Operační program Ministerstva ţivotního prostředí.V listopadu 2009 byla vyhlášena výzva na podporu výstavby
kanalizací a ČOV. Celkem bylo alokováno na tuto výzvu 5 miliard Kč. Vzhledem k obrovskému zájmu, byla tato částka vyčerpána podáním ţádostí během prvního
dne, kdy bylo moţno podávat ţádosti.Vzhledem k připravenosti našich dokumentů potřebných k podání ţádosti a pracovnímu nasazením paní Vrábkové, mým
osobním a našeho poradce v těchto dnech, jsme stihli podat ţádost do třetího dne od vyhlášení tj. středy 15,30 hod. Přijímání ţádostí o dotací bylo ukončeno tentýţ
den v 16,00 hod. Celkem byly podány ţádosti o dotaci ve výši 11,2 mld. Kč. V průběhu vyhodnocování ţádostí bylo potřeba provést ještě mnoho změn v
projektové dokumentaci technické i vlastního projektu ţádosti. Zpracování ţádosti si vyţádalo práci ve stovkách hodin. Spolupracovali s námi projektoví pracovníci
společnosti VAK JČ. Po kontrole správnosti a posouzení ekonomické výhodnosti byla dotace na výstavbu ČOV Doudleby schválena 15.června roku 2010
akceptačním dopisem č. 09047931 Ministerstva ţivotního prostředí. Celková výše poskytnuté dotace 33,8 mil Kč, předpokládané náklady stavby 39,9 mil. Kč.
Byla to pro mne velká radost, ale zároveň začátek ještě náročnější etapy. Ihned po obdrţení dopisu bylo potřeba vyhlásit výběrové řízení za zpracovatele veřejné
zakázky zhotovitele stavby. Vzhledem k pravidlům vyhodnocování veřejných zakázek další týdny zdrţení. Od konce července 2010 byla zahájena práce na zpracování
technické dokumentace pro výběr zhotovitele. Veškerou dokumentaci musí schválit Státní fond ţivotního prostředí. Takţe několik měsíců provádění poţadovaných
změn v dokumentaci. Teprve 6.1.2011 jsme obdrţeli souhlasný dopis s technickou dokumentací stavby. Dne 18.1.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Do soutěţe se přihlásilo celkem 21 firem. Z těch byly čtyři vyřazeny, protoţe nesplnily poţadované kvalifikační předpoklady. Ze sedmnácti firem bylo losem
vybráno deset firem. Dne 4.4.2011 proběhlo otevírání nabídek a vybrání zhotovitele. Nejvýhodnější nabídku podala firma Skanska s cenou 38 394 609,78 Kč včetně
DPH. Termín ukončení vzhledem k dalším termínům výběrových řízení 26.4.2011.
V těchto dnech probíhá další příprava podkladů, které je potřeba podat na SFŢP ke konečnému rozhodnutí o přidělení dotace a podepsání smlouvy o poskytnutí
dotace s mezi obcí Doudleby a Ministerstvem ţivotního prostředí. Předpoklad je, ţe potřebné doklady doručíme na SFŢP nejdéle do konce května. Pak má ještě SFŢP
asi tak tři měsíce na posuzování předloţené ţádosti. Před konečným rozhodnutím o podpisu smlouvy musí na veřejném zasedání schválit zastupitelstvo obce tuto
smlouvu o přidělení dotace.
Takţe jestli vše proběhne v pořádku bude stavba zahájena někdy koncem července nebo začátkem srpna. Ale vzhledem k dalším moţným komplikacím nechci
stanovovat závazné termíny. Délka výstavby se předpokládá cca 6 měsíců. Protoţe bude snaha stihnout vše do zimy je ještě pořád reálný termín konec roku.
O celém průběhu zpracování ţádosti jsem vţdy informoval na veřejných schůzích, běţných setkáních s občany obce.Vţdy jsem vysvětloval důvody proč jo a proč ne
ČOV, vysvětloval jsem důvody, proč byla vybrána vítězná varianta řešení. Bohuţel i v současné době neustále slýchávám výčitky, co jsem si to vymyslel. Váţení,
věřte mi, ţe i já bych raději trávil volný čas jinde neţ vyřizováním stavby ČOV. Kaţdý měl moţnost vyjádřit se v anketě, kterou jsme v loňském roce vyhlašovali.
Čistírna dostala podporu od většiny občanů, výsledky ankety byly zveřejněny na úřední desce.
Pro úplnost ještě opakuji informace, které jsme zveřejnili v jednom z minulých Obecníků.V současné době jsou neustále aktuální .
Co nás vede k výstavbě centrální ČOV ?
Od roku 2001 bylo vydáno několik zákonů, které spolu navzájem souvisí. Jedná se o zákony č.254/2001 Sb., č.274/2001 Sb., vyhláška č.428/2001 Sb. a nařízení vlády
č.61/2003 Sb.Všechny tyto zákony a vyhlášky souvisí s provozováním kanalizace a čistotou odpadních vod. Kaţdá obec musí splňovat limity pro vypouštění
odpadních vod. Obec Doudleby zodpovídá celkem za tři výustě do řeky Malše.Pravidelně se provádí kontrolní rozbory kvality z jednotlivých výustí.V případě
překročení limitů, stanovených rozhodnutím o vypouštění odpadních vod, bude obec platit vysoké poplatky .
V současné době je výstavba ČOV limitujícím faktorem pro další bytovou výstavbu v obci. Stavebník nového rodinného domku má na vybranou mezi
variantou domovní čistírny nebo ţumpou na vyváţení. Za vypouštění odpadních vod do recipientu odpovídá obec, tudíţ i za to co vypouští majitel domovní čistírny.
Vody vypouštěné z obecní kanalizace nejen ţe obsahují látky,které do přírody nepatří, ale i vzhled řeky u místa výustí nevypadá příliš lákavě. Většina
obyvatel obce pak vyhledává rekreaci u vody například v Hamru.
Co hovoří proti výstavbě ?
Sloţitá konfigurace terénu ve Straňanech a Doudlebech neumoţňuje jednoduchý gravitační odtok do čistírny. Pro dopravu znečistěné vody je potřeba vybudovat tři
přečerpávací stanice. To znamená značné prodraţení provozu čistírny a vysoké náklady na čištění.
Pro představu: cena stočného za 1000 litrů (1m3) odpadních vod se pohybuje na malých čistírnách kolem 35 Kč/m3. Ve stočném je rozpočítán náklad za provozování
kanalizace a provoz čistírny. V naší obci by tato částka vzhledem k přečerpávání mohla být vyšší.
Mnoţství odpadních vod z domácnosti se stanoví dle vodoměru .V případě, ţe nemovitost není napojena na veřejný vodovod, ale má vlastní studni a odpad do veřejné
kanalizace, je mnoţství vody moţno určit pomocí technických výpočtů. Pro představu spotřeba domácnosti se pohybuje kolem 100m3 za rok.
O ceně stočného rozhoduje v konečné fázi obecní zastupitelstvo na základě smlouvy s provozovatelem.Nikde není zakázáno, ţe obec nemůţe stočné
dotovat.
Váţení občané je na našem rozhodnutí
zda zlepšíme svůj vztah k ţivotnímu prostředí nebo jej budeme dál znečisťovat. Většině z nás, co pamatují jak
……………………………………………………………………………
bývala Malše čistá, se současný stav čistoty její vody nelíbí, proto i my musíme přispět, abychom neposílali naše produkty dál po řece našim sousedům.

STALO SE

Přeji spokojený ţivot všem občanům v obci ,

F.Rytíř
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Dne 19. března se v obci uskutečnil již 10. Obecní ples. Na Doudlebany čekalo několik překvapení. Prvního se
zhostili tanečníci českobudějovického tanečního studia, kteří ve stylu street dance zatančili tři choreografie. Na
své si přišlo především mladé publikum, ale i ti zralejším se alespoň poučili o dnešní nové moderní době. Netradiční
však bylo půlnoční předávání tomboly. Starosta obce s krásným jménem Rytíř, rozdával dary v nefalšovaném
rytířském brnění a své „poddané“ pravým mečem pasoval na nové rytíře.

Ples vyvrcholil ohnivou taneční show, která rozpálila všechny
tanečníky, což byl důvod ke zchlazení lahodným mokem – pivem.
K poslechu a tanci hrála kapela S.A.M muzik, která sklidila veliký úspěch,
a která přislíbila svojí účast i na plese příštím.

Maškarní bál……………………………………………………………………...
Byly jednou tři Mirky a ty se hledaly, aţ se našly.
A kdyţ
se našly, zjistily, jak moc si rozumí, a jak moc je baví společně
něco vymýšlet. Jednou z akcí, na které se podílely bylo
maškarní dovádění pro děti. Dne 26. března vypuklo
v kulturním domě velké setkání všech pohádkových bytostí a
zvířátek. Na děti čekaly nejen soutěţe, ale mohly si společně
zatancovat s třemi myškami a dokonce neodešly domů
s prázdnou. Co skrývala dárková taštička, bylo pro kaţdé
dítko velkým a milým překvapením. Taneční parket uvítal
rekordních 107 dětiček. Krásnou hudbu pouštěl zkušený
Martin Michal se svým milým synkem Martinem.
Maškarní bál zahájily děti ze základní školy, které si pod
vedením paní učitelky Stropkové nacvičily taneční vystoupení
ve stylu
V kaţdé
obci,country.
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Termínem
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obdarování
alespoň
nějakou
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.
téţ Černá, jak dosud vyprávějí místní pamětníci. Tento název je prý odvozen od černých součástí kroje, kterými se za starých časů přiodívaly
zejména ţeny na znamení smutku postního období.
Za svou oblibu vděčila tato pouť hlavně tomu, ţe šlo o první pouť v kraji po skončené zimě. Protoţe se v postě dříve nesměly konat
taneční zábavy, měla tato pouť váţnější ráz; přicházeli sem lidé z okolí Stříţova, Kamenného Újezda, ale i vzdálenějších míst. Třeba taková
sběratelka doudlebských tradic Marie Bočková putovala na jarní pouť s tatínkem jako malá dívka pěšky aţ z Dvorce u Borovan. Ve své knize
Doudlebsko ve vyprávění vzpomíná: „Tatínek se svými rodiči chodíval jako chlapec do Doudleb na pouť. Doudleby spojoval ve vzpomínkách se
svým mládím, snad proto sem tak rád chodíval, rád se sem navracel. První jarní pouť byla na Smrtnou neděli. V postní době nebylo na muziky
ani pomyšlení, ale setkávání zdejšího mládí mělo i tak svůj cíl. Po velké mši se všechna chasa sesedla kolem stolů v hostinci, škádlila se a
vyprávěla. Jedno však bylo jisté. Děvčata nosila v uzlíku hnětýnky. Který chlapec byl takovou hnětýnkou obdarován, věděl, že má přijít na
pomlázku ...
Období postu nebránilo tomu, aby při této příleţitosti nejezdili na pouť komedianti a hráli zde loutková představení. Například v roce
1887 se zde právě na termín pouti kočovnému „herci loutkami“ Augustinu Habichovi narodila dcera Aneţka, pozdější „světem jdoucí
umělkyně“, která tak získala v naší obci domovskou příslušnost. Před druhou světovou válkou v Doudlebech na tuto pouť pravidelně hrávali
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dobu
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domě prezentoval kronikář pásmo vyprávění o lidových zvycích Na Doudlebsku od masopustu do jara spojené s nahrávkami pamětníků. Od 16.
mateřské
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hodin pobavil děti i dospělé svým vtipným vystoupením kejklíř Vojta Vrtek ze Straňan.
Zápis do 1. třídy Základní školy Doudleby
Zaslouţí zdůraznit, ţe všichni účinkující během programu pouti pracovali
nároku
na odměnu
a rádi, 2011
stejně tak jako tvůrkyně
sebez
bude
konat
26. ledna
cukrářských výrobků – hnětýnek (Marie Hlachová z Branišovic), kremrolí (Jaroslava Rytířová) a podkov (Vendula Sedláčková), takţe obec
neměla s pořádáním pouti ţádné výdaje. I kdyţ je termín poutě pohyblivý v závislosti na Velikonocích a počasí nejisté, bylo by pěkné, pokud by
se i v budoucnu konala na tento den nějaká kulturní akce, která by potěšila místní občany i zájemce z okolí. Krásné jarní dny přeje
Jan Šimánek, kronikář obce

Doudlebská pouť……………………………………………………

SLOVO MATEŘSKÉ SLOVO ZÁKLADNÍ
ŠKOLKY
ŠKOLY

NAROZENÁ MIMINKA V ROCE 2010 A 2011
Jindřich Sedláček, 6. ledna 2010
Tomáš Bravenec, 10. září 2010
Vanessa Vajnerová, 1.února 2011
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Stane se……………………………………………………………….
CHLAPSKÝ DEN, dne 5. června od 14.30 hodin u Biaghio lávky..
To se opět jednou sešly tři Mirky a řekly si, ţe by se mělo něco zorganizovat i pro tatínky, dědečky a všechny pány
z Doudleb a okolí…
Všichni ti, kteří mají rádi adrenalinové sporty a nebojí se ukázat, kolik je v nich síly je připraveno pravé chlapské
odpoledne, které přinese plno zajímavých soutěţí, slaňování přes řeku, střelbu paintballovou pistolí, plazení, „Anču“…
a spoustu dalším zajímavých disciplín….

Startovné je 50,-Kč, pro SOUTĚŢÍCÍ pivo zdarma a výtěţek celé akce bude věnován pro MŠ Doudleby
……………….……………..

PUTOVÁNÍ PO DOUDLEBECH, nebo-li Dětský den….září 2011
Po loňském úspěchu putování se i letos děti můžou těšit na zajímavé úkoly a
stanoviště. Termín akce bude ještě upřesněn.

SLOVO DOUDLEBSKÝCH HASIČŮ..
Rozdíl mezi SDH a JSDHO
Máme v obci hasiče! Hmm… jenţe jaké? Jak se vlastně
sdruţují a co je jejich činností? V následujících odstavcích
se pokusím v krátkosti vysvětlit. Existují dva subjekty a ne
všichni je umí správně pojmenovat, říci jaký je mezi nimi
rozdíl a vysvětlit jak fungují. Jedná se o sbor dobrovolných
hasičů (SDH) a jednotku sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO).
SDH – je organizace postavená na společném zájmu
několika osob a je vytvářena na základě jejich dobrovolné
vůle podle §75 zákona č. 133/1985 Sb. Její hlavní cíl
spočívá v prevenci v oblasti poţární ochrany. Dalšími
činnostmi v okruhu jejího zájmu je například všem dobře
známý poţární sport či pořádání kulturních akcí. V jejím
čele stojí starosta SDH a výkonným orgánem je výkonný
výbor sboru. SDH je samostatně hospodařící organizací.
Z velké části je finančně závislá na jiných subjektech, pouze
minimum prostředků pochází přímo z vlastní činnosti.
S jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce je ovšem
úzce spjatá. Podílí se na odborné přípravě jejích
členů
a
vyhledává
její
budoucí
členy.
JSDHO – Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizuje
obec nebo město jako organizační sloţku podle § 29 a 68
zákona č. 133/1985 Sb. Její činnost je represivní. Podle
zákona tedy provádí hašení poţárů a záchranné práce při
ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech a
plní další úkoly ve svém územním obvodu. Členům
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení poţárů a
záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných
mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje
obec odměnu. Obec jako zřizovatel také zabezpečuje
odbornou přípravu členů. Jednotka je jinak závislá na
rozpočtu
obce
a
veškeré
její
vybavení
je
majetkem
obce.
V čele
stojí
velitel
jednotky.
Jsou to tedy dva různé subjekty z pohledu cílové činnosti i
z pohledu jejich financování. Je ovšem zvykem, ţe členové
jednotky se rekrutují z členské základny sboru
dobrovolných hasičů, protoţe právě ti mají v podvědomí
základy
náplně
její
činnosti
a
jsou
vedeni
k prevenci
v oblasti
poţární
ochrany.
Informace o činnosti jak sboru tak jednotky obce Doudleby
je moţné najít na www.hasicidoudleby.estranky.cz a další
vyčerpávající
informace
o
jednotkách
sborů
dobrovolných hasičů obcí na sloţitější adrese
http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=
view&id=25&Itemid=221.
Ondřej Klor

Činnost Místní skupiny
Červeného kříţe.
K datu 31.12.2010 má místní akční skupina celkem 41
členů.V minulém roce ,pod hlavičkou Červeného kříţe
zaloţili pánové Douda V. a Michal V. "Klub seniorů v
Doudlebech".Krátce se zmíním o akcích pořádaných v roce
2010.
1. Kurs první pomoci pro hasičský sbor a veřejnost .Lektor
kursu paní Hambergerová
2. Spolupráce při akci "Putování po Doudlebech!
3.Kuchařské speciality z plodů podzimu.Byly vyhlášeny tři
nejlepší kuchařky ,které obdrţely malé dárky a
diplom.Zúčastnilo se 22 věhlasných doudlebských kuchařek.
4.Zajištění občerstvení pro vánoční posezení "Klubu seniorů"
5.Výroční schůze s přednáškou lékaře z Českých Budějovic
na téma "Homeopatie"

Plánované a uskutečněné akce v roce
2011
1.Výroba "Sluníček "pro Nadaci dárců kostní dřeně -vyrobeno
celkem 1080 ks. Za tuto akci jsme obdrţeli poděkování.
2. V současné době probíhá v Mateřské škole sbírka ošacení
pro Červený kříţ. Za tuto sbírku obdrţí děti v MŠ dárky k
Mezinárodnímu
dni dětí od Červeného kříţe.

3.Cvičení pro ţeny kaţdé úterý od 18,00 v Základní
škole - lektorka paní Stropková.

Připravujeme:
1.Výlet pro členy Červeného kříţe –seniory
2.Dne 25.6.2011 spoluúčast při pořádání

"Maškarní zábavy -Vítání léta"
- hraje Variant
3.Pro velký úspěch opakujeme slavnost kuchařek kuchařské speciality z plodů podzimu spojenou s
výstavou maxi dýní
4.Ukončení roku bude opět výroční schůzí -letos na
téma Čínská medicína
Doudleby 29.4.2011
J.Rytířová

----------------------------DOUDLEBSKÉ ZVONY-------------------květen 2011-------------------

SLOVO MATEŘSKÉ ŠKOLKY SLOVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní školu navštěvuje 11 ţáků od první do páté třídy.
Výuka probíhá v letošním školním roce v moderní, nově
zrekonstruované třídě, ve které se všem ţákům líbí.
Vzdělávání ţáků se řídí Školním vzdělávacím programem.
Ten, společně s dalšími dokumenty a informacemi o škole,
je k nahlédnutí pro veřejnost na stránkách školy
www.doudleby.com/skola.

Mateřská škola je otevřena denně od 6.45h do
16.00h.V současné době je zde umístěno 28 dětí od tří
do šesti let věku. Naší MŠ pravidelně navštěvují
divadelní herci s různými programy a děti se zúčastňují
zajímavých akcí, naposledy např.vynášení Moreny,kdy
se děti rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Společně se
také těšíme na Svátek matek, kdy si děti připravily pro
maminky krátké vystoupení pro radost, které bude ve
středu 11.5.2011. V naší MŠ také proběhla v úterý 19.4.
schůzka s rodiči i za přítomnosti pana starosty,kde
jsme se společně domlouvali, jak vylepšit vybavení
školky pro naše děti. O dalších akcích budou rodiče
dětí dále informováni.

Pravidelná výuka je doplňována výchovně vzdělávacími
programy, navazujícími na učební osnovy. V rámci těchto
programů navštěvují děti různá divadelní představení,
koncerty, Planetárium, seznamují se s naší obcí i s krajským
městem a jejich historií, v praxi se učí dopravní výchově apod.
V mimoškolní činnosti mají děti moţnost navštěvovat krouţek
dovedných rukou a školní druţinu, při které pracuje krouţek
turisticko - přírodovědný a krouţek míčových her.
Mgr. Jana Blaţková
zastupující ředitelk a ZŠ a MŠ

DŮLEŢITÉ KONTAKTY:
Obecní úřad Doudleby: tel: 387988957, doudleby@volny.cz
Náměty pro zpravodaj, inzerce - CaplovaM@seznam.cz

PŘÁNÍ NAŠICH NEJMLADŠÍCH
Na otázku „Co byste chtěly nového
v obci“, odpovídaly děti z MŠ takto:
TOMÁŠEK BERANŮ: „chtěl bych klouzačku a
autodráhu“
TOMÁŠEK ZIKMUNDŮ: „klouzačku a
prolézačky“
ANIČKA: „chtěla bych všude víly“
KRYŠTŮFEK: „bazén s klouzačkou“
ANDREJKA: „chtěla bych, aby všude létali
motýlci“
VERUNKA: „houpačku, pejska“
HONZÍK: „chtěl bych všude plnou louku
kytiček“
KAROLÍNKA: „bazén“
SIMONEK: „bagr“
KLÁRKA: „houpacího koníka“

SLOVO TJ DOUDLEBY……………
-

-

-

-

-

Druţstvo „A“ nohejbalu hraje OP jiţ několikátou sezonu,
avšak nově vzniklé druţstvo „E“ sloţené hlavně
z milovníků rekreačního způsobu hraní, se takto baví jiţ
čtvrtým rokem
V zimní sezoně, pokud dovolí počasí, se hraje na místním
hřišti hokej na přírodním ledě a lyţuje se na místní
sjezdovce
Kaţdou neděli je moţno vyuţít stolní tenis v KD
Druţstvo šipkařů uţ několik let pořádá soutěţe
s ostatními druţstvy z okolních obcí
Podobné soutěţní klání pořádají i místní volejbalisté
Doudlebští sportovci se pravidelně účastní závodů
Dračích lodí a to převáţně na Lipně, v Třeboni,
v Purkarci
V Doudlebech je téţ moţno navštěvovat špičkově
vybavené fitness centrum, které je sice malé, ale velmi
útulné a za symbolický poplatek. K dispozici je denně
v KD a klíč je k vyzvednutí u pana Roberta Šíleného
Téţ za symbolický poplatek je i vyuţívání antukového
hřiště

