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DOUDLEBSKÉ 
 
                         ZVONY 

 

Někdy si připadám jako Popelka, která při kaţdém úklidu pěkně třídí to správné zrníčko do té správné ošatky. Plastová zrnka do 

jedné, papírová do druhé, biologická zrnka letí do kompostu na zahradu a ostatní odpad do té největší ošatky. Nejen já jsem Popelkou, 

myslím, ţe většina domácností se také pyšní krásnými ošatkami a společně se pak potkáváme u barevných kontejnerŧ při jejich 

vyprazdňování. A společně pak u těch kontejnerŧ hudráme, ţe uţ jsou opět plné. Vţdyť se vyvezly před pár dny a uţ to opět skoro všechno 

padá ven. Příčina je jasná. Ne kaţdý si dá tu práci pořádně sešlápnout plastovou lahev, ne kaţdý sloţí krabici po krásné nové televizi, ne 

kaţdý si uvědomuje, ţe je tím pádem sám proti sobě, protoţe čím vícekrát se musí kontejner vyvézt, tím více to stojí peněz, a čím více to 

stojí peněz, tím více jich ubývá z obecní kasy a pak nebude jiné cesty neţ zvýšit občanŧm poplatky za odpady. Smutné, vlastně nejsmutnější, 

na tom bude, ţe pak lidičky z Doudleb budou hudrat na ty „zlé“ zastupitele, kteří jen zvyšují poplatky a přitom aby tomu tak nebylo, stačí jen 

tak málo…                                           

Zašlapat si na ty odpady….:-)   

 

 

 

 

 

 

 V letošním roce bylo u nás moţné potkat po zhruba sto 

letech zahalené bílé postavy s kozími hlavami – lucky. Podnět 

k obnovení obchŧzky dala Markéta Michalová, která také společně 

s manţelem Petrem vyrobila první kozí hlavu na tyčce jako vzor pro 

ostatní. Obleky se připravily jednoduše ze starých prostěradel. 

V pondělí 12. prosince 2011 (v předvečer svátku sv. Lucie) vyrazily 

pak z domu čp.10 na cestu obcí lucky. Dvě měly kozí hlavu 

vytvořenou  z  papíru (Magda a Boţenka) a ostatní na tyčce (Markéta, 

Alenka a Zdeňka). Obešly patnáct domŧ včetně obecního úřadu. 

Všude se zeptaly na tři věci: 1) Zda v tento posvátný večer nepředou 

ani nederou peří; 2) Zda mají před Vánoci uklizeno; 3) Zda se 

v adventu postí a nejsou mlsní. Všechny děti byly pak poděleny 

papírovými kornouty naplněnými cukrovím a ořechy, kornouty nesla 

jedna z lucek na zádech v nŧši. Při příchodu a odchodu z domŧ říkají 

lucky „Mulisy, mulisy“ nebo „Jdu, jdu, jdu, noci upiju!“ 

Obchŧzka lucek i jejich masky se lišily místo od místa. Na 

Doudlebsku chodily ještě kolem roku 1900, místy snad i později. Tak 

to aspoň tvrdí poslední pamětníci z obcí Doudleby, Stříţov                             

a Ostrolovský Újezd, jimţ rodiče o obyčeji vyprávěli. Podle paní 

Běhunkové měly lucky v Doudlebech kozí hlavy, zatímco jinde na 

Českobudějovicku mívaly podle zápisŧ velké ptačí (čapí) zobáky. 

Podle paní Bočkové, jejíţ maminka pocházela z Ostrolovského 

Újezda, rozdávaly lucky dětem i kornouty cukroví. Kozí lucky jsou 

dnes jistě doudlebskou zvláštností, ovšem právě zvířecí masky patřily 

v minulosti k těm nejoblíbenějším.   

Díky za dobrý nápad Markéto!   Jan Šimánek, kronikář
        

     

ACH TY ODPADY……. 

 

Anebo je tu ještě jedna moţnost. Mŧţeme si dát kolem silnice jeden kontejner vedle 

druhého. Tím vznikne dostatek místa na odpad a nikdo nebude muset  šlapat po PET 

lahvích ani skládat papírové krabice. Ano,  zní to celé trochu jako pohádka pro děti, ale 

bohuţel velmi reálná. Oprávněné stíţnosti na nepořádek kolem kontejnerŧ, věčně 

přeplněné kontejnery – kdo to dělá? A tak výsledek našeho snažení bude takový, ţe 

příští rok nás čekají poplatky za  likvidaci odpadŧ na osobu ne  500,- Kč, ale částka 

blíţící se 700,- Kč. Pěkné ţe? Jistě budeme po zaplacení poplatkŧ odcházet z obecního 

úřadu plni nadšení.  

 

 LUCKY V DOUDLEBECH 
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  2011 
29.10. – DRAKIÁDA  

25.11. – HROMADNÁ VÝROBA 

              ADVENTNÍCH VĚNCŦ 

10.12. – ROZSVÍCENÍ 

              VÁNOČNÍHO STROMKU  

12.12 -  PO STAVENÍCH  

              CHODILY LUCKY… 

25.12. -  ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 

             (zúčastnilo se rekordních 

 120 občanŧ) 

 

         2012 
5.,6.1 .- TŘI KRÁLOVÉ 

28.1.   - HASIČSKÝ PLES 

19.2.   - MASOPUST 

10.3.   - OBECNÍ BÁL 

24.3.   - dětský MAŠKARNÍ BÁL   

25.3.   - DOUDLEBSKÁ POUŤ 

26.4.   - ZAMYKÁNÍ MALŠE 

30.4.   - STAVĚNÍ MÁJKY 

13.5.   - ŢENSKÝ DEN 

  9.6.   - VÝLET SENIORŦ 

 DO  NOVÝCH HRADŦ 

16.7.   - CHLAPSKÝ DEN 

  8.7.   - NÁVŠTĚVA HASIČŦ 

             V  DOUDLEBECH NAD   

             ORLICÍ 

  1.9.   - PUTOVÁNÍ  

             PO DOUDLEBECH 

  8.9.   - DOŢÍNKY 

12.,13.10 - VOLBY DO   

            ZASTUPITELSTVA KRAJE  

20.10. - DRAKIÁDA 

 

 

 

 

 

 
 

8.11.-    LAMPIÓNOVÝ   PRŦVOD 

7.12. -   POSEZENÍ DŦCHODCŦ     

             S HUDBOU 

8.12.-   ROZSVÍCENÍ  

            VÁNOČNÍHO STROMKU 

12.12.-  LUCKY 

25.12. - ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 

 

V ROCE 2013 PLÁNUJEME: 

 

19.1. -  HASIČSKÝ PLES 

  9.3. -  OBECNÍ BÁL 

16.3. -  dětský MAŠKARNÍ BÁL 

 

CHLAPSKO-ŢENSKÝ DEN !!! 

(květen či červen) 

Na soutěţící muţe i ţeny čekají 

v jednom dni úplně nové 

adrenalinové disciplíny. 

 

 

 

 

O víkendu 5. a 6. listopadu 2011      

se několik novějších domŧ              

ve Straňanech stalo terčem zlodějŧ.       

U Doudŧ se například ztratil 

zahradní traktŧrek. Přestoţe domovní 

kamera zachytila bílou dodávku, 

zloděje se zatím nepodařilo vypátrat. 

 

      

 

 
 

 

 

V neděli 10. června se doudlebská farnost slavnostně rozloučila 

s dosavadním panem farářem Karlem Hamplem, který odešel na nové pŧsobiště 

v Březnici. Doudlebskou farnost spravoval od roku 2002, tedy přesně deset let. 

Zároveň s ním odešel i pomocný jáhen Vojtěch Talíř, který bude pŧsobit           

na Českokrumlovsku. 

Od července  je doudlebská farnost spravována uţ nikoli z Boršova, ale 

z fary u sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. Novým doudlebským 

farářem byl ustanoven P. Tomasz Piechnik, který pochází z  oblasti města Kielce 

ve středním Polsku. Je stár čtyřicet let a v Čechách pŧsobí uţ třináct let, takţe 

ovládá výborně češtinu. A jako sportovec přijíţdí za dobrého počasí do Doudleb 

občas i na jízdním kole.   

 

 

 

 

 

ZPRÁVA Z FARNOSTI 

STALO SE …. STANE SE … NEMĚLO SE STÁT … 

ČINNOST KLUBU SENIORŮ 

Klub seniorŧ při Základní organizaci Červeného Kříţe v Doudlebech v roce 2012 uspořádal dva zájezdy.                                                       

Nejprve v červnu na zámek Konopiště, do Botanické zahrady v Praze a do zahrad v Prŧhonicích. Druhý zájezd se konal 

v září, na programu byla prohlídka zámku Červená Lhota, zámku v Jindřichově Hradci a projíţďka po úzkokolejné trati                          

z J. Hradce do Nové Bystřice. Loni náš klub seniorŧ navázal písemný kontakt s Klubem dŧchodcŧ z Doudleb nad Orlicí. 

Letos jsme vyuţili pozvání Klubu dŧchodcŧ z Doudleb nad Orlicí a v měsíci červenci zástupci našeho klubu osobně navštívili 

jejich klubovnu. Seznámení se s bohatou činností tamního klubu je pro náš klub velkou inspirací. Od roku 2010 je vţdy 

v závěru roku v rámci ZO ČK organizováno předvánoční posezení s hudbou. Letošní posezení se bude konat 7. prosince                      

v kulturním domě. Činnost Klubu seniorŧ by nebylo moţno provádět bez pochopení a finanční pomoci Obecního úřadu 

v Doudlebech a ZO Červeného kříţe v Doudlebech. Za pochopení a pomoc děkují dŧchodci z Doudleb.   

  
                                                                                 Václav Michal 

  
Od posledního vydání Doudlebských  

zvonŧ navţdy opustili svoje rodiny, 

kamarády a obec Doudleby tito velice milí a obětaví občané:  BOHUMIL ZDRHA, PAVEL BERAN,   

                                                                                                                         MIROSLAV LEXA,   

                                                                                                    BOŢENA ŠIMÁNKOVÁ a VÁCLAV DOUDA 

SMUTNÉ OKÉNKO 
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„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám ...,  

zpívali v minulosti koledníci na Doudlebsku stejně jako jinde v Čechách, kdyţ se ubírali, často ve spoustách sněhu, od domu 

k domu. Těšili se na ně staří i mladí, rádi naslouchali jejich vinšování a pak je podle moţnosti také obdarovali. Postupně však 

zvyk začal upadat; koleda se mnohdy stala jen prostředkem snadného výdělku, a tak ji úřady dokonce i zakazovaly. V roce 

2000 začala organizovat Charita České republiky celostátní tříkrálovou sbírku, jejíţ výtěţek je určen především na pomoc 

nemocným, handicapovaným a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí bez rozdílu vyznání, a to vţdy zejména v re-

gionech, kde sbírka probíhá. Zatímco v okolních obcích se během dvanácti let rychle vţila, nebyl u nás zatím nikdo, kdo by byl 

ochoten obcházet domy a vybírat peníze na dobročinné účely.   

V letošním roce se podařilo pro tuto dobrou věc získat děti z Doudlebánku, které za doprovodu několika dospělých obešly ve 

dnech 6. a 7. ledna 2012 více neţ 40 domŧ v Doudlebech a Straňanech; všude tam, kde projevili o návštěvu předem zájem.  

Kostýmy koledníkŧm ušila Jana Rajnochová. Všude dostaly děti kromě peněz do zapečetěných pokladniček také cukrovinky             

a zvláště staří občané byli obchŧzkou upřímně dojati. Celkem se vybralo 9 549,- Kč a peníze byly pouţity na dva projekty 

charity v jihočeském regionu – Hospic v Prachaticích a Dŧm pro matku a dítě ve Veselíčku. Velkým zpestřením koledy byl 

hudební doprovod flétny v podání Filípka Capla. Příští rok pŧjdeme určitě zase! 
            Jan Šimánek  

 

 

 

Po úspěchu chlapského dne a dětského putování po 

Doudlebech vymyslely tři Mirky do třetice všeho dobrého také 

soutěţ pro ţeny. Akce se konala na Den matek – tedy v neděli            

13. května odpoledne v prostoru sportovního hřiště a Čapkova 

kopce. Dámy soutěţily v disciplínách jako házení válečkem, 

otáčení palačinek, škrabání brambor, běh s velkou nákupní 

taškou, jízda s kolečkem atd. Pro děti byl na hřišti připraven 

skákací hrad a na závěr společné opékání špekáčků.  

 

 

 

 

Druhý ročník obnovené jarní poutě v Doudlebech 

připadl na 25. března. Při slavnostní mši tentokrát zazpíval 

Doudlebský sbor, který sestavil Ladislav Chyňava mladší 

z místních zpěváků a zpěváků Doudlebanu. Během 

odpoledního programu v kulturním domě nejprve 

vystoupil s loutkovou pohádkou pro děti Viktor Pirošuk, 

poté měli přítomní moţnost uslyšet krátké vystoupení 

přední české pianistky Jitky Čechové, která je zároveň 

místní chalupářkou. Program uzavřelo promítání části 

sestřihu videa připraveného Janem Burdou, v němţ 

vzpomínají pamětníci z Doudleb, Stříţova a okolí.    

 

 

 

V letošním roce koupil budovu bývalého vepřína od zemědělského druţstva koňský jezdecký klub Falea. Ihned započal 

s rekonstrukcí objektu pro účel ustájení koní, jeţ jsou nyní umístěny ve stájích na Vondrově.  Cílem klubu je kvalitní příprava jezdcŧ                   

a koní, kteří mají zajištěny dobré podmínky pro svŧj výkonnostní rŧst. Počátky klubu spadají jiţ do roku 2001, kdy se čtyři zakládající 

členové dohodli na vzájemné spolupráci.  První zkušenosti a jezdecké licence získala v rámci klubu celá řada mladých jezdcŧ, které dnes 

mŧţeme potkat na koňských závodech. V současnosti má Falea 20 členŧ, a to především dívek. Více o klubu na www.falea.cz. 

         

     

 
 

 

 

     

 

 

Třetí ročník akce pro děti Putování po Doudlebech připadl na      

1.září 2012, tedy poslední prázdninovou sobotu. Tentokrát jej jeho 

organizátorky Mirky B., C. a D. připravily v duchu lidových slavností                    

a zvykŧ během roku. První stanoviště bylo pouze zapisovací a měli ho na 

starosti tři králové (respektive královny). Dále následovala stanoviště 

s plněním rŧzných úkolŧ a získávání odměn: masopust (příprava papírových 

rŧţiček na klobouky), dvě stanoviště velikonoční (barvení vajíček a řehtání 

v labyrintu), příprava májky za pomoci doudlebských hasičŧ, doţínky 

(poznávání a mlácení obilí v doudlebském mlýně), pouť (střílení papírových 

rŧţí), hon (střelba prakem), lampionový prŧvod (škola), Advent (výroba 

adventních svícnŧ), Mikuláš (zpěv) a Vánoce (výroba adventních ozdob).  

Soutěţe se zúčastnilo 62 dětí. Na závěr byl opět připraven 

nafukovací hrad (postavený tentokrát v sále kulturního domu), buřtíky                       

a nápoje. Obloha byla od rána zamračená a deštivá, ale odpoledne se stal 

zázrak a počasí se umoudřilo. Úspěch akce pro děti připomíná dodnes stojící 

malá májka, kterou postavily děti společně s hasiči na Čapáku.  

PUTOVÁNÍ PO DOUDLEBECH… 

VEPŘÍN SE ZMĚNÍ NA JEZDECKOU ŠKOLU…. 

JARNÍ POUŤ ŢENSKÝ DEN 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 

http://www.falea.cz/
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Obecní úřad Doudleby: tel: 387988957, doudleby@volny.cz 

 

tisk:  HCM servis, Vladimír Paleček 

 

Zastávám jeden takový ţivotní názor a za tím si stojím. Pokud se člověka přímo netýká daná věc, nikdy si neuvědomí 

její hodnotu. Kdo neproţil lásku, nikdy si nedokáţe představit její sílu a kouzlo, kdo neporodil dítě, nevcítí se do jiné matky, kdo 

neztratil milovaného člověka, neuvědomí si nikdy, jak bolí, kdyţ milovaný odejde tam, odkud se nikdy nevrátí.  

Během svého ţivota jsem proţila všechny jmenované stavy a vím, ţe spousta z Vás také. Váţím si dobrého člověka, 

nehledám na něm špatnosti, snaţím se vidět to, co dělá pro okolí a kolik mu to bere času. Pomoc druhému beru jako součást 

ţivota a váţím si pomoci od druhých. Nevnímám pomoc jako samozřejmost, je to věc tak vzácná a ojedinělá. Jsem proto hrdá na 

tuto obec, kde pomoc druhému je tak přirozená a mezi lidmi hodně prostoupená. Tato obec je krásná nejen duchem, ale i svým 

nezaměnitelným rázem a energií.  Určitě všichni vnímáme všechny tyto přednosti a snaţíme se společně tu krásu uchovávat tím, 

ţe se k ní chováme dobře. A jen na nás bude záleţet, jak obec dále pokvete …  

O co více jsem hrdá na tuto obec, o to více mne mrzí nespokojenost, nezájem, nespolupráce či dokonce nesmyslné 

blokování určitých situací. Podaří se změnit názor a dokáţeme tuto nespolupráci vyřešit? Já osobně v to budu velice doufat. Tím, 

ţe jsem okusila práci zastupitele, mohu říci těm, kteří mají nějaké výhrady na práci obecního zastupitelstva: „Pojďte si to také 

zkusit“. 

 Blíţí se konec roku. Roku, který byl pro někoho smutný, plný starostí, změn a dŧleţitých rozhodnutí. Prý to byl rok 

čínského draka. Údajně se měly vyhrotit situace, jak partnerské, tak i pracovní. Moţná jste sami řešili a proţívali nelehké 

chvilky. Celé obecní zastupitelstvo by Vám všem chtělo popřát, aby ten příští rok byl klidnější, šťastnější, a abyste vţdy 

dokázali všechny problémy řešit s nadhledem a s porozuměním. Nejvíce Vám však přejeme, abyste byli zdraví, plni elánu                      

a dobré nálady. 
                                           Mirka Caplová 

 

 
         Doudlebský letní filmový festival sice nenavštívila 

ţádná slavná osobnost typu Umy Thurman nebo Miloše 

Formana, jejich filmy - Přelet přes kukaččí hnízdo             

a Pulp Fiction - ale k vidění byly. Ani Jan Hřebejk                       

se neobjevil, přestoţe jeho kultovní Pelíšky 21.7. 2012 

odstartovaly první sezónu doudlebského letního kina. 

Českobudějovický Háječek zaznamenal propad a my uţ 

víme proč - všichni byli u Sedláčkŧ na zahradě, kde se 

promítalo. Doudlebáci (i přespolní) novinku přijali             

s nadšením a hojnou účastí. A to dokonce i za špatného 

počasí - například film Forrest Gump shlédlo v drobném 

dešti pět desítek divákŧ. Proč taky ne, mohli se zahřát třeba 

grogem nebo svařákem. I kdyţ v září nabídku trochu 

zredukovala prohibice. Naštěstí u točeného piva nikdo 

ţádnou závadu nenašel. V programu figurovala hlavně 

česká tvorba - Vratné láhve, Obecná škola, Na samotě        

u lesa, Marečku podejte mi pero, Pupendo, S čerty nejsou 

ţerty, Občanský prŧkaz, Rok ďábla. atd. Doufáme, ţe 

příští rok se V.I.P. chytí za nos a ukáţou se v Doudlebech 

na druhém ročníku.             M. Sedláčková 

 

 
Testovací okruh okolo Doudleb nedopadl podle 

očekávání zrovna nejhŧř. Sešlo se přibliţně 20 účastníkŧ, 

s nejmladší účastnicí Vaneskou Vainerovou (1,5 roku), která si 

báječně notovala s nejstarším L. Preslem. 

Včasnou informovaností, organizační připraveností              

a lákadly občerstvovacích zastávek se touţíme dopracovat                

k dokonalosti, jako je tomu ve Zvěrkovicích. Tam je vyhlášený 

„Májový pochod“ a někteří z nás tam jezdíme přibliţně tři roky 

hostovat. 

S mapičkou turistických tras s dobře zakreslenou 

cestou se vydáváme podzimní, nádherně vymalovanou  

krajinou na pochod okolo řeky. Kličkující romantická stezka je 

doplněna zajímavými místy, jako plavský jez (zde 

zavzpomínáme na Benátskou noc), dále historický Plavnický 

pivovar, římovská Kříţová cesta atd.  Celá oblast je plná 

rekreačních chat, a tak je zkrátka stále na co koukat, a ani si 

nikdo neuvědomuje, ţe ušel cca 14 km a je v cíli. Další ročníky 

na sebe nenechají dlouho čekat. Následující pochod bychom 

chtěli uskutečnit o něco dříve, přibliţně uţ v září, který ale jiţ 

bude doplněný večerním programem. 

      L.Presl „Uďa“ 

 

 

Od posledního vydání Doudlebských zvonŧ se v naší obci narodilo pouze jedno děťátko…..  

                    

             JAN  TRNĚNÝ 

LETNÍ KINO V DOUDLEBECH TURISTICKÝ OKRUH OKOLO DOUDLEB 

OKÉNKO NAROZENÝCH 

MALÉ  ZAMYŠLENÍ 

DŮLEŢITÉ KONTAKTY 

Prosíme všechny, kteří mají zájem o zasílání 

informačních SMS, aby se hlásili na obecním 

úřadě. 
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