----------------------------DOUDLEBSKÉ ZVONY-------------------ŘÍJEN 2011-------------------

DOUDLEBSKÉ
ZVONY
ŘÍJEN 2011

1. ročník, 2. číslo

Milí Doudlebané, opět dostáváte do rukou další číslo Doudlebských zvonů. Číslo plné
informací a událostí, které se udály v Doudlebech za posledních pár měsíců. Kdo tento
výtisk bez přečtení rovnou zahodí do kamen se sice na chviličku ohřeje, ale mnohem více se
zahřeje ten, který si jej přečte až do poslední stránky .
Nejvíce si počtete v rubrice „Stalo se“, méně již v rubrice „Stane se“ a zatím se nepodařilo
rozproudit dění v rubrice „Nemělo se stát…“ 
Mirka Caplová

STALO SE:
CHLAPSKÝ DEN………………………….……………………………Jednou se opět sešly tři Mirky a
vymyslely odpoledne pro všechny
správné chlapy.
Dne 5. června mezi 15.00 – 18.00
hodinou si přicházeli zasoutěžit,
bez rozdílu věku, jak chlapi
z Doudleb, tak i z blízkého okolí.
Kdo se zapojil do soutěže a splnil
postupně několik úkolů, určitě
nelitoval…..
Ti, kteří se přišli jen podívat ví, ţe příště uţ tuto příleţitost nepromarní. Na muţe čekaly úkoly, jako vypít pivo
na „ex“, vylézt po provazovém ţebříku na lávku a zpět, plíţit se s kudlou v ústech a na konci propíchnout
……………………………………………..
balonek, projet malý slalom na kánoi, poradit si s rozepínáním blůzičky a s jejím zapnutím (kupodivu, všem
šlo rozepínání lépe…), střelba paintballovou pistolí, přelézt řeku po tenkém laně na její druhý břeh……
Dle nadšení účinkujících i fandících manţelek, přítelkyň, dětiček a díky krásnému počasí, jsme nabraly dojem,
ţe se akce povedla a všichni chlapi, těšte se, na jaře pro vás připravíme opět krásné odpoledne!!!!
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci a na stanovištích měřili časy!!!
Výsledková listina je k nahlédnutí na webových stránkách obce Doudleby www.doudleby.com. (aktuality)
M. Caplová

STAVĚNÍ MÁJKY………………………………………………..
Bylo letos napínavé….. Májka se totiž letos napřímila až na druhý pokus.
Asi třicet silných doudlebských muţů se snaţilo
ze všech sil postavit 30. dubna opravdu vysokou
májku.
Všichni okolní přihlíţeči a rádcové do poslední
chvilky doufali, ţe se dílo podaří, kdyţ v tom se
ozvalo lehké křupnutí a jen tak tak se podařilo
všem muţům uskočit silnému kmenu.
Druhý pokus byl jiţ úspěšný a májka se hrdě
vztyčila k oblakům a vzdávala hold své kráse. Jako
kaţdým rokem, tak i letos se čepovalo lahodné
pivko.
M.Caplová
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V okolí DOUDLEB HOŘELO!!!!!!!!!.....................................
24. květen 2011 - Zásah - požár hrabanky na
lesní mýtině a začínající požár lesa
V 16.08 vyhlásilo Operační středisko Hasičského
záchranného sboru Č. Budějovice poplach naší JSDHO
a po 12-ti minutách jsme vyjeli k poţáru v lese
"za Maxů", kde jsme vytvořili dopravní vedení z hadic
B od nástupní plochy směrem k poţáru v délce cca
150m.
a dále jej rozdělili na dva obchvatné útočné proudy C. Po dojezdu CAS 24 Camiva z poţární stanice
Č.Budějovice jsme napojili dopravní vedení na cisternu a zabránili dalšímu šíření poţáru. Na řece
Malši u jezu, jsme zřídili základnu na dotankování cisteren CAS 32 a to Tatra 148 JSDHO Římov a
Tatra 815 JSDHO Ledenice - které zajišťovaly kyvadlovou dopravu vody do CAS 24 Camiva.
Likvidace poţáru byla nahlášena krátce po 19-té hodině po kontrole poţářiště termovizí. Zásah naše
jednotka ukončila ve 21.15 hod.
Poděkování patří všem bezchybně zasahujícím členům naší jednotky a JSDHO Římov a JSDHO
Ledenice za poskytnutí CAS a pomoc při zásahu.
Více informací také na :http://www.pozary.cz/clanek/42809-pozar-lesa/
Martin MICHAL, velitel JSDHO Doudleby

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ NA VÝLETĚ…………………………….
Činnost ČČK seniorů obce Doudleby.
V letošním roce pořádal ČČK, spolu se seniory obce, výlety za poznáním jihočeského
kraje. V květnu jsme navštívili Novohradsko, hrad v Nových Hradech, který je velice pěkný
a všem se prohlídka líbila.V okolí hradu jsme viděli starou kovárnu a koţeluţnu.
Škoda, ţe ještě nebyly v plném proudu řemeslné trhy. Na náměstí jsme poobědvali
a odjeli jsme do Terčina údolí, které jsme prošli aţ do následující obce, kde čekal autobus.
Celá procházka byla asi 4km dlouhá.Velká škoda byla, ţe se pokazilo počasí a museli jsme vypustit
prohlídku Hojné Vody. Měli jsme ale štěstí, navštívili jsme kostel v Dobré Vodě, coţ
byl unikát, protoţe kostel je málokdy přístupný veřejnosti. Z Dobré Vody jsme odjeli na Svatý kámen
s prohlídkou poutního kostela. Nakonec jsme navštívili restauraci, kde jsme putování ukončili. Zájezdu
se účastnilo 30 členů ČČK a seniorů.
Na druhý výlet za krásami Šumavy se jiţ účastnilo 38 občanů. První zastávka byla ve Vyšším Brodě,
kde jsme si prohlédli klášter a největší knihovnu. Další zastávka byla na Lipně, kde jsme se prošli
……………….……………..
areálem Maríny. Z Lipna jsme odjeli do Volar, kde jsme měli zajištěný oběd. Další zastávkou byla
Lenora. Zde jsme navštívili sklářské museum. Nejhezčí bylo zastavení na Modravě. Tady se ukázala
Šumava v nehezčím světle, krásné slunečné počasí ukázalo, jak je Šumava na podzim krásná. Prošli
jsme plavební kanál od Mostků aţ k Antýglu v délce asi čtyř km. Tuto vzdálenost ušli i nejstarší
účastníci zájezdu. Poslední zastavení bylo v Kašperských Horách, kde jsme zájezd ukončili ve stylové
restauraci.
Tato činnost ČČK napomáhá k poznání našeho blízkého okolí a k tomu, ţe občané obce mají k sobě zase
blíţ.
V letošním roce ještě připravujeme vánoční posezení, na které jsou všichni srdečně zváni.
Děkujeme obecnímu úřadu Doudleby, bez něhoţ by se tyto akce nemohly uskutečnit.
Výbor ČČK
SMUTNÉ OKÉNKO ……
Během jara a léta nás navţdy opustili tito občané Doudleb: Vojtěch Beran, František Šimánek,
Růžena Homolková, Jan Klečka, Marie Křenková.
Věnujme jim tichou vzpomínku a všem pozůstalým projevme velice hlubokou lítost…………
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PUTOVÁNÍ PO DOUDLEBECH, nebo-li Dětský den…3.září 2011….
Tři Mirky mají doma své milé dětičky, které jsou pro ně vším, jako pro každé správné mamky. Klidně by
se mohly realizovat jen v domácím prostředí, ale to by bylo všem zbývajícím 87 dětičkám, které přišly
3.září na jejich Putování po Doudlebech velice líto……A když uděláte radost tolika dětem, tak jejich
aktivita má přece smysl, nebo ne?
Letos na dětičky čekaly podobné úkoly, jako vloni. U hasičů se naučily hasit, u mlynáře uplést housku, pistolí
zaměřit na divokého kance, zdolat překáţkovou dráhu, vyrobit masopustní růţičku, zasadit mladý stromek či
správně sloţit maketu krásného doudlebského kostela, atd…. Závěrem si kaţdý upekl buřta a na chvíli se
zaposlouchal do populární hudby, kterou jako obvykle namíchával Martin Michal, za coţ mu patří veliké díky.
Opět veliké poděkování patří i všem, kteří trpělivě hlídali a pomáhali dětičkám na jednotlivých stanovištích.
A co ţe chystáme na příští putování? Úplnou novinku, která se ponese v duchu doudlebských tradic. Co
stanoviště, to jedna krásná tradice. Dvanáct stanovišť, jako dvanáct měsíců v roce…..
M.Caplová

DOŽÍNKY + OSLAVA OBCE + VÝROČÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
10. ZÁŘÍ 2011
Dlouho zůstanou v paměti občanů letošní doţínky, které připadly na sobotu 10. září. Jelikoţ na
tento rok připadlo 1030 let od první písemné zmínky o obci a také 115 let od zaloţení sboru
dobrovolných hasičů, rozhodlo se obecní zastupitelstvo připravit na tento termín bohatý kulturní
program, který přilákal širší publikum z řad občanů a milovníků naší vísky.
Oslavy začaly tradičním průvodem folklórních souborů. Z prostoru zemědělského
druţstva ve Straňanech vyjely krátce po jedné hodině odpolední vyzdobené vozy, které táhli
koně ve svátečních postrojích. Na nich seděli či za nimi šli, hráli a zpívali členové pozvaných
folklórních souborů v krojích. Za mostem zamířil průvod ke kostelu, kde se konalo slavnostní
posvěcení nové sochy Panny Marie, která byla pořízena z dobrovolné sbírky dárců.
Slavnostnímu aktu byl přítomen i autor díla, sochař Jan Švadlenka. Po kratší promluvě posvětil
novou sochu doudlebský pan farář Karel Hampl. Bylo pozoruhodné, jak se celý pahorek před
kostelem zaplnil pestrými kroji, podobně jako tomu bývalo za časů našich prababiček. Díky
elektrickým varhanám a zpěvákům bylo slavnostní posvěcení sochy doprovázeno i hudbou a
zpěvem.
Od kostela se průvod i dav diváků přesunul do prostoru Na Stoce, kde během
dopoledne vyrostl velký stan, pod nímţ se celý program odehrával. Počasí se naštěstí
vyvedlo, a tak stanová plachta chránila, kdyţ ne před deštěm, tak alespoň před slunečním
ţárem, kterého bylo na zářijový čas nebývale mnoho. Těsně po druhé hodině zde začal
program folklorního festivalu, který slovem provázel konferenciér Miloš Kounek. Jako
první vystoupil jako vţdy Doudleban s tradičním pásmem předávání doţínkového věnce
hospodáři a hospodyni. Historickým okamţikem bylo určitě i vydařené vystoupení
dětského souboru Doudlebánek, který se po několika letech nečinnosti opět podařilo
obnovit Mirce Dušákové. Dále vystoupil Kovářovan s tradičním předáním ţertovného
dárku a další soubory. Krátce po čtvrté hodině byla folklórní část programu oficiálně
uzavřena předáním darů pro vedoucí souborů, poté vystoupil se svým číslem fakír Petr
Braun. Odváţní diváci si mimo jiné mohli sáhnout na mohutnou krajtu. Následovala
ukázka hasičského zásahu v minulosti v podání našich hasičů a staré doudlebské stříkačky
z roku 1896. V pět hodin přišla na řadu věhlasná jihočeská dechovka Babouci. V sedm
hodin vstoupila na podium pěvecká dvojice, dobře známá z televizních reklam, Eva a
Vašek. Ač nejsem jejich posluchačem, musím přiznat, ţe právě oni – a samozřejmě také
Babouci – dokázali vytvořit tu správnou pohodovou atmosféru a dobrou náladu, jaká by
na podobných akcích měla určitě být. Po půl deváté se osazenstvo diváků částečně
vyměnilo a celý program oslav uzavřela diskotéka pro mladé nejen věkem, která trvala aţ
do půlnoci.

----------------------------DOUDLEBSKÉ ZVONY-------------------ŘÍJEN 2011------------------Zajímavostí bylo, že dvouhodinový přímý přenos z doudlebských oslav zařadil do svého programu i českobudějovický
rozhlas, takže požitek z oslav mohli mít rovněž posluchači u rozhlasových přijímačů. Doprovodnou akcí pak byla hojně navštívená
výstava dokumentů a fotografií z oslav milénia obce před 30 lety i uměleckých snímků pana Plachého otevřená na obecním úřadě.
Náklady na pořádání oslav akci činily 115.000,-Kč, přičemž dopravu a stravování pozvaných souborů si hradil Doudleban
z vlastních zdrojů. Obec obdržela k uspořádání oslav dotaci z prostředků Jihočeského kraje ve výši 30.000.-Kč a na pomoc
přispěchalo ještě několik sponzorů. Od těch se dohromady vybralo 54.000,-Kč. Celkem se prodalo 470 lístků, takže prakticky
musela obec vydat na uspořádání oslav jen minimální podíl z obecní kasy.
Podle příznivého ohlasu mezi občany není pochyb, že se oslavy více než vydařily. Poděkování patří nejen sponzorům,
hasičům a členům Doudlebanu, ale i velké řadě ostatních občanů, kteří k organizaci oslav přispěli svými silami. Doufejme, že se
v budoucnu dočkáme podobných dožínek, při nichž by diváci měli možnost shlédnout vedle folklóru i další kulturní program.
Jan Šimánek

SETKÁNÍ S DOUDLEBAMI NAD ORLICÍ………………………………………
V pátek 1. července dorazili do našich Doudleb kamarádi a kolegové z Doudleb nad Orlicí. Vzájemné navštěvování a
přátelení našich sborů se stalo jiţ dlouholetou tradicí. Jeden víkend v roce, zpravidla to bývá v červenci, jsme zváni my z jihu
k nim do Královéhradeckého kraje, příští rok obráceně oni k nám. Vţdy je připraven zajímavý kulturní i naučný program, ale
také dostatek volného času pro diskutování u stolu a volnou zábavu.
Tentokrát první den v pátek po příjezdu a přivítání „Doudlebáků“ následovalo právě posezení u dobrého piva a něčeho
k zakousnutí. Téměř do půlnoci se vyprávělo o novinkách, které se udály v průběhu uplynulého roku. Ráno po snídani jsme
vyrazili na návštěvu vodní elektrárny v Lipenské přehradě a poté následoval společný oběd. Odpoledne patřilo exkurzi
Českokrumlovského zámku a večer byl opět zakončen posezením v našem kulturním domě, tentokrát s ţivou hudbou.
V neděli dopoledne jsme se společně zúčastnili návštěvy stanoviště Hasičského Záchranného Sboru – Správy Ţelezniční
Dopravní Cesty, kde je jako profesionální hasič zaměstnán i náš člen Josef Hadač, díky němuţ byla exkurze domluvena a
uskutečněna. Bylo nám umoţněno prohlédnout si pouţívanou techniku. Bezesporu nejzajímavější bylo nahlédnutí do
vyprošťovacího tanku, který je předělávkou skutečného klasického tanku.
Po návratu do Doudleb uţ následoval jen oběd, předání svačiny na cestu a rozloučení. Všem, kteří se podíleli na organizaci návštěvy,
ale i těm, kteří se účastnili akcí, patří velké poděkování. Tak zase za rok zřejmě v Doudlebách nad Orlicí!
Ing.Ondřej Klor,starosta SDH Doudleby

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU…………………………………………………..
1) ČOV stále v nedohlednu, přislíbené finanční prostředky zatím nejsou……
2) OÚ přemýšlí, co s objektem bývalého teletníku. Úvaha je zatím ve fázi bourání stávajícího. Rádi uvítáme
jakékoli podněty či připomínky k vyuţití tohoto komplexu.
3) Z financí „Programu obnovy venkova“ se opravuje hřbitovní zeď. Celkový rozpočet činí 340.000,-Kč,
z POV jde 170.000,-Kč.
4) V červnu se otevřelo nové dětské hřiště, na které byla přislíbena dotace ve výši 240.000,-Kč. Celkové
náklady činily 340.000,-Kč.
5) Dáváme ke zváţení způsob vytápění jednotlivých rodinných domů. Abychom šetřili naše zdraví a zdraví
našich dětí, ţádáme Vás o vyjádření názoru na moţnost plynofikace obce.
6) Do konce listopadu bude všem doručen dotazník na přípravu rozpočtu pro rok 2012.
OKÉNKO NOVĚ NAROZENÝCH
TEREZKA ČERMÁKOVÁ -31.5.2011

FILIP ŠŮLA – 11.10.2010

TOMÁŠ ONDŘEJ KLOR- 16.7.2011
JONÁŠ NEDOROSTJIŘÍ TYBITANCL- 6.9.2011
STANE SE…………………………………….
10.11.11
25.11.11
10.12.11

Lampionový průvod v 17.00

27.12.11

Štěpánská zábava ve 20.00

Vyrábíme adventní věnec 19.00
Rozsvícení vánočního stromečku
v 16.00

21.1.2012 Hasičský ples ve 20.00
19.2.2012 Masopust
10.3.2012 Obecní ples ve 20.00

Tisk – HCM servis, Vladimír Paleček, dotazy, připomínky - doudleby@volny.cz

