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4. ČÍSLO

Jarní vydání Doudlebských zvonů se ponese v duchu dvou významných událostí.
Nejvýznamnější a nejdůležitější je výročí našeho Národopisného souboru Doudleban, který
oslaví 70 let od svého založení. S velkou úctou bychom chtěli toto číslo věnovat malému shrnutí
……………………………………………..
jeho činnosti
a velice poděkovat za neustálou a obětavou péči o tento soubor Mirce
Dürnfelderové.
Druhou významnou událostí je spuštění výstavby čistírny odpadních vod, která v občanech
probudila důležité dotazy a my se pokusíme na ně odpovědět.
.

70 let – je to hodně nebo málo?
Dost v životě lidském – málo v historii.
Ale určitě je to tak akorát pro stručné
připomenutí práce souboru, kterým
prošlo několik generací. Každý z nás už
jistě měl pocit, že by se v určitém
momentě měl zastavit, podívat se zpátky
do minulosti a zrekapitulovat svůj
dosavadní život.
A právě to, že v letošním roce dovršil
Doudleban 70 let svého trvání, nás
vedlo k tomuto malému přehledu –
jak vůbec soubor vznikl, co dokázal
a jaký je jeho přínos nejenom pro
Doudleby, ale pro celý region.
Mirka Dürnfelderová
NS Doudleban

NĚCO Z HISTORIE
Soubor vznikl v nelehké válečné době v roce 1943. Protože od té doby nepřetržitě pracuje, jsme
pokládáni za nejstarší jihočeský folklorní soubor. I v dobách, kdy na tom soubor nebyl zrovna nejlépe, se
našel někdo, kdo tradici folkloru udržoval. Ale svůj trvalý úkol – zachovávat tradice a zvyky
Doudlebska - soubor stále plní. Protože jsme opravdu přímo z centra Doudlebska, zaměřujeme se ve
svém repertoáru pouze na tuto oblast a zabýváme se tzv. klenotnicovým folklorem. To znamená, že se vše
snažíme provádět v té formě, jak to dělali naši pradědové. Rovněž kroje máme většinou původní
a dokladem toho jsou např. letopočty na pánských opascích.
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Soubor pracuje s národopisnými materiály z Doudlebska a s minimálními choreografickými a režijními
zásahy je přenáší na jeviště. Programy „V neděli vodpoledne“, „Tak se tancuje u nás, na Doudlebsku“,
„Doudlebské dožínky“, „Na Doudlebské návsi“ nebo „Masopust“ a další jsou v délce od 20 minut do
1 hodiny. Soubor vystupuje s doprovodem harmoniky a vozembouchu. Již v roce 1952 byla vydána deska
u firmy Supraphon „Lidové písně“. Pro Českou televizi jsme s režisérem Zdeňkem Flídrem natáčeli
dokument „Vítězslav Novák a lidová píseň“. S TV Metropol production jsme spolupracovali na kazetách
„S Budvarkou v Pomalší“ a „Příběh psaný řekou“. Pro německou televizi ZDF jsme společně s Veselkou
Ladislava Kubeše natočili hudební pořad „Aus Böhmen kommt die Music“. V dokumentu mapujícím
historii i současnost místa narození Jana Žižky z Trocnova „Krajem kalicha“ jsme zachyceni při
vystoupení v trocnovském areálu. „Jihočeský den s folklorem“ navazuje na úspěšný „Den s folklorem
v západních Čechách“ a společně s předními jihočeskými soubory se na natáčení podílel i Doudleban.
60.výročí založení souboru se promítlo do půlhodinového programu „Kořeny“, který vysílala ČT 1.
Soubor vystupuje na koncertech a festivalech nejen v jihočeském regionu (Kovářov, České Budějovice,
Písek, Holašovice ...), ale po celé České republice (Doudleby nad Orlicí, Mělník, Doloplazy u Olomouce,
Klatovy...). S obrovským ohlasem jsme předvedli růžičkovou i slaměnou koledu na festivalu ve Strážnici
v roce 2008, kde program, na kterém jsme se podíleli, dostal čestné uznání. V letošním roce jsme se
s růžičkovou koledou představili v Praze na Staroměstském náměstí. Určitě jsme se líbili, protože jsme
okamžitě dostali pozvání na příští rok k dalšímu vystoupení. V chorvatské Rijece jsme tancovali pro naše
krajany sdružené v krajanském spolku Česká beseda. Asi nejvzdálenějším místem, kde soubor
vystupoval, bylo francouzské městečko Pacé na pobřeží Atlantiku. Do Rakouska to nemáme tak daleko,
proto asi jsou naše zahraniční vystoupení nejčastěji směrována právě tam. Velmi významným
vystoupením byla pro nás opakovaně účast na Svatováclavském posvícení na Českém velvyslanectví ve
Vídni. Nezanedbatelná byla i vystoupení v Gmündu, Albrechtsbergu nebo v Salzburgu. Úspěch měla
i vystoupení na Hofburgu ve Vídni, v Riedu nebo v Grametstettenu. Společně se zástupci Městského
úřadu v Týně nad Vltavou zajišťovala naše hudební složka program při představování pořadatele
mistrovství světa v kanoistice v anglickém Stocktonu.
V obci Doudleby jsme již tradičně pořadateli Masopustní koledy, Doudlebských dožínek a Štěpánské
zábavy.
Dnes má soubor 25 členů a každý pátek se scházejí na zkouškách nejenom místní, ale přijíždějí
i např. z Českých Budějovic, Besednic nebo Českého Krumlova. V současné době je soubor
občanským sdružením, tzn. že po právní stránce je samostatným, ale vzhledem ke své nevýdělečné
činnosti se snažíme spolupracovat s dalšími organizacemi a hlavně s Obecním úřadem
v Doudlebech. Tato spolupráce je v poslední době velmi dobrá a obecní úřad nás podle svých
možností podporuje. A my se snažíme odvděčit tím, že šíříme jméno Doudleb nejenom do okolí,
ale i za hranice naší republiky.
I když vlastně pracujeme s historií, přesto žijeme dneškem a myslíme na budoucnost. A tuto
budoucnost pro nás představují nejenom připravované akce, ale hlavně to, aby s naší generací
práce souboru neskončila.
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obci je Sbor dobrovolných hasičů (1895), který nepřetržitě funguje do současnosti. V roce 1905 zde vznikl
Spolek pro zbudování mostu Doudleby – Straňany. Účel jeho založení se naplnil v roce 1928. Po první světové
válce se u nás, podobně jako v mnoha okolních obcích, dal dohromady spolek ochotníků. V Doudlebech to byl
Ochotnický spolek Doudleban, který vznikl v roce 1919.
Milovníkem Doudlebska byl František Miroslav Čapek, českobudějovický poštovní inspektor, národní buditel
a spisovatel. Naši obec pravidelně navštěvoval a podporoval už od počátku dvacátého století. V roce 1927
v Doudlebech uspořádal staročeskou pouť, dožínky a masopust. Po dlouhých letech zase ožily kroje našich
předků, zpěv a tanec našich dědů. Pod Čapkovým vedením vystoupili Doudlebští v Českých Budějovicích
a uspořádali i zájezd na Moravu. Žádný soubor však v té době založen nebyl.
A přesto ze všech místních spolků obec nejvíce proslavila Doudlebská krojová družina, která nepřetržitě
existuje 70 let – dlouhou dobu pak pod současným názvem Národopisný soubor Doudleban. Právě ten je dnes
dokonce nejdéle existujícím jihočeským folklorním souborem vůbec. Jak se stalo, že právě Doudlebáci přišli
s nápadem založit první folklorní soubor široko daleko? Více na www.doudleby.com.

DOUDLEBAN MÁ SVÉ MIMINKO…………………………..
a tím je dětská část souboru působící pod názvem Doudlebánek.
Soubor pravidelně zkouší každý pátek v tělocvičně Základní školy Doudleby. Doudlebánek funguje jako
kroužek pro děti nejen z této školy, ale pro všechny, kteří mají o folklor zájem.
V současné době v souboru tancuje a zpívá 12 dětí. Nejmladšímu z nich jsou 4 roky a nejstaršímu 10 let. Děti
se učí základním polkovým a valčíkovým krokům, ale také spoustě písniček, které pocházejí z folklorní oblasti
našemu srdci a bydlišti nejbližší, a to je Doudlebsko.
Během působení souboru se vystřídalo několik vedoucích. První z nich byla Hanka Bohdalová. Další šikovnou
vedoucí byla Barunka Chadtová, která přes svůj mladičký věk (začala ve 14 letech) dokázala zvládnout nejen
taneční část, ale i hudební doprovod souboru. Z původních dětských členů vyrostl jednak současný hudební
doprovod - harmonikář Dan Gajdoš, který si udělá čas na zkoušky i vystoupení, jakož i nynější vedoucí Mirka
Dušáková, rozená Lexová. Ta převzala soubor v roce 2010 a první vystoupení pod jejím vedením se konalo
v září 2011 na Doudlebských dožínkách. V dalším roce získal soubor posilu ve vedení v osobě Ivy Lukášové,
která vydatně pomáhá s uměleckým projevem.
Díky Janu Šimánkovi mají členové souboru možnost podílet se na pořádání Tříkrálové sbírky pro Charitu
České republiky. Letos se Doudlebánku povedlo získat pro charitativní pomoc Kč 12 603,-.
Zatím poslední taneční vystoupení s názvem „Huďata pojďte tancovat“ si děti připravily pro domácí publikum
a prezentovaly ho na seniorském posezení ve Včelné a v Doudlebech.
Mirka Dušáková
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Pár slov o hospodaření NS Doudleban
Národopisný soubor Doudleban je občanským sdružením, které nebylo založeno za účelem podnikáni. Jeho hlavním cílem je
udržování zvyků, písní a tanců Doudlebska a pochopitelně i shánění a údržba doudlebských krojů.
Příjmy Doudlebanu jsou jednak z vlastních zdrojů (vystoupení, Masopust, Dožínky a Štěpánská zábava) a jednak ze zdrojů cizích.
Hlavním příjmem v této oblasti je příspěvek od Obecního úřadu Doudleby, který byl v minulosti pravidelně Kč 30 000,- ročně
a v letošním roce byl navýšený na Kč 50 000,-. Občas se nám podaří získat grant z Jihočeského kraje (Dožínky), záštitu hejtmana
(65. výročí souboru), dotaci na občerstvení při Dožínkách nebo na nákup a údržbu krojů od Jihočeského folklorního sdružení.
Dalším zdrojem příjmů je příjem z reklamy a sponzorské dary. Ale u obou těchto složek financování se jedná o ojedinělé příjmy.
V posledních několika letech se jednalo pouze o příjem od pana Petra Burdy a od firmy TRAN-SIG-MA spol.s.r.o. Největším
vydáním v roce je pravidelně Masopust. Sice příjmy z koledy jsou přes Kč 25 000,-, ale výdaje bývají kolem Kč 30 000,- (kapela,
občerstvení pro koledu růžičkovou i slaměnou, pro kapelu a pro masky, OSA) Příjmy z vystoupení pokrývají dopravu
a v některých případech jsme i v zisku. Oproti tomu vystoupení na festivalu v Kovářově je ztrátové. Na mnohá vystoupení v okolí
jezdíme vlastní dopravou. Další velkou finanční zátěží jsou Dožínky. Občerstvení pro soubory stojí kolem Kč 15 000,-. Část tohoto
vydání pokrýváme z dotace od Jihočeského folklorního sdružení, část spolufinancujeme. Také údržba a obnova krojů stojí určitý
obnos. Čas od času je třeba obnovit košile, punčochy a šněrovačky. U pánské části souboru vesty, kalhoty a košile. Opasky si
necháváme opravovat, několik jsme nechali i prodloužit, protože naši kluci jsou přeci jen trošku větší než naši předkové. Občas se
na Aukru povede zakoupit zástěru. Pár součástí kroje jsme získali z různých pozůstalostí.
Jedinou opravdu ziskovou akcí v posledních letech je Štěpánská zábava. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pravidelným
návštěvníkům za účast a podporu Doudlebanu.
Eugenie Klufová

Aby bylo vměstnáno vše podstatné, důležité a zajímavé do tohoto
zpravodaje, musel by mít 70 stran.
Pokud Vás to všechno opravdu zajímá, tak přijměte pozvání na akci

70 LET DOUDLEBANU
dne 18.května 2013 v Kulturním domě
odpoledne plné zábavy, tance, informací a vzpomínání

TŘI MIRKY ZVOU VŠECHNY MUŽE A ŽENY NA „CHLAPSKO-ŽENSKÝ DEN“
dne 8.června 2013 od 14.00hod u Biaggiho lávky.
Co Vás čeká?
Houpačka, Ztracený klíč, Lukostřelba, Zdolání řeky, Kolo do vrchu, Pivo na ex, Cesta za milenkou/milencem,
Labyrint, Vystřelená růže, Plavba na voru.
TŘI MIRKY SE MOC TĚŠÍ NA VELKÝ POČET NATĚŠENÝCH MUŽŮ A VELKÝ POČET SOUTĚŽIVÝCH ŽEN!

Pro první tři výherce a výherkyně lákavé ceny.
VÝLET KLUBU SENIORŮ………………………….

MŮŽEME SE TĚŠIT……………………………..

Klub seniorů pořádá zájezd dne 8. června 2013.
Cílem zájezdu bude město Telč, renesanční perla ČR.
Provedeme prohlídku zámku, zámecké zahrady a zámeckého
parku. Následovat bude návštěva kláštera premonstrátek
Nová Říše.
Srdečně zveme seniory, členy ČČK i ostatní občany,
až do naplnění autobusu.
Michal Václav

Letní kino u Sedláčků- zahájí svoji sezónu
29.června 2013, více na www.lkdoudleby.sweb.cz
Putování po Doudlebech – 1. září 2013
Dožínky – 7. září 2013
Drakiáda - konec října 2013 (dle větru…) 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY…………………….………………………….....................................................….
Obecní úřad Doudleby: tel: 387988957, doudleby@volny.cz
Náměty pro zpravodaj, zpracování: Mirka Caplová, tisk: HCM servis, Vladimír Paleček
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V předchozích dnech byla zahájena dostavba kanalizace a čistírna odpadních vod
v Doudlebech. Předpokládaný termín dokončení stavby je 31.8.2013. Proto bychom Vám
chtěli poskytnout několik informací týkajících se této problematiky. V případě dalších
dotazů se můžete kdykoliv obrátit na starostu nebo místostarostu.

1) Má obec právo vyžadovat připojení na obecní kanalizaci?
Na tuto problematiku se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném
znění. Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit
se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (§3zákona).
Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní
a další technické požadavky. Možnost napojení nesmí být podmiňována vyžadováním poplatků
nebo jiných finančních plnění. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační
přípojky na vodovod nebo kanalizaci hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení vodovodu nebo
kanalizace, pokud se nedohodnou jinak (§ 8 odst. 5 zákona).

2) Kdo to zaplatí?
Kanalizační přípojka je výhradně majetkem vlastníka nemovitosti. Proto náklady na zřízení
vodovodní i kanalizační přípojky hradí vlastník nemovitosti. V případě dostavby kanalizace v obci
Doudleby sehnala obec dotaci i na kanalizační přípojky. Jedná se o přípojky na nově budovanou
kanalizaci, netýká se to tedy všech přípojek. Obec bude hradit pouze část přípojky na veřejné části,
tj. umístěné na obecním pozemku. Kanalizační přípojka bude zakončena šachtou, do které se
vlastník nemovitosti napojí. Do přípojky se svádí pouze splašková voda, ne voda dešťová, tu je
vlastník povinen likvidovat na svém pozemku. Veškeré náklady na připojení na svém pozemku
nese vlastník nemovitosti.

3) Proč se připojuje pouze část obce?
V rámci projektové dokumentace byl v první fázi vypracován projekt na odkanalizování celé obce.
Vzhledem k členitému terénu obce by bylo potřeba několik přečerpávacích stanic. Při zpracování
žádosti o dotaci vyplynul požadavek na efektivitu stavby – náklady na občana nesměly překročit
určitou hranici. Proto bylo při zadání upuštěno od odkanalizování části Doudleb. V době podání se
jednalo asi o 15 občanů s náklady převyšujícími 3 mil. Kč. Neznamená to, že v budoucnu nebude
kanalizace dokončena, záleží na zástavbě nových lokalit a počtu občanů ve stávajících
nemovitostech.

4) Jaká bude cena stočného?
Předpokládané náklady na stočné jsou kolem 5 000,- Kč na domácnost ZA ROK. V současné době
je tento náklad prakticky roven vyvezení septiku jedenkrát za rok, což je základní předpoklad, aby
septik plnil svou funkci. Tuto zásadu ovšem dodržuje velmi málo občanů.
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5) Proč musím oddělit splaškovou a dešťovou kanalizaci?
Každá čistírna je určena na likvidaci odpadních vod, tzn. voda musí obsahovat dostatečné
množství živin, aby správně probíhal proces čištění. V případě, že do ČOV přichází velké
množství balastní vody (voda dešťová, případně ze vsaků netěsné kanalizace), proces čištění má
velmi špatnou účinnost. Proto bude potřeba postupně odpojit i svody dešťových vod. Dalším
důvodem je v našem případě hledisko ekonomické – přečerpávání vody, náklady na elektrickou
energii. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno (dle § 18,
odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb.) vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes
žumpy.

6) Kdo mi poradí s problémem připojení na kanalizaci?
V nejbližších dnech začneme se stavební firmou obcházet občany, kterých se bude týkat nové
připojení. V rámci stavby bude v obci dostatek mechanizace na provádění výkopových prací
a i zkušený tým techniků, kteří budou schopni poradit. V případě jakýchkoliv požadavků se
obraťte na obecní úřad a zajistíme vám požadované informace, případně technickou pomoc.

7) Mohu využít techniku společnosti, která provádí výkopové práce pro
obec? Pokud ano, tak za jakých podmínek?
Při jednání s dodavatelskou firmou si budete moci dohodnout způsob pomoci. V rámci jednání
bude učiněna i cenová nabídka na požadované práce.
František Rytíř

Pár slov závěrem:
Všechno má svůj začátek a svůj konec.
Naše tělo umí zpracovat to, co sníme a vypijeme. Co z těla vyloučíme je úžasným hnojivem
a za dávných časů se obsah „kadibudky“ rovnou vyvážel na pole.
Jsme dokonalou schránkou, která dokáže, dá se říci, velké zázraky. Protože dokonalé tělo
má dokonalý mozek, vymysleli jsme spoustu věcí, které nám život usnadní. Přicházíme na
nové vynálezy, zdokonalujeme technologie, víceméně mačkáme knoflíky a roboti, které jsme
si stvořili, pracují za nás. Co však produkují naše technické vynálezy už takovým úžasným
hnojivem není. Vědomě či nevědomě dostává od nás příroda pěkně velké dávky škodlivin.
Doudleby se rozhodly tento stav částečně zarazit a brzy se budou moci pyšnit stavbou, která
dokáže zpracovávat a čistit většinu těchto odpadů lidských i chemických, které doposud
pohlcovala naše půda a řeka. „Co oči nevidí, srdce nebolí“ – to je přísloví, které se nemusí
týkat jen vztahů. Málokdo si připouští přiotrávenou půdu, když na ní přece rostou tak
krásné květiny, tak „zdravá“ zelenina a tak nádherné stromy, plné sladkých plodů…
Mirka Caplová

