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Starý rok vystřídal rok nový a tím vyvstává otázka, co nového nám tento rok přinese. Otázkou je, co od něj
očekáváme a co bychom si přáli. My z obecního úřadu Vám přejeme základní a zásadní přání. ŠTĚSTÍ. Bez něj
nás může navštívit nepříjemná nemoc, bez štěstí nebude přáno lásce, bez kapky štěstí se nedočkáme vytouženého
pracovního úspěchu a bez štěstí se přece nemusí dařit ani těm penězům.
Tak štěstíčko, pokud nás slyšíš, navštiv naše doudlebské občany v hojné míře!

STALO SE V OBCI

Noc kostelů
V pátek 24. května 2013 se Doudleby prvně zapojily do celorepublikové akce „Noc kostelů“. Jde o jeden večer
v roce, kdy jsou kostely otevřeny zájemcům a k tomu je připraven pestrý kulturní program. Náš program začal
pěveckým vystoupením Doudlebánku. Po něm byl pro děti připraven soutěžní kvíz, při němž se seznámily
s jednotlivým vybavením kostela. Pro dospělé byla připravena přednáška o jeho historii a výstava
dokumentárních fotografií. Děti tak měly třeba možnost zjistit, jak se zvoní na zvon nebo co je to ta štola, o které
se zpívá v jedné doudlebské písničce. Dospělé zajímal především unikátní boží hrob a nástěnné malby v sakristii.
Akce se rozhodně vydařila. Největší zájem mezi dětmi byl jednoznačně o kostelní varhany. Přítomná varhanice
ochotně nechala děti si samy zahrát, takže se kostelem chvilku nesly i méně libé tóny, ovšem pro děti to byl určitě
nezapomenutelný zážitek.
Jan Šimánek
Obrázek vpravo:
Jan Šimánek, Mirka Dušáková
a děti z Doudlebánku

Obrázek vlevo:
Jiřík Dušák a Šimon Burda
u varhan

PROSBA KRONIKÁŘE:
Vážení občané,
na rok 2014 připadá výročí sta let od začátku první světové války – události, která tvrdě zasáhla do života
našich předků. I když bývá obvykle vzpomínán jen rok 1918 (spíš jako datum vzniku nového státu než konce
války), sluší se připomenout i její začátek a průběh. Už jen z úcty k těm, kteří museli narukovat a domů se
nikdy nevrátili. Tyto události proto připomene výstava Válka našich dědů (1914-1918), jejíž otevření v budově
obecního úřadu je naplánováno na termín jarní pouti (6.4.). Máte-li proto doma nějaké materiály (dopisy
a pohlednice z válečné fronty, fotografie, zápisky atd.), které jste mi ještě neposkytli, předem díky za jejich
zapůjčení.
Jan Šimánek
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BUDE DOUDLEBY OPĚT CHRÁNIT DŘEVĚNÁ PALISÁDA?
Příchozím od Střížova by se mohl v budoucnosti
otevřít vskutku netradiční pohled. V prostoru za kostelem
a hřbitovem by stála dřevěná palisáda a hlásná věž – jak
tomu mohlo být před jedním tisícem let, kdy Doudleby
představovaly (společně ještě s Chýnovem a Netolicemi)
správní středisko na jihu Čech vládnoucího rodu.
Ovšem, jak to tehdy tady skutečně vypadalo,
se neví. Fotografii vymysleli až po 800 letech a žádná
malba se také nedochovala. Jediná věc, o kterou se tedy lze
momentálně opřít, je archeologický výzkum, který vedl
v roce 1940 Bedřich Dubský. A jehož výsledky
Doudlebáci znají z informační tabule u fary.
Ve stejné době, kdy místo Budějovic byla ještě jen
bažina, se to hemžilo už i na Netolickém hradišti. Zde od
roku 2000 archeologové odkryli několik vrstev zaniklého
opevnění a získali tak představu, jak mohly vypadat
hradby, a další informace. A na základě zjištěného pak
vznikl Archeopark, rekonstrukce hradiště tak, jak asi kdysi
stálo, a to s použitím dobové technologie.

Doudlebští se tedy letos na podzim vydali
do Netolic pro inspirace, rady a zkušenosti, jak
pořídit podobnou památku doma. Bez nového
řádného archeologického výzkumu Doudleb
a samozřejmě bez peněz se to ale neobejde, takže
na rekonstrukci doudlebského hradiště si budeme
ještě muset nějaký ten pátek počkat. I když
o stavebním materiálu se již ví – dřevo na palisády
by se vytěžilo pochopitelně v doudlebských lesích.

Markéta Sedláčková

DŮLEŽITÁ INFORMACE O DANI Z NEMOVITOSTI
Důsledkem obnovy katastrálního operátu v KÚ Doudleby (výsledkem obnovy katastrálního operátu je i nová
digitální katastrální mapa), je změna poplatníka daně z pozemku (v řadě případů je i změna výměry parcel
a změna číslování parcel). Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představují pronajaté pozemky,
jestliže jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy je poplatníkem daně nájemce
(§ 3 odst.2a zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí).
Do roku 2013 daň z nemovitostí u pronajatých pozemků (evidovaných v katastru nemovitostí
zjednodušeným způsobem) hradil uživatel – ve většině případů Zemědělský podnik Malše a.s. Roudné.
Po skončení obnovy katastrálního operátu v KÚ Doudleby již nejsou pozemky evidovány zjednodušeným
způsobem (§ 13 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává vlastník.
Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro nové
vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou
obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat
úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly. Pro KÚ Doudleby
změny nastaly v roce 2013. Proto, podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník
povinen daňové přiznání podat do 31. ledna 2014.
Podání nového daňového přiznání se tedy týká pouze těch pozemků, které byly do doby provedených
změn vedeny ve zjednodušené evidenci a byly takto zapsány na listu vlastnictví.
Pokud vlastník daňové přiznání v zákonem stanoveném termínu nepodá, vznikne mu podle ustanovení
§ 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně
a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník
povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.
Provedené změny pro KÚ Doudleby, podle jednotlivých listů vlastnictví, které mohou sloužit jako
podklad pro vypracování daňového přiznání, je možné najít na internetu pod adresou:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/nas/dalsi-data/srs/631400.pdf

Václav Michal st.
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STALO SE V DOUDLEBECH PŘED 50 LETY
Není bez zajímavosti začíst se do zápisů ve staré obecní kronice. Co se dělo v naší obci třeba před takovými
padesáti lety v roce 1963, když současným sedmdesátníkům bylo kolem dvaceti let? Tehdejší kronikář
a oblíbený doudlebský učitel v jedné osobě Jaroslav Fráňa například zaznamenal:
 V roce 1963 žilo v Doudlebech a Straňanech 380 občanů; z toho 114 dojíždělo za zaměstnáním do
města, 72 pracovalo v zemědělství.
 Od května do července se stavěla nová železná lávka u Žočků pod vedením předsedy místního
národního výboru Jana Podholy. (Pozn. Jde o lávku, kterou většina občanů pamatuje, neboť vydržela až
do povodní v roce 2002.)
 V červenci byla dokončena stavba nového čtyřřadového kravína pro 200 dojnic pod vedením vedoucího
stavební čety Josefa Lexy.
 V kulturním domě ve Straňanech se během roku konaly veřejné oslavy Vítězného února, Mezinárodního
dne žen, taneční zábava o velikonoční neděli (150 osob) či oslava Velké říjnové socialistické revoluce
spojená s promítáním sovětského filmu Člověk se nevzdává (40 osob).
 Zářijová dožínková slavnost uspořádána být nemohla, protože obilí bylo ještě na poli; konala se aspoň
posvícenská taneční zábava s hojnou účastí (200 osob).
 Nově ustanovená tělovýchovná jednota dostala od národního výboru k užívání sál v bývalém hostinci
u Šulistů. Ze všech sekcí jednoty byli však zatím činní pouze čtyři hráči stolního tenisu.
 Zvyšovala se životní úroveň bydlení v obci, což dokládá skutečnost, že počet televizorů se zvýšil
z 38 (v roce 1962) na 50, takže téměř každá druhá domácnost měla svůj televizor. Počet osobních
automobilů vzrostl ze 13 na 15.
 Místní lidová knihovna měla otevřeno každý pátek a funkci knihovníka zastával pan učitel Fráňa. Byla
hojně navštěvována 80 čtenáři, především staršími občany a mládeží. Během roku 1963 bylo vypůjčeno
970 svazků.
(Z kroniky vybral Jan Šimánek)

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Chvíle strávená nad knihou je pro někoho obrovská nuda, pro někoho možnost cestovat v čase, v prostoru.
Já jsem měla to štěstí, že jsem během svátečních chvilek mohla cestovat pomocí bílých stránek do časů před
a po válce a opět jsem si mohla uvědomit, jak se nyní máme dobře.
Jak vesele si tu mačkáme na tlačítka elektrospotřebičů, vozíme přeplněné košíky ze supermarketů, šatní skříně
nám praskají ve švech, a děti už neví s jakou hračkou si hrát dřív a s kterou později. Necháváme se hýčkat pod
rukama masérů, kadeřníků, kosmetiček, ekonomů, bankéřů a pojišťovacích agentů, kteří to s námi myslí úplně
nejlépe.
A i přes toto všechno se vzápětí dočtu v časopise Reflex, že každý desátý člověk trpí depresí. A že možná to
množství je ovlivněno tím, že se lidé za tuto nemoc přestali stydět a hrdě se k ní hlásí a hrdě berou dávky
chemie, aby mohli v tom „krutém“ a „strašném“ světě ustát.
Tak jsem zmatená.
Co může být horší než ztráty na životech v době války, co může být horší než neskutečná bída, co může být
horší než obrovská dřina na polích a co může být horší než to, když vám vše, co si vydřete, znárodní……..
Pamětníci, kteří ještě žijí, mi rozumí, mladí možná dávají oči v sloup a těžko si to asi vše dokážou představit.
A tak si říkám, kde se stala chyba. Proč je vše ve spěchu, nikdo prý nic nestíhá, lidé jsou v depresích a přitom si
žijeme jak ta „růžová zvířátka v žitě“.
Mirka Caplová
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RODIČE S DĚTMI BUDUJÍ VE ŠKOLCE PŘÍRODNÍ ZAHRADU
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

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD SPUŠTĚNA
Dne 24.8.2013 byla ČOV převzata s drobnými nedodělky, které nebránily v uvedení do provozu. V průběhu
měsíce září byly postupně napojovány domovní přípojky. Od 1.10. 2013 je oficiálně spuštěn zkušební provoz na
dobu 1 roku. Během zkušebního provozu budou prověřeny všechny provozní stavy a budou odstraněny případné
nedostatky. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu bude požádáno o kolaudaci stavby. Závěrečná hodnotící
zpráva pro SFŽP musí být vypracována nejpozději do dubna 2015.
Bližší informace o průběhu a jednotlivých parametrech ČOV budou rozeslány v samostatné příloze během
měsíce února 2014.
Během měsíce ledna 2014 se zahájí uzavírání smluv s jednotlivými vlastníky nemovitostí na likvidaci
odpadních vod. Ve smlouvě bude řešen způsob fakturace.
František Rytíř

LETNÍ KINO DOUDLEBY PLÁNUJE
Letní kino Doudleby se již chystá na svou třetí sezónu.
Diváci se sami mohou podílet na skladbě programu, jehož
pracovní verze letošního léta je právě připravena
k připomínkování na stránkách
http://lkdoudleby.sweb.cz/

V OBCI SE PLÁNUJE
18. ledna 2014 - Hasičský bál
31. ledna 2014 - Přednáška z oboru gynekologie
22. února 2014 - Vítání občánků
02. března 2014 - Masopust
22. března 2014 - Maškarní bál pro děti
29. března 2014 - Obecní bál

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Obecní úřad Doudleby: tel: 387988957, doudleby@volny.cz

Náměty pro zpravodaj, zpracování: Mirka Caplová

