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Občasník Dobšanů 
   Vydává spolek DOBŠANÉ, z.s.            Květen  2019, ročník 5/číslo 2 

 

 

 
  

 

Slovo úvodem…                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vážení čtenáři, 

              od posledního vydání našeho Občasníku uplynulo téměř šest měsíců. Čas velmi rychle utíká, žijeme v rychlé a 

uspěchané době. Řada z nás nestačí vnímat všechny informace a události z našeho okolí, ve kterém žijeme. Dovolte 

nám, abychom Vám některé z nich opět připomněli a seznámili Vás s nimi.  

Spolek Dobšanů má nové 

vedení 
                Dne 23.3.2019 proběhla řádná 

volební valná hromada spolku Dobšané. 

Byla svolána v souladu se Stanovami spolku. 

Na této valné hromadě se opět po čtyřech 

letech volilo vedení spolku a kontrolní 

komise. Čestným předsedou spolku byl 

zvolen in memoriam pan Josef Bulíček. 

Předsedou spolku byl zvolen Mgr. Oldřich 

Novotný. Ve výboru spolku budou další čtyři 

roky pracovat také Ing. František Malý a 

Mgr. Alena Zvěřinová. Do kontrolní komise 

byli zvoleni Miloslav Skalník, Václav Psota a Mgr. Naděžda Tomsová. I nadále účetní spolku zůstává Ing. Irena Fejfarová 

a právníkem spolku je JUDr. Jiří Novák. Pokračování na straně 2.  

Dobšané obdrželi dotaci na oslavu 645 let keltských 

Dobšic-na sochu s názvem Cidlina 
                   V lednu 2019 náš spolek přednesl vedení obci myšlenku oslavit výročí 

645 let existence naší obce Dobšice. Následně z iniciativy Mgr. Oldřicha 

Novotného a Ing. Františka Malého byly svolány opakované osobní schůzky se 

starostou obce Dobšice Ing. Martinem Popkem a s místostarostou obce Markem 

Novákem. Na těchto schůzkách jsme prezentovali naše představy o oslavách a 

nabídli jsme obci, kromě jiných nabídek spolupráce, pomoc při jejich pořádání. 

Dokonce jsme informovali zástupce obce, že náš spolek již obdržel dotaci ve výši 

30 000,-Kč, a to na keltskou sochu Cidlinu u příležitosti oslav 645 let naší obce. 

Pokračování na straně 5. 
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Valná hromada spolku Dobšanů-pokračování ze strany 1 
 

Prezentace obecních kronik 

                  Na valné hromadě spolku měli místní občané unikátní možnost vidět více jak 20 obecních kronik, a to opět 

po několika letech. Prezentace kronik 

odstartovala připomenutí 645 let naší 

obce. Již od 15 hodin byly kroniky 

k nahlédnutí pro veřejnost. Taktéž 

během konání valné hromady našeho 

spolku i po ní bylo možné kroniky 

zhlédnout. Díky naší aktivitě budou 

kroniky přednostně digitalizovány 

archivem v Lysé nad Labem. Touto 

cestou děkujeme současné kronikářce 

obce Zdeňce Deimlingové za 

organizaci a zapůjčení kronik. Poděkování patří také členům kulturní komise 

obce za pomoc. Nelze však zapomenout na kronikářky předešlé, bez kterých by 

toto duchovní bohatství obce nebylo uchováno. Poděkování patří i Nadě 

Tomsové a zejména paní Libuši Novotné, která vedla kroniky přes 50 let. 

Kroniky si prohlédli 

nejenom členové 

našeho spolku, ale 

také řada dalších 

místních rodáků. 

Mrzí nás, že z řad 

ostatních obyvatel 

obce nebyl o 

zhlédnutí kronik 

větší zájem. 

Kroniky byly následně odvezeny do archivu v Lysé nad Labem a zase nebudou k dispozici. Až snad po digitalizaci.  

                       Kromě prezentace kronik zahrála i místní Cidlinka 

a cateringové pohoštění zajistil Hotel Villa Romantica. Kuřecí a 

vepřové řízky tradičně zajistil Dobšický šenk. Všem děkujeme 

za spolupráci. Děkujeme všem členům spolku i hostům za účast 

na valné hromadě. Přítomen byl i autor návrhu sochy Cidliny, 

učitel ze ZUŠ Nový Bydžov, pan Bc. Martin Kučera. Ten 

prezentoval budoucí výrobu sochy Cidliny z dubového dřeva a 

jak námět vznikl. Je autorem např. i soch v Choťovicích. Socha 

bude odhalena v sobotu 29.6.2019 v 19 hodin 

na cykloodpočívadle nedaleko od železné lávky. 
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Usnesení a závěry valné hromady DOBŠANÉ, z. s. ze dne 23.3.2019, 17.00 hod. Dobšický šenk 

                   Veřejná prezentace obecních kronik u příležitosti 645 let keltských Dobšic. Poděkování kronikářce obce a 

členům kulturní komise. Poděkování MO ČRS, z. s. Žehuň za spolupráci a gratulace k 90. letům existence. 

Dnešní valná hromada schvaluje: 

1/ předložený program 

2/ zapisovatele JUDr. Jiřího Nováka, návrhovou komisi ve složení Ing. František Malý, Ing. Jedlička Ondřej, paní Marta 

Podvalová, volební a mandátová komise ve složení Mgr. Alena Zvěřinová, Markéta Knytlová, paní Božena Přibková 

3/ zprávu předsedy – viz samostatný protokol 

5/ zprávu o hospodaření a účetní závěru za rok 2018 – viz samostatné protokoly 

6/ členství v MAS Zálabí, z.s. na rok 2019 a nominuje předsedu spolku Mgr. Oldřicha Novotného do výběrové komise 

MAS Zálabí, z.s. 

7/ odměny těm členům spolku, ve výši 10 % ze získaných finančních prostředků, kteří získají finanční prostředky pro 

spolek DOBŠANÉ, z.s., doposud však nikdo 

nevyužil 

8/ a přijímá nové činné členy: p. Miloslavu 

Zvěřinovou a p. Václava Psotu a nového 

smluvního člena: airsoftový tým Green 

Raptors, zast. Pavlem Dobrým, ml. 

9/ a volí čestného předsedu spolku pana Josefa 

Bulíčka 

10/ a volí výbor spolku na další 4 roky ve 

složení: Ing. František Malý, Mgr. Oldřich 

Novotný, Mgr. Alena Zvěřinová 

11/ a volí předsedou spolku Dobšané, z.s. na 

další 4 roky – Mgr. Oldřicha Novotného 

11/ a volí kontrolní komisi na další 4 roky ve složení: Miloslav Skalník, Václav Psota, Mgr. Naděžda Tomsová 
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Dnešní valná hromada bere na vědomí: 

A/Kalendář aktivit na rok 2019 

1/Novoroční pochod na Holý vrch č. 2 

Na podzim přípravný výbor s Polními Chrčicemi na 1.1.2020 

2/Akce pro seniory  

3/Informaci o oslavách 90 let rybářů 20.4.2019(spolupráce, rybářské závody) 

4/ Informaci o pořádání oslav 645 let existence obce Dobšice v rámci dobšické 

pouti, 10 let keltského oppida, dotace Středočeský kraj, socha Cidlina, Cidlinka, 

Mahlzeit, odhalení sochy s programem 

5/Letní muzicírování – červen, srpen, září 

6/Výlet České Budějovice Země živitelka, Budějovický Budvar, Dobšice u Týna nad Vltavou – 24.8.2019 

7/Letní zabíjačkové hody – 14.9.2019 

8/Paseky nad Jizerou – konec září 

9/Advent v Dobšicích, 1.12.,8.12.,15.12. 

10/Lepší místo, příspěvek na opravu oplocení keltského oppida 10 000,- Kč, pokud bude schválena dotace 

11/ Příspěvek na vysazení nových stromů 10 000,-, pokud bude schválena dotace 

12/Spolupráci s MAS Zálabí, z.s. 

13/Tradiční akce všech spolků a podpora nových, nové akce a aktivity, vzájemná podpora, Klub Zoufalých turistů výlety, 

rybáři, senioři, myslivci Poslední leč, Klepačka, airsoftový tým, Cidlinka 

14/Vznik dobrovolného kulturního a organizačního týmu ve složení: Olda Novotný, Fanda Malý, Naďa Tomsová, Alča 

Zvěřinová, Markéta Knytlová, Maruška Štěrbová a další z řad dobrovolníků a našich přátel – pravidelné schůzky každý 

první čtvrtek v měsíci v č.p.16 od 18 hod. 

B/ Rámcový rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný na příjmové a výdajové stránce cca 169 000,- Kč. 

C/ Aktuální počet činných členů spolku Dobšané, z. s. k 23.3.2019 je celkem 40 a smluvních členů celkem 5, (což 

představuje cca 200 osob z řad rybářů, Cidlinky, Zoufalců, airsoftového týmu, seniorů a myslivců), celkem 45 členů. 

Přítomno na dnešní valné hromadě 34 činných členů, 5 smluvních členů a také se zúčastnilo valné hromady 12 osob 

z řad hostů, přátel a podporovatelů. Valné hromady se zúčastnil starosta obce pan Ing. Popek, kronikářka obce Zdeňka 

Deimlingová a členové kulturní komise obce. 

D/ Členská základna roste a spolek je na vzestupu a rozvíjí se. O naši činnost je zájem. Všechny aktivity popsány 

v Občasníku, náš časopis, min. dvakrát ročně. 

E/ Snahu narovnat rozdělování obecních peněz ve prospěch spolků a zájmových skupin, vyváženě všem, spravedlivě a 

demokraticky 

F/ Vedení spolku opakovaně nabídlo v roce 2018 i již v roce 2019 spolupráci vedení obce. Z naší iniciativy došlo 

k několika setkáním se starostou a místostarostou obce. 
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G/Předloženou nabídku spolupráce vedení obce veřejně prezentovanou na valné hromadě, (zajištění kulturních a 

společenských akcí obce, dotační příležitosti v rámci ochrany životního prostředí a ochrany zeleně, dotační možnosti 

v rámci MAS Zálabí) 

H/Prosbu ke všem členům i místním obyvatelům ve věci dobrovolných finančních příspěvků na sochu Cidlina  

Ukládá: 

1/Předsedovi spolku uzavírat dohody s donátory sochy Cidlina, např. rybáři nabídli 3 000,- Kč apod. Zapsal JUDr. Jiří 

Novák. Usnesení schváleno všemi přítomnými, valná hromada ukončena 23.3.2019 v 19 hod. 

Dobrovolný finanční příspěvek na sochu Cidlinu – pokračování ze strany 1 

                  Na valné hromadě jsme poprosili místní občany, zda by dobrovolně přispěli na sochu Cidlinu, která 

symbolicky připomene naši dobu a to, že máme všichni vztah k naší obci a řada z nás má zde i své kořeny. Touto 

netradiční formou chceme připomenout 645 let naší obce Dobšice na dobšickou pouť. Navazujeme na odkaz i našich 

předků a předchůdců, kteří vždy zdravým způsobem v historii připomínali různá výročí v obci. Příspěvky vybírají Olda 

Novotný, František Malý a Irena Fejfarová. U všech je možné osobně předat jakýkoliv příspěvek. Náklady na výrobu 

sochy činí 42 000,- Kč a na grafické ztvárnění a výrobu infocedulky jsou náklady do 3 000,- Kč. Již jsme získali na dotaci 

30 000,- Kč. Zbytek chceme zajistit ve prospěch akce a oslav z dobrovolných příspěvků. K dnešnímu dni je vybráno 13 

000,- Kč. Pomoci si velmi vážíme a všem podporovatelům moc děkujeme. Výběr ukončíme až 30.6.2019. Celkové 

náklady spojené s oslavou a odhalením činí 65 000,- Kč za spolek Dobšané, z.s., které musíme k dotaci doložit. 

                 Děkujeme těmto dobrovolným dárcům, kteří již k dnešnímu dni přispěli a podpisem souhlasili s jejich 

zveřejněním: Hana a František Malovi, Klub zoufalých turistů, Josef Konvalina, Iva Bulíčková, Blanka Kučerová, Dana a 

Petr Peřinovi, Iveta Bednářová, Alena a Marcel Zvěřinovi, Václava Krejčová, MO Český rybářský svaz, z. s. Žehuň, 

Alexander Kováč, Hana a Tomáš Zezulkovi, společnost KOVO- FIT s.r.o., Libuše a Oldřich Novotnovi, společnost Prostav 

s.r.o., Marta Podvalová, Obec Dobšice, Olda Novotný ml., Klub seniorů Dobšice, Marie Znamínková, Marcela Černá, 

Zdeňka Koubová, Naďa Tomsová. 

Program odhalení sochy Cidliny dne 29.6.2019 od 19.00 hod. 

                  Během dobšické pouti oslavíme keltské Dobšice a jejich 645 let. Taktéž si letos připomínáme 10 let od 

vybudování keltského oppida. Vedení obce představí program dobšické poutě na plakátu i v obecním zpravodaji. 

Dovolte nám, abychom již nyní pozvali všechny občany a naše podporovatele na slavnostní odhalení keltské sochy 

Cidliny, která je v režii našeho spolku. V sobotu 29.6.2019 od 19 hodin u železné lávky na cykloturistickém odpočívadle 

zahraje nejprve harmonika kapelníka Cidlinky pana Jiřího Sýkory, následně proběhne malý proslov předsedy spolku. 

Pak naváže Malý chrámový sbor z Opočnice se svým vystoupením. Hned na to odhalíme samotnou sochu, připijeme si 

a na závěr si zazpíváme dobšickou hymnu. 

                  Náš spolek taktéž organizačně i finančně zajišťuje již páteční 

program poutě a oslav, kdy v pátek 28.6.2019 od 18. 30 do 20.00 hod. 

u Dobšického šenku, u nového venkovního posezení, zahraje 

kompletní Cidlinka a naváže pak od 

20.00 do 22.00 hod. kolínská kapela 

Mahlzeit s nejlepší zpěvačkou a 

zpěvákem Kolínského Big Bandu. Kdo 

má rád hudební styl jazz nebo swing a restaurační pop, ten si přijde na své. Srdečně 

zveme všechny občany obce Dobšice k pouťovému setkání. Vstup zdarma. Náklady, 

které zajišťuje náš spolek ve prospěch poutě a oslav, činí cca 65 000,- Kč.  
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Nabídka spolupráce 
 

                     Jak jsme Vás již informovali, vedení spolku Dobšané nabídlo panu starostovi obce panu Ing. Martinu 

Popkovi a místostarostovi obce panu Marku Novákovi spolupráci, a to po opakovaných osobních schůzkách. Do 

podatelny obce písemně dne 13.2.2019 i osobně dne 18.3.2019 v oblasti kulturní a společenské. Následně na valné 

hromadě spolku Dobšané jsme nabídli veřejně starostovi obce pomoc při získávání dotací, jejich administrativu 

v oblasti ochrany a péče o životní prostředí, a to zcela zdarma, bez nákladů platit cizí dodavatele těchto služeb. A třetí 

nabídka spolupráce se týká pomoci získat dotace pro obec a místní spolky z MAS Zálabí, z.s.. Reagujeme tak i na slova 

místostarosty obce pana Marka Nováka, který v posledním Dobšickém zpravodaji ve svém úvodním slovu mimo jiné 

píše „Taktéž budu rád za jakoukoliv pomoc“, konec citace. 

 

Co jsme nabídli? 

Obec Dobšice, 289 05 Žehuň, k rukám vedení obce 

                                                                                                                      V Dobšicích dne 13.2.2019 

Věc: Nabídka spolupráce  

Dobrý den, na základě dnešního pracovního setkání mezi Ing. Popkem, panem Novákem, za vedení obce Dobšice a Ing. 

Malým, Mgr. Novotným, za spolek Dobšané, předkládáme v písemné podobě a dle slibu tuto nabídku spolupráce při 

pořádání kulturně-společenských akcí, jejich začlenění do kalendáře kulturních akcí obce Dobšice s žádostí o finanční 

podporu z rozpočtu obce Dobšice: 

1/1.1.2019, Novoroční pochod na Holý vrch, podpora z obecního rozpočtu 3 000,- Kč 

2/akce pro seniory (setkání s osobnostmi regionu, zpěváky, herci...) – připravuje N. Tomsová, celoročně, čtvrtky, 

požadavek na rozpočet obce 5 000,- Kč 

3/29.6.2019 oslavy 645 let existence obce Dobšice, příspěvek na sochu Cidlinu, požadavek na rozpočet 10 000,- Kč 

4/červen-srpen, letní muzicírování (Cidlinka, country...) požadavek na rozpočet obce 2 000,- Kč 

5/ 24.8.2019, výlet České Budějovice (Země živitelka, Budějovický Budvar, Dobšice u Týna nad Vltavou), požadavek na 

rozpočet obce – úhrada dopravy. V r. 2018 jsme z organizačních důvodů nevyčerpali rozpočtované finanční 

prostředky. Na základě dohody, znovu žádáme o jejich alokaci do obecního rozpočtu roku 2019. (Starosta obce byl na 

podzim roku 2018 informován o přesunu výletu na rok 2019). 

6/14.9.2019, letní zabíjačkové hody, požadavek na rozpočet obce 1 000,- Kč 

7/ Vánoční posezení 2019, toto posezení bychom si chtěli vzít na starost my, členové spolku Dobšané, ujmout se 

organizace a jeho zajištění. Rozpočet obce obsahuje položku 20 000,- Kč na tuto akci.  

Vánoční posezení bychom rádi koncipovali do prosincového období adventního času, požadavek na toto období 

z rozpočtu obce 5 000,- Kč. 

Žádáme o projednání a zařazení našich návrhů již pro rok 2019. 

Celkem se jedná o 26 000,- Kč z obecního rozpočtu na rok 2019, bez dopravy na výlet. Dopravu odhadujeme na cca 12 

– 15 000,- Kč. Dohromady 38 000 – 41 000,- Kč za rok 2019. 
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                   Od obce jsme již obdrželi na kulturní akce 12 000,- Kč, které od celkové částky odečítáme. Takže celková 

suma příspěvku na všechny výše uvedené akce je ve výši 26 000 – 29 000,- Kč. Finanční prostředky nechceme zaslat na 

účet spolku, ale chceme, aby jen rozpočet obce s nimi počítal a my do schválených částek dodáme obci paragony, 

faktury apod. Tyto akce bychom chtěli opakovaně začlenit do rozpočtu obce a kalendáře kulturních akcí i pro další 

roky.          Abychom předešli nějakým dohadům o přerozdělování finančních příspěvků z obecního rozpočtu, navrhli 

jsme a dohodli, že obecní úřad zpracuje tabulku, kde budou uvedeny všechny spolky v obci a jim přiřazené finanční 

příspěvky na jejich akce, případ. akce pořádané ve spolupráci s obcí. Děkujeme za projednání. S pozdravem za spolek 

Dobšané Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s., Dobšice 16, 289 05 

Výsledky 

                  Již na dubnovém zastupitelstvu zastupitelé zamítli naši nabídku na pomoc v organizaci Vánočního posezení 

se zdůvodněním, že se jedná o obecní akci a ta si to připraví sama. V pondělí 29.4.2019 se sešli zastupitelé k dalšímu 

rokování. Jedním z bodů byla i naše Nabídka na spolupráci. Bod po bodu projednával s velkou péčí a zájmem nejdříve 

finanční výbor, pak kontrolní výbor a následně kulturní komise obce. Závěrečné hlasování schválilo pouze jeden 

příspěvek ve výši 3 000,- Kč, a to na sochu Cidlinu. Tímto děkujeme. Některé naše body byly zcela zamítnuty a 

k některým máme prý znovu žádat po podrobnějším popisu dané akce. Za zmínku stojí zcela negativní názor téměř na 

všechny naše návrhy ze strany kulturní komise vedené místostarostou obce. Naopak děkujeme za snahu o podporu 

zástupcům finančního a kontrolního výboru. Bez problémů a bez větší diskuze byl následně odsouhlasen odkup 

ozvučovací techniky za původní ceny ve výši 21 000,- Kč soukromému subjektu. Jde o součást té ozvučovací techniky, 

na kterou i náš spolek nedávno přispěl částkou 5 000,- Kč a mysleli jsme si, že kompletní technika, sloužící místním 

občanům a spolkům, je v majetku obce. Na konci debaty jsme ještě obdrželi neúplnou tabulku s akcemi spolků, kterou 

přislíbilo vedení obce zpracovat. Ostatní body naší Nabídky zůstaly bez odezvy.   

Ze života Klubu zoufalých turistů 
                      Že sobota 13.4.2019 nebude zrovna ideální na prohlídku 
vítkovického areálu, jsme samozřejmě při plánování dalšího z výletu Zoufalců 
nevěděli. Chladné a místy deštivé počasí nás doprovázelo celý den. Copak cesta, 
ta byla bez problémů – v Pendolinu teplo a útulno, ale již při opouštění nádraží 
jsme věděli, že bude krušno. Zimní bundy a čepice přišly vhod. Po krátké cestě 
tramvají jsme dorazili do areálu vítkovických hutí, kde jsme měli zamluvené dva 
komentované okruhy (200 min!!!).  První prohlídka byla věnována dolům a druhá 
hutní výrobě. Po prvním okruhu část výpravy (převážně dámská) odmítla mrznout 
i v druhé části a odebrala se do kavárny. Zbytek statečných pokračoval ve velice 
zajímavém výkladu bývalé zaměstnankyně o vysokých pecích. Vyvrcholením bylo 
vystoupení (výtahem) na vrcholek Bolt tower, dominanty to celého areálu. 
Protože byl nejvyšší čas potěšit i hladové žaludky, uchýlili jsme se všichni do 
útulné hospůdky. Někteří ještě stačili zhlédnout kontroverzní sochu Věry 

Špinarové a navštívit věž 
radnice, a to už byl čas 
na návrat. Zpožděné 
Pendolino nás nijak 
nerozhodilo, jelikož do 
jeho příjemného 
prostředí jsme se už 
těšili. Na shledanou, 
Ostravo! Snad ještě 
někdy a v příjemnějším 
počasí. 
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Ochrana a péče o životní prostředí, aneb likvidace stoleté lípy u hřbitova 
               Hlavním posláním spolku Dobšané, kromě jiných, je ochrana přírody a krajiny. Přesně takto je to uvedeno ve 

Stanovách spolku. Podle ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů může náš spolek (učinil tak poprvé již 29.5.2017) žádat místní obecní úřad o poskytování informací o všech 

zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, které se dotýkají ochrany přírody a krajiny v působnosti 

úřadu. Náš spolek má právo se k uvažovaným zásahům v přírodě a krajině vyjadřovat, podávat připomínky a své 

návrhy. Mělo by být přirozené a standartní, že vedení obce předem informuje veřejnost o svých záměrech v oblasti i 

např. likvidace a kácení starých historických stromů na celém katastru. Nejde primárně o to, aby vedení obce 

informovala hlavně náš spolek, ale jde o to, aby vedení obce předem informovalo hlavně veřejnost, místní občany, a 

to alespoň na veřejných zastupitelstvech obce. To, že se tak nestalo minimálně v jednom případu, kdy obec nechala 

pokácet téměř stoletou lípu u místního hřbitova, bez informování veřejnosti, bez vydaného Rozhodnutí k povolení, je 

zarážející.  

                   Dne 28.3.2019 jsme se zeptali písemnou formou vedení obce na to, kdo dal pokyn k likvidaci lípy, jak se 

jmenuje oslovený dendrolog, který doporučil likvidaci lípy, zda předem poskytl nějaký znalecký posudek, zda bylo 

platné povolení na likvidaci lípy a proč nebyl náš spolek informován o záměru. Toto stanovisko jsme vyjádřili i na 

jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2019. Odpověď pana starosty Vám představujeme na straně 9. 

Oholování kmenů u letitých stromů pokračuje  

Již jsme také v minulosti kritizovali 

neodborné ořezávání mladých lip např. na 

cykloodpočívadle nebo v aleji ke hřbitovu. 

Oholování kmene do výšky až třeba 5 m je 

nenormální. To se stalo např. u některých 

lip na návsi. Ty jsou nenávratně 

poškozené. Opět se to samé děje i u 

stoletých lip u hřbitova. Vy, kdo jste chodili 

trhat lipový květ k sušení do čaje, máte smůlu. Spodní větve jsou pryč a stromy vykazují 

zcela jiný tvar koruny. Jen doufáme, že např. nádherná lípa před Dobšickým šenkem 

nebude také nenávratně poškozena. 

Nádherné stromy na 

našem katastru 
                     Lípy na místním nádraží 

a u Šenku. Pět let starý strom 

Pavlovnie plstnatá na sokromé 

zahradě nedaleko hráze.  
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Odpověď pana starosty předsedovi spolku 

 
Odpovídám na Tvé dotazy a přikládám posudek.  
1/ O pokácení rozhodli zastupitelé na pracovní schůzce na obecním 
úřadě dne 25.3. 2019. 
(Starosta obce byl informován o výsledku šetření dendrologa.)  
Šlo o havarijní situaci a z možného důvodu ohrožení zdraví a 
majetku bylo jednáno neprodleně. Stanovisko Dobšanů v tomto 
případě nemohlo ovlivnit rozhodnutí o pokácení lípy.  
2/ Kontakt na dendrologa:  
Martin Vondra <martinvondra23@gmail.com>  
Na Magistrále 770, Kolín 28002  
IČO: 01649353  
3/ Posudek s fotodokumentací v příloze.  
4/ Jelikož byl v havarijním stavu kmen, nepomohlo by ořezání 
zdravých větví a ohrožení stromu a okolí novými zdravými větvemi.  
5/ Spolek Dobšané má ze zákona právo se vyjadřovat k jakýmkoli  
rozhodnutím obecního úřadu, které může mít vliv na životní 
prostředí, nikoli rozhodovat o krizových situacích.                                                                                                               
Ujišťuji tě, že dotazy neovlivnily součinnost mezi obcí a spolkem.  
S pozdravem  
Martin Popek                                                                                                              Tato lípa u hřbitova byla zlikvidována. 
                                                                                                                                

Stanovisko Dobšanů na odpověď pana starosty 

                  Spolek Dobšané s odpovědí starosty obce nesouhlasí a tyto účelové nepravdivé informace zcela odmítá. Kdo 
rozhodl o likvidaci lípy není jasné. Někteří zastupitelé o likvidaci vůbec nevěděli, a nemohli tedy být na pracovní schůzce 
dne 25.3.2019. Kdo pozval dendrologa k posouzení lípy? Nevíme. Údajný dendrolog k vypracování Posudku na likvidaci 
vůbec neměl a nemá oprávnění. Zároveň jde o firmu, která provedla pokácení lípy. Na základě jakého Rozhodnutí a 
povolení byla lípa pokácena touto firmou? Obec nevydala žádné Rozhodnutí a ve spolupráci s Oddělením životního 
prostředí v Poděbradech neobdržela povolení a souhlas. Neexistuje žádné číslo jednací. Spolek Dobšanů měl být 
informován v souladu se zákonem. Vůbec se nejednalo o krizovou situaci. Měla být vyvolána diskuze s občany a 
předložení jasných podkladů skutečným znalcem v oboru a nalezení třeba kompromisních návrhů. Odmítáme tuto 
zavedenou praxi, za kterou odpovídá starosta obce, a žádáme do budoucna, aby odpovědní v čele obce postupovali 
v souladu s demokratickými pravidly. Není možné, aby vedení obce rozhodovalo o likvidaci takto starých významných 
historických stromů na katastru obce od stolu, a způsobilo tak nenávratné škody. Bez pokory k tomu, co nám zanechala 
předchozí generace. 

Březen a duben je období výročních schůzí rybářů i myslivců 
 

                 Dne 2.3.2019 se v Dobšickém šenku sešli rybáři, aby vyhodnotili svoji činnost za rok 2018 a 

pozvali všechny na oslavy 90 let existence rybářů. Byli oceněni i dlouholetí členové spolku. Dne 

6.4.2019 se sešli na výroční schůzi tentokrát myslivci z Mysliveckého spolku Žehuň. Opět se schůze 

konala v sále Dobšického šenku a zároveň si 

připomněli 40 let vytvoření stávajícího 

místního sdružení. Náš spolek oběma 

spolkům přispěl hodnotnými cenami 

do tradičních losovaček o ceny. 
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Posezení s velikonoční poezií 
 
             Velikonoce pro mne znamenají nejen vstup do slunečnějších a teplejších měsíců roku, ale také možnost opět 

se sejít s lidmi, které potkávám velmi zřídka. Také je tu možnost trochu zpomalit a zamyslet se nad koloběhem kolem 

sebe. Velikonoce jsou svátky, které si již dnes velmi málo lidí připomíná z pravého důvodu. Proto jsem pro nás všechny 

připravila posezení na Velký pátek, kde byla možnost sejít se, pozastavit rychlý běh a popovídat si skrze všechny 

generace a připomenout si tak velký význam Velikonoc. Pozvala jsem Martinu Longinovou, která vyučuje na Základní 

umělecké škole v Kolíně. Přednesla nám poezii i prózu od svých oblíbených autorů – Jana Skácela a Bohuslava Rejnka, 

od Václava Renče jsme slyšeli Popelku Nazaretskou a velmi nás všechny zaujalo i zamyšlení od Tomáše Halíka z knihy 

Úvahy na prahu tisíciletí. Celé setkání bylo velmi příjemné, klidné a poučné, starší účastnice zavzpomínaly na svoje 

mládí a i na prožívání Velikonoc ve svém dětství. K tomu jsme si pochutnali na malém občerstvení, děkuji Alče za pomoc 

s jeho přípravou-koláčky byly výborné. Největší radost jsem měla z úsměvů a spokojenosti ve tvářích všech 

zúčastněných. S přáním hezkých dní Nadi Tomsová. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dobrovolný organizační tým kulturních a společenských akcí spolku Dobšané. 
                 Valná hromada našeho spolku vzala na vědomí ustanovení dobrovolného 

organizačního štábu pro pořádání našich všech akcí. První setkání tohoto štábu se 

konalo dne 4.4.2019 a druhé 2.5.2019 v č.p. 16 od 18 hodin, a to po pravidelném 

setkání seniorů. Řada seniorů nadále zůstává přítomna na tomto štábu a 

přicházejí i další naši členové i nečlenové. Všem děkujeme za pomoc a za přípravu 

akcí určených nejenom pro naše členy, ale zejména pro všechny místní obyvatele. 

Pozvánka na výlet do Českých Budějovic-Země živitelka  
                   Srdečně Vás, již nyní, zveme na výlet do Českých Budějovic, který se uskuteční v sobotu 24.8.2019. Zveme 

všechny místní obyvatele bez rozdílu a všechny přátele ze širokého okolí. Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin od 

Obecního úřadu v Dobšicích. Od 9. hodin je otevřeno Výstaviště České Budějovice a výstava s názvem Země živitelka 

2019, letos již 46. ročník. Ve 14 hodin se přesuneme do Budějovického Budvaru, kde je zajištěna hodinová prohlídka 

pivovaru (od 14. 30 do 15. 30 hod.). Následně máme zajištěnou rezervaci v místní pivnici a můžeme dle libosti hodovat 

a pít. Poté, cestou domů, krátce navštívíme Dobšice u Týna nad Vltavou a uděláme společné foto. Návrat je 

předpokládán v cca 22. 00 hodin. Doprava bude částečně hrazena z rozpočtu obce. Zastupitelé schválili, že příspěvek 

bude, ale doposud nerozhodli, v jaké výši? Vedou se velké spory o tomto nevyčerpaném a schváleném příspěvku 

z loňského roku, který byl původně bez limitu. Necháme se překvapit. Dle závěrů budou účastníci informováni o 

případném příspěvku na dopravu. Každý účastník si sám hradí vstupné na výstaviště a do pivovaru. Přihlášky volejte co 

nejdříve, a to na tel. číslo 607 157 803, nebo osobně v Kadeřnictví Markéty Knytlové. 
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Rybářské slavnosti-ČRS MO Žehuň 1929-2019 
                      Dne 20.4.2019 se na Dobšickém rameni konaly již tradiční rybářské závody, které 

se letos uskutečnily v rámci Rybářských slavností u příležitosti oslav 90 let od založení Českého 

rybářského svazu MO Žehuň. Počasí bylo nádherné a již od brzkých ranních hodin se začali 

sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 48 závodníků z řad dětí i 

dospělých. Úderem deváté zazněl startovní výstřel a závody odstartovaly. Již v prvních 

minutách závodů bylo mnoho závodníků úspěšných a lovili kapry, plotice nebo líny. V průběhu 

dopoledne dorazil i sokolník, který představil 

orla skalního a sovu pálenou. Závodníci, ale i 

kolemjdoucí si mohli vzít lovecké dravce i na 

ruku a vyfotit se s nimi, pokud měli zájem. Po 

celou dobu závodů nám občerstvení zajišťoval 

pan Biško z Nové Vsi se svým plně vybaveným karavanem, kde griloval výborné klobásy a točil 

dobré pivo a limo. Podél Dobšického ramene mohli závodníci a návštěvníci zhlédnout výstavku 

o historii i současnosti naší organizace, kde bylo 

na fotografiích zachyceno vysazování ryb, výlovy 

rybníků nebo brigádnická činnosti. Čas závodů ubíhal jako voda a úderem 14 hodiny zazněl další 

výstřel, který závody ukončil. Traťoví rozhodčí od závodníků vybrali karty s úlovky a organizátoři 

začali sčítat výsledky. To ale nebyl konec doprovodného programu. Výstřel, který ukončil rybářské 

závody, dal zároveň znamení mořské panně, která vyplula z vrchní části Dobšického ramene na 

pramici i se svým převozníkem. Mořská panna se znovu 

do Dobšic vrátila již podruhé, právě z důvodu oslav 90 

let od založení MO Žehuň, proto, aby zpestřila svou 

krásou a ženskými vnady ukončení rybářských závodů. 

Její plavba končila u palisády, kde se s ní mohli přítomní 

vyfotit a pohovořit. Po několika fotografiích organizátoři závodů přešli k vyhlášení vítězů rybářských 

závodů. Na prvním místě se umístil pan Pavel Horák se 451 body a získal kaprový set, na druhém místě 

se umístil pan David Matyáš s 332 body a získal feedrový set, na třetím místě se umístil pan Josef 

Šafránek s 232 body a získal rybářské křeslo. Celkem se ulovilo 51 kaprů a 329 ks bílé ryby. Vyhlášením výsledků závodů byly Rybářské slavnosti 

ve své polovině. Druhá polovina slavností se pak přesunula do sálu místního Dobšického šenku, kde od 20 hodin začínala rybářská zábava. Na 

zábavu přišlo celkem cca 60 hostů, k poslechu i tanci hrála hudební skupina TOX pana 

Jaroslava Trnky. Pro hosty byla připravena bohatá tombola, která gradovala po 23 

hodině losováním deseti hlavních cen, mezi kterými bylo rybářské vybavení, celoroční 

povolenka k lovu ryb na revír MO 

Žehuň, ale i třeba domácí prase. 

Jako doprovodný program 

večera vystoupila skupina 

kankánových tanečnic ,,Chrtky 

z Polních Chrčic“, které měly 

celkem dvě vystoupení a všem 

přítomným se jejich vystoupení 

moc líbila. Rybářská zábava 

končila kolem 2. hodiny ranní, kdy se všichni hosté pomalu rozcházeli do svých domovů.  

                      Rybářské slavnosti se z našeho pohledu velice vydařily, a i odezva veřejnosti, nejenom rybářů, byla pozitivní. Počasí nám přálo, ryby 

braly, mořská panna i sokolník a kankánové tanečnice dorazili a závodníkům i hostům večerní zábavy zpestřili program oslav. Tímto bych moc 

rád poděkoval nejen organizátorům slavností, ale i všem, co se slavností zúčastnili a v neposlední řadě i všem následujícím sponzorům: Obec 

Dobšice, NO production s.r.o., Rybashop-Rybářské potřeby pro rybaření Kolín, DOBŠANÉ, z.s.. A pokládám si otázku, jak asi oslavíme 100 let od 

založení naší rybářské organizace? Petrův zdar, Ing. Ondřej Jedlička, předseda MO Žehuň 

Náš spolek Dobšanů uhradil 

náklady za hudební produkci 

ve výši 12 500,- Kč a přispěl 

do soutěže o ceny částkou za 

cca 1 000,- Kč. 
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Likvidace keltské palisády u ČOV 
              Řada místních obyvatel byla nemile překvapena, že bylo bez vědomí místních obyvatel zlikvidováno keltské 

palisádové oplocení u ČOV a bylo nahrazeno železnými sloupky a poplastovaným pletivem. Tím byla zlikvidována 

unikátní stavba v rámci celé ČR.  Na únorovém zastupitelstvu obce na to upozornila jedna zastupitelka a jedna místní 

občanka. Ve výpisu z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 5.2.2019 místostarosta obce odpověděl, že firma VAK 

Nymburk dala obci Dobšice svůj záměr na vědomí pouze ústně, ani on sám, jako správce ČOV netušil, že už došlo 

k odstranění kůlů. Na firmě zjistí bližší informace a optá se na průběh 

a plán. Podle něj firma hledá nejlevnější, a přitom kvalitní oplocení, 

což zřejmě budou sloupky a pletivo. Konec citace.   Místostarosta 

obce k dnešnímu dni neinformoval zastupitele obce a veřejnost o 

výsledku těchto jednání s vedením VAK Nymburk.  

              Protože nám nebylo lhostejné, jak vyhlíží nové oplocení ČOV, 

vyvinuli jsme (Dobšané, z.s.) velké úsilí k zachování keltského stylu 

ČOV. Podařilo se nám vyjednat s VaKem úpravu nového oplocení. 

Výsledkem jednání je následující závěr. Na oplocení, z pletiva na 

železných sloupcích, bude umístěna rákosovina a na rohy oplocení, 

případně na každý železný sloupek z venku se přichytí původní palisádové kůly, aby to evokovalo starý plot. Tuto 

úpravu uhradí VaK. Doufáme, že toto úsilí ocení i vedení obce a bude to brát jako jeden z přínosů Dobšanů pro obec 

tak, jak to je deklarováno v usnesení z VH Dobšané, z.s. 

Zde je odpověď a stanovisko VAK Nymburk k oplocení u ČOV Dobšice ze dne 30.4.2019 

                    Vážený pane Novotný, zasíláme Vám stanovisko společnosti VAK Nymburk a.s. k rekonstrukci oplocení na ČOV Dobšice. 

V listopadu loňského roku, na základě kontroly našeho bezpečnostního technika, bylo rozhodnuto především z bezpečnostních 

důvodů o opravě-výměně oplocení u ČOV Dobšice, stávající oplocení nevyhovovalo a neplnilo svou funkci. Vlastní stavba a 

venkovní technologie byla volně přístupná. Oplocení taktéž ohrožovalo obsluhu ČOV a čistících kanalizačních vozů.  

                  Po konzultaci s vedením obce Dobšice panem starostou Ing. Popkem i místostarostou p. Novákem bylo ujednáno, že 

stávající nevyhovující oplocení bude nahrazeno oplocením typu – poplastované pletivo s bezpečnostními prvky. S tímto návrhem 

vedení obce Dobšice souhlasilo. Vedení obce vzneslo pouze požadavek, aby budova ČOV Dobšice byla dobře viditelná a bylo jasné, 

že se jedná o budovu ČOV. 

                 K novému oplocení bude doinstalováno venkovní rákosové oplocení a na Vaši žádost doinstalujeme i zbývající, ale 

částečně poškozené kůly. S pozdravem Jaroslav Trnka, vedoucí střediska Poděbrady. Konec opisu z odpovědi VAKu Nymburk. 

Víte, že: 
• náš spolek připravuje Advent v Dobšicích? Vánoční atmosféra začne v neděli 1.12., bude pokračovat 8.12. a 15.12.2019? 

O programu všech dní budete včas informováni, ale můžeme již nyní prozradit, že se můžete těšit na kvalitní hudbu, 

zajímavý program s atraktivním scénářem. Na tyto tři dny žádáme obec o finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč.  

• VAK Nymburk by neměl žádný problém se domluvit na výměně původních dubových kůlů u ČOV? Obec to nevyžadovala.  

• členové našeho spolku pan Wilfried Sprenger a 

Iva Mikešová darovali finanční částku 7 000,- 

Kč Cidlince? Jde o příspěvek na obnovu 

techniky. Děkujeme. 

• místní hasiči na Velký pátek sázeli v Libněvsi 

stromy a keře?  

• do konce května 2019 bude vybudován 

přístřešek před Šenkem za cenu 110 000,- Kč 

z rozpočtu obce? Dotace prý není možná. 

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

Redakční rada-členové spolku, vychází v počtu 130 ks, 

toto číslo vychází 17.5.2019. 

Vytiskla tiskárna LABEL spol. s.r.o., Kutná Hora 
 


