Doudleby
Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Správní obvod: České Budějovice

GPS souřadnice: 48.893527N, 14.501488E

Nadmořská výška: 425 m n. m.

První pís. zmínka: 1088 (931 let)

Počet obyvatel: 483

PSČ: 370 07

Adresa URL: www.doudleby.com

O obci
Doudleby jsou obec ležící necelých 10 km jižně od Českých Budějovic, v místech, kde řeka Malše
zaklesnutým meandrem vytváří výrazný, k západu vybíhající ostroh. Obec tvoří dvě části,
vlastní Doudleby na pravobřežním ostrohu, obtékaném Malší, a proti nim na levém břehu Straňany.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1088. Od nepaměti oblast Doudleb obývali Slované z kmene
Doudlebů, kteří zde zanechali hradiště. První psaná zmínka o doudlebském hradišti se vyskytuje v
Kosmově Kronice české z počátku 12. století

Ubytování a restaurace
V obci fungují PM potraviny Doudleby, Doudlebská hospoda-studená kuchyně a nápoje a ubytování zajišťuje
Hotel Klor.

Okolí a příroda
Doudleby leží na řece Malši, která slouží ke koupání i k rybolovu. Okolní lesy lákají ke sběru hub a
procházkám.

Současnost obce
V obci najdeme knihovnu, hřiště, mateřskou i základní školu a lékaře. Pořádá se tady mnoho akcí
jako např. stavění máje, Mikuláš, Masopust, Dožínky či Den matek. Aktivně zde působí Sbor
dobrovolných hasičů, který v roce 2006 oslavil 110 let od svého založení.

Sportovní možnosti
Sportovní areál v Doudlebech umožňuje celoroční sportovní vyžití - tenis, nohejbal, volejbal, stolní tenis,
posilovna, lyžařský vlek a bruslení. Obcí také prochází turistická trasa a cyklostezka.

Památky a zajímavosti
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Hlavními dominantami Doudleb jsou hradiště Doudleby, farní kostel sv. Vincence a kaple sv. Barbory. Hradiště
Doudleby: slovanské opevněné sídlo o rozloze přibližně 4,8 ha z doby kolem poloviny 10. století,
zaujímající poloostrov, vytvořený řekou ...

Doprava
Obec se nachází asi 12 kilomterů jižně od Českých budějovic. Jezdí sem pravidelná autobusová linka.

Ocenění obce
Obec Doudleby získala v roce 1999 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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