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Slovo úvodem…                                                                                                                                                                                                                                                                   
               Vážení spoluobčané. 

               V Dobšicích, tak jako ostatně i v jiných obcích, panují rozdílné názory na vedení obecních záležitostí. 

Tato situace byla jistě i v minulé době, pouze nebyla tak vyhrocená a nebyla tak veřejně prezentována. V 

zastupitelstvu obce byli lidé sice různých názorů, ale schopni se domluvit na zásadních věcech. Situace však v 

posledních letech sklouzla bohužel až k osobním výpadům a urážkám, dospěla do fáze odstoupení některých 

zastupitelů. Nechci zde hodnotit kdo, co, jak a kdy způsobil. Pravda je vždy na obou stranách podle toho, na 

které straně stojíte. Samotné důvody vydali ostatně sami odstoupivší zastupitelé. Důsledkem jejich odstoupení 

je vypsání nových voleb do zastupitelstva obce. Z poměru příznivců té či oné strany se dá předpokládat, že 

zastupitelstvo obce bude opět rozdělené na osoby s určitým okruhem podporovatelů. Bude opět postaveno 

před střet různých pohledů na obecní záležitosti. Může se stát, že bude postaveno před kritiku i dalších 

jednotlivců. Z toho všeho bude vyplývat i velká zodpovědnost starosty a jeho spolupracovníků. Domnívám se, 

že bude nutné, aby zastupitelé co nejvíce komunikovali mezi sebou a rozdělili si funkce ve výborech a komisích 

rovnoměrně. Nelze vítězství ve volbách brát jako absolutní vítězství jedné volební strany a zbývající odsoudit 

do role pouhých pozorovatelů. Nelze rozhodovat uzavřeně. Před důležitými rozhodnutími je třeba co nejdříve 

a srozumitelně informovat občany. Jen tak lze dosáhnout toho, že se jeden druhého nebudeme bát potkat a 

pozdravit. Což nám všem do roku 2020 přeji.                                                                                     Ing. František Malý                                              

Advent v režii Dobšanů se vydařil      

              Členové našeho spolku se na své březnové valné hromadě roku 2019 domluvili na tom, že by se v naší 

obci měly více připomenout prosincové adventní neděle. Tyto dny by měly býti obohaceny zajímavými 

kulturně-společenskými akcemi pro všechny místní obyvatele. Tím jsme chtěli zároveň nabídnout občanům 

nový kvalitní předvánoční program doplňující ostatní tradiční prosincové obecní akce. Zaručili jsme se, že 

programy budou na jisté společenské úrovni s opravdu vánočními tradicemi a zvyklostmi. O všech těchto 

bodech jednání valné hromady byl informován přítomný pan starosta obce a následně písemně i celé vedení 

obce. Hned od jarních dní jsme se začali zabývat přípravami adventu v Dobšicích. Přípravy vyvrcholily ve středu 

27.11.2019, kdy Alča Zvěřinová zajistila tradiční stromeček 

ke zvoničce. Ten její rodina a přátelé zajišťovali i 

s rozsvícením řadu let zpět. Navázali jsme na tuto tradici a 

toto tradiční rozsvícení se stalo hlavním motem první 

adventní neděle dne 1.12. V našich představách byly i 

úvahy o společném rozsvícení stromečků na odpočívadle i 

u zvoničky v jeden den. Třeba za rok se to povede.  

Program první adventní neděle obohatila svým 

vystoupením kapela ECHO kapelníka Pavla Doležala, který 

sestavil muzikanty z Hudby hradní stráže ČR. Po úvodním 

slovu a rozsvícení stromečku zahráli řadu vánočních koled na špičkové úrovni. Účastníci se shodli na tom, že 
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opravdu odvedli profesionální výkon. Všichni přítomní se mohli zahřát svařákem nebo čajem.  Přítomni byli i 

prodejci s perníčkem, věnci, svíčkami nebo jste mohli získat i sušená jablíčka. Krásné prostředí u zvoničky a 

vedle Božích muk umocnilo nádhernou atmosféru přicházejícího vánočního období. Děkujeme všem asi 

padesáti účastníkům za podporu.                                                                                           

           Foto z první adventní neděle ze dne 1.12.2019 

                Posekání trávy a vyčištění prostorů v okolí zvoničky a před č.p. 16 zajistil pan Štac st., kterému tímto moc 

děkujeme. Děkujeme nejenom jeho rodině za hezkou tradiční vánoční výzdobu, ale i všem ostatním místním občanům. 
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Druhá adventní neděle dne 8.12.2019 

                  Druhá adventní neděle v Dobšicích byla ve znamení 

hudby a zpěvu s názvem Vánoční hudební pohlazení.  

                  Od 14 hodin návštěvníci slyšeli a viděli profesionální 

výkon sólistů Nymburského komorního orchestru. Na housle 

hrál pan Arnold Smrtka a na kytaru ho doprovodil pan Milan 

Štěpánek. Zahráli sklady ze světových muzikálů i skladby 

českých autorů, jako byli Antonín Dvořák nebo Jaroslav Ježek. 

Byl to mimořádný okamžik v Dobšicích. Po přestávce se naopak 

s tradičním vánočním programem představil Malý chrámový 

smíšený pěvecký sbor z Opočnice. Opět nádherné vystoupení, 

které umocnilo 

přicházející vánoční 

atmosféru. Během 

odpoledne si mohli 

návštěvníci zakoupit 

svíčky, perníčky, 

bylinky a jiné vánoční 

výrobky. 

Zakoupením svíček 

jsme také pomohli 

chráněné dílně z Poděbrad s názvem Handicap centrum srdce, o.p.s. 

Třetí adventní neděle dne 15.12.2019 

 Při třetí adventní neděli jsme se sešli s místními občany 

v sále Dobšického šenku. Sál byl vánočně vyzdoben, 

nechybělo ani tradiční jmelí, větvičky a svíčky. 

Setkání zahájil Olda Novotný, přivítal Cidlinku a všem 

popřál hezkou zábavu. Alča Zvěřinová uvedla soutěž o 

nejlepší vánoční rohlíček a byla zvolena hodnotící 

porota. Ta byla složená z mladších účastníků – Aničky Krejčové, Lucky Novotné a 

Toma Tomse. Hospodyňky přinesly 9 různých druhů rohlíčků, porota ochutnávala a hodnotila.  Během večera jsme si 

s Naďou Tomsovou připomněli nejen významné dny, které spadají do období adventu, ale i vánoční zvyky.  Zvyky a 

tradice známé, ale i ty zapomenuté. Děkujeme Cidlince za příjemné zpestření večera, všem účastníkům (kterých bylo 

na 50) a organizátorům za poklidné prožití nedělního podvečera. 
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Dobšané mají nové webové stránky  
               Do konce října 2019 jste byli zvyklí navštěvovat obecní webové 

stránky, kde byla rubrika o činnosti našeho spolku a o našich aktivitách. 

Po zákazu starosty obce umisťovat na tyto stránky naše dokumenty, 

jsme byli donuceni vyhotovit nové webové stránky, abychom byli 

nezávislí a svobodní. Nové webové stránky spolku Dobšané nyní 

naleznete na adrese: dobsane-zs.webnode.cz. Nové stránky vyhotovil 

Pavel Dobrý ml., kterému tímto moc děkujeme. Myslíme si, že se velmi 

povedly, jsou moderní, přehledné a svěží s mladým duchem. Foto – 

prezentace nových webových stránek. 

PASEKY 2019 
              Svatováclavský víkend byl pro nás opět časem, který již poněkolikáté trávíme na chalupě v Pasekách nad 

Jizerou. I letos se pobyt velice vydařil. Přestože meteorologická předpověď počasí nebyla příznivá, nakonec jsme byli 

mile překvapeni, počasí nám opravdu přálo a čekal nás krásný slunečný podzimní víkend. V pátek odpoledne jsme se 

po příjezdu vydali na procházku po okolí, měli jsme i čtyřnohé miláčky, tak to bylo zpestřeno i ukázkami výcviku a her 

pejsků. Večer proběhl v přátelském posezení u sklenky vína a piva, a především spousty dobrot. Druhý den ráno jsme 

se rozdělili na několik skupin a vyrazili. Někteří si vyjeli do Harrachova na Mumlavské vodopády, někteří do Vrchlabí a 

Špindlerova Mlýna, další skupinka navštívila krásnou osadu Jizerka a ostatní se vydali do okolních lesů na houby. 

Houbařská sezóna na horách vrcholí, takže naši houbaři nanosili spoustu plných košíků a kupodivu na konci září jsme 

sbírali i borůvky. Odpoledne jsme zase prochodili okolí chalupy, navštívili jsme kostel sv. Václava v Pasekách a kochali 

se nádhernými výhledy slunečného podzimního dne. Večer jsme strávili ve znamení společenských her, dobrého pití a 

opět především dobrého jídla, kterého jsme měli s sebou opravdu moc. Nechyběly klobásky, uzené, utopenci, sekaná, 

výborný dančí gulášek, ale i hromady ovoce a zeleniny. Ani se nám v neděli dopoledne nechtělo balit domů. Byl to 

nádherný víkend, plný přátelství a legrace. 

 Všichni se těšíme na příští rok, a kdoví, možná i dříve.                                                                                Mgr. Alena Zvěřinová 
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Dobšané pečují o zeleň i díky podpoře TPCA 
                 V nedaleké obci Dobšice je již více jak 10 let velmi aktivní spolek Dobšanů. Jeden z hlavních cílů a priorit 

spolku je ochrana a péče o životní prostředí na celém katastru obce Dobšice i v jeho okolí. Největším počinem spolku 

byla revitalizace dvou slepých ramen řeky Cidliny. Za tento projekt obec Dobšice získala v soutěži Vesnice roku 2015 v 

rámci Středočeského kraje Zelenou stuhu za péči a ochranu životního prostředí. Akci tehdy podpořila i společnost 

TPCA. Každoročně spolek vysazuje desítky nových stromů, obnovuje stromy uschlé nebo poškozené spárkatou zvěří.                

Tradičně na dobšické posvícení se sejde parta místních dobrovolníků, členů spolku, místních občanů a dají se do díla.  

Letos to bylo v sobotu 26.10.2019, kdy se na 25 účastníků sešlo na začátku lipové aleje ve směru k místnímu hřbitovu 

a celkem v této části obce vysadili 10 ks nových lip, 10 ks švestek, 15 ks hrušní a 5 ks jabloní. Den před tím se vysadily 

3 lípy a jeden dub u řeky Cidliny, nový habr na cykloturistickém odpočívadle a nový topol na hrázce u čističky odpadních 

vod. Všechny stromy byly zabezpečeny proti okusu a upevněny ke kůlům. Po dvou hodinkách práce se všichni sešli u 

kotlíkové gulášové polévky a opekli si výborné špekáčky. Samozřejmě jsme si všichni připili dobrou slivovičkou na 

dobšické posvícení a zároveň nám zahrál místní kapelník Cidlinky na harmoniku. Na letošní sázení stromů jsme obdrželi 

finanční příspěvek od společnosti TPCA v rámci zaměstnaneckého sponzoringu. Automobilka TPCA nás podpořila a my 

si její podpory velmi vážíme. Děkujeme. Děkujeme za pomoc i místnímu zaměstnanci TPCA panu Jiřímu Čiperovi, který 

nám umožnil prožít hezký den a zároveň něco udělat pro zachování přírody pro další generace. Mgr. Oldřich Novotný, 

předseda spolku Dobšané, z.s. Převzato z tiskových článků. 

                   Grant TPCA byl schválen ve výši 7 000,- Kč. Celkové náklady na akci se vyšplhaly na cca 14 000,- Kč. Všechny 

finance zajistil spolek Dobšané a z rozpočtu obce se nemusela vynaložit ani jedna koruna. Pan Jiří Čipera společně 

s Oldou Novotným sepsali žádost, následně podepsali Dohodu o grantu, osobně se podíleli společně s dalšími občany 

obce na realizaci projektu, vypracovali závěrečnou zprávu s konečným vyúčtováním, doložili fotodokumentaci z akce, 

umístili infocedulku před místním hřbitovem a výše uvedený článek zveřejnili v Kolínském PRESU a Nymburském 

deníku. Tím jsme udělali i propagaci 

naší obce. Výbornou polévku uvařil 

Tomáš Zezulka a pohoštění zajistil 

také Alexander Kováč. I místní 

hospodyňky upekly např. pravé 

posvícenské koláče i jablečný závin 

nebo dobrotu z čerstvě nasbíraných 

hub. Všem děkujeme. 
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Fotografie ze sázení stromů dne 26.10.2019 za hřbitovem 

 

 

Na závěr akce jsme si všichni připili na dobšické posvícení, opekli špekáčky a na 

harmoniku nám zahrál kapelník Cidlinky pan Jiří Sýkora st. 
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Dobšané sázeli nové stromy také 25.10.2019 v centru obce 

                   

Nové stromy se vysadily i u Cidliny, na cykloodpočívadle, na topolové hrázce.  

Na místním hřbitově někdo před více jak rokem vykácel 3 túje u oplocení. 

V rámci podzimního sázení jsme obnovili i tuto vykácenou zeleň. Na tyto tři 

túje přispěla Cidlinka finančním příspěvkem 200,- Kč. Moc děkujeme. 

                  Všem našim 

členům, ale i nečlenům 

spolku, zkrátka všem 

místním občanům, ale i 

kamarádům přespolním, 

tímto děkujeme za pomoc 

při sázení stromů. 

Děkujeme i místním 

rybářům za zapůjčení 

vozíku za auto s nádobou. 

Tu jsme naplnili vodou a všechny stromy jsme pořádně zalili. Chráníme naši přírodu a pečujeme o ni. 

 

Ořez švestek a hrušní dne 13.10.2019 

                  Ještě před sázením nových stromů jsme ořezali dlouholeté výrůstky z kmenů švestek a hrušní za místním 

hřbitovem. Některé koruny jsme i prosvětlili a udělali jsme celkovou údržbu stromů. Kde chyběly kůly, byly doplněny, 

nepotřebné a uhnilé odstraněny. Na ořezu si následně pochutnali místní daňci. Vše jsme odvezli a uklidili. O všech 

akcích jsme předem informovali vedení obce.  
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Kontrola Finančního úřadu 
                Spolek Dobšané realizoval v roce 2014 

projekt s názvem revitalizace Dobšického a 

Libněveského slepého ramene. Finanční úřad pro 

Středočeský kraj zahájil daňovou kontrolu dne 

19.9.2019 a ukončil 18.12.2019. Úřad kontroloval 

období od roku 2010 do roku 2019. Kontrola se 

vztahovala na dotace z evropských a národních 

zdrojů. Velmi podrobně se kontrolovaly všechny 

podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

výběrové řízení, platby dodavatelům atd. Výsledek 

kontroly zní: kontrolou předložených dokladů bylo 

zjištěno, že příjemce dotace dodržel Podmínky 

stanovené v Rozhodnutí a Smlouvě. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 

                Kontroloři nám sdělili v závěrečném pohovoru, že tak kvalitně zpracovaný a realizovaný projekt dlouho 

neviděli. Pro nás je to výborná zpráva a doklad o tom, že v rámci získávání dotací a grantů postupujeme správně a 

v souladu se zákony této země. Díky tomuto projektu obec Dobšice získala 400 000,- Kč v soutěži Vesnice roku 2015. 

Setkání se Znojemskými u smutné události 
               Měsíc říjen byl bohatý na řadu událostí. Jednou z nich byla i účast našich 

občanů a členů spolku na pohřbu našeho kamaráda z Dobšic od Jičína pana 

Stanislava Ševra, který zemřel po těžké nemoci. Pan Ševr řadu let jezdil do naší obce 

pravidelně na keltské slavnosti. Naposledy jsme ho viděli i s jeho manželkou letos u 

příležitosti oslav 645 let naší obce u odhalení sochy Cidliny. Byl velmi aktivním 

člověkem a velkým organizátorem. Vzpomeňme alespoň jeho desetileté pořádání 

Dobšické šlápoty v Dobšicích u Jičína, a to v době, kdy v naší obci se konal Dobšický 

puchýř. Za spolek Dobšanů jsme byli uctít památku člověka, který nikdy nezkazil legraci, měl rád naši obec a rád 

navštěvoval i ostatní Dobšice v ČR, zejména ty od Znojma. Právě Znojemští včele se starostou Jardou Jenšovským přijeli 

také uctít památku našeho kamaráda.  

                Společně jsme pak při obědě domluvili velkou akci na příští rok. Obec Dobšice od Znojma se ujme dalšího srazu Dobšic z celé ČR, který 

se uskuteční 11.7.2020. V den slavností oslav bitvy u Znojma a dobývání sklepů. Na tuto akci vypravíme autobus a již nyní Vás srdečně zveme.  

Hlavní akce roku 2020, aneb co chceme nabídnout novému vedení obce Dobšice 
                 V roce 2020 to bude již 10 let, kdy naše obec Dobšice získala cenu v soutěži Vesnice roku, a to Diplom za 

podporu a rozvoj aktivní turistiky. Náš spolek chce opět oživit cestovní ruch a turistiku v naší obci. Vždyť naši obec 

navštěvovalo v rámci keltské tematiky na stovky turistů ročně. Chceme novému zastupitelstvu, které vzejde z nových 

voleb, nabídnout spolupráci v těchto oblastech a v těchto následujících projektech a doufáme, že nově zvolení 

zastupitelé shledají naši nabídku za výhodnou a pro obec přínosnou: 

• zajistili bychom peníze na opravu keltské polozemnice, která je v dezolátním stavu, a obnovili její lesk a slávu 

• zajistili bychom peníze na opravu oplocení dětského hřiště a obnovu dětských herních prvků 

• zajistili bychom obnovu expozice významných rodáků a místních spolků v č.p.16 a vzali bychom si ji na starost 

• uvažujeme o obnově Dobšického puchýře, turistického pochodu v kombinaci s cyklistickou tematikou 

• rok 2020 bude rokem, kdy si připomeneme také 95 let od vybudování Řepařské drážky v naší obci 

• nabídneme spolupráci za rovných podmínek pro všechny spolky v obci 
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Poslední setkání Klubu seniorů – konec „Babince“ 
                Dne 3.10.2019 se sešel naposledy Klub seniorů. Byli jsme všichni zvyklí na to, že se naši senioři pravidelně 

každý čtvrtek scházeli v komunitním centru a tu oslavili svátek, tu narozeniny, či se sešli jen tak. Dobšičtí senioři patřili 

vždy mezi aktivní obyvatele naší obce, podporovali kulturní i společenské aktivity. Největším jejich počinem byla jejich 

účast a podpora naší obce v soutěžích Vesnice roku v letech 2011 i 2015. Podporovali naše akce spolku Dobšané a to 

nejenom osobní účastí, ale i svými finančními prostředky. Např. příspěvky na nový zvon nebo na sochu Cidlinu. Nikdy 

na toto období vzájemné součinnosti a spolupráce nemůžeme zapomenout. Vážení senioři z Dobšic, všem moc 

děkujeme a moc si Vás vážíme. Zasloužíte si pozornost nejenom naši, ale i obecní. I nadále náš spolek bude podporovat 

aktivity směřující k obohacení Vašeho života a doufáme, že i nadále budete navštěvovat naše akce a třeba i naši valnou 

hromadu. Děkujeme. 

                Někteří senioři zdůvodňují ukončení setkávání svým věkem, někteří zdravotními problémy. Někteří by se 

chtěli setkávat i nadále, a tak vymysleli, že by se scházeli jen jednou za měsíc, a to vždy před naším štábem Dobšanů 

první čtvrtek v měsíci. Budou si říkat Přátelé Cidlinky. Kdo má rád Cidlinku, může přijít také. Setkání začínají v 17 hodin. 

Dobšané navázali spolupráci s obcemi Polní Chrčice a Sány 
                Jak již všichni víte, náš spolek organizoval již po třetí na Nový rok výstup na Holý vrch. Spolupořadatelem akce 

je obec Polní Chrčice. Dne 24.10. 2019 se sešla Alča Zvěřinová, Naďa Tomsová a Olda Novotný z našeho spolku se 

starostou Polních Chrčic panem Vokálem. Během 20 minut jsme konstruktivně domluvili zabezpečení celé akce 

s podrobnými úkoly pro jednotlivé strany. Letošní ročník byl opět obohacen o novinku. Všichni pochopili, že bez 

vzájemné podpory a spolupráce nelze pořádat takovéto akce, na kterých se sešlo loni i letos na 200 účastníků. 

                Dne 8.10.2019 se sešel Olda Novotný společně s Bohuslavem Muzikářem se starostkou obce Sány, s paní 

Žďárskou. Opět jsme nabídli spolupráci zejména v oblasti vzájemné podpory obsazenosti výletů a akcí pořádaných obcí 

Sány nebo naším spolkem. Již nyní řada našich členů a občanů Dobšic navštěvují sánské akce jako je např. Gulášfest a 

jiné. Naopak řada sánských občanů přijela na naše letní zabíjačkové hody a jiné obecní akce. Chceme navázat na tato 

vzájemná přátelství a rozvíjet je. Dokonce jsme se domluvili na velkém společném projektu, který by byl přínosem pro 

obě obce i pro všechny občany obou obcí. Uvažujeme i o společném příměstském letním táboře pro děti z celého 

regionu. 

Sraz Dobšic z celé ČR se bude konat 11.7.2020 v Dobšicích u Znojma 
                 Již nyní Vás srdečně zveme na setkání s občany všech Dobšic z celé ČR. Náš spolek bude iniciovat vypravení 

autobusu a věříme, že nově zvolené zastupitelstvo obce schválí příspěvek na úhradu tohoto mimořádného setkání u 

příležitosti dobývání dobšických sklepů a napoleonské bitvy u Znojma. Starosta obce Dobšic od Znojma Jarda Jenšovský 

přislíbil v rámci programu setkání všech dobšických i s malým pohoštěním. Jak se bude prezentovat naše obec na 

tomto setkání? Téma k celoobecní diskuzi. Pokud nenaplníme autobus z řad místních občanů, tak v rámci vzájemné 

spolupráce s obcemi Sány a Polní Chrčice nabídneme možnost zúčastnit se tohoto zájezdu občanům těchto obcí. 
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Ze života zoufalců 

Brněnský advent 

                  Klub zoufalých turistů navštívil první den adventních trhů v Brně. Vlak z Kolína do Brna jel vcelku slušně, a 

tak jsme byli již v 10,45 hod. v Brně. Jelikož jsme věděli o rekonstrukci hl. nádraží, tak 

nás přeprava autobusem z Dolního nádraží do centra 

nepřekvapila. Trhy probíhaly na třech náměstích a 

výběr sortimentu zboží byl tedy nepřeberný. Spíš, než 

pro zboží, jsme ale dorazili si „užít Brno“. Adventní 

atmosféru prožít v jiném kraji. Avšak 12 účastníků 

nelze udržet v takovém mumraji pohromadě. 

Vytvořené menší skupinky tak měly svůj program. 

Někteří se věnovali více trhům, jiní se rozhodli 

navštívit a vidět hlavní památky a pozoruhodnosti 

Brna. Nemohli jsme vynechat Brněnského draka, 

pozoruhodnou sochu markraběte Jošta Moravského, 

kostel sv. Petra a Pavla (našich patronů) i hrad 

Špilberk, kde byl vězněn legendární mordýř Babinský. 

Po všech těch trasách nám příjemně vyhládlo, proto 

přišla vhod Středověká krčma s dobrým jídlem a pitím. 

Unaveni celodenním putováním jsme vpodvečer 

nastoupili zpáteční jízdu a v pořádku dorazili domů.                                                                                                                                                                                    

František Malý 

Posezení s podzimní poezií 
 
    Tento rok jsme se sešli již podruhé, poslechli si přednes 

Martiny Longinové a opět zavzpomínali. Tématem setkání byli 

naši regionální básníci a jejich básně o podzimu. Poslechli jsme si 

verše básníka Polabí Karla Legera, Josefa Svatopluka Machara, 

Anastáze Opaska, Otokara Fischera. Také jsme si připomněli 

básnířku Milenu Wiesnerovou, Jiřího Červína a z mladší generace 

i Víťu Kloučka. Po recitaci se rozběhlo vzpomínání na básničky ze 

školy, které nám zůstaly v paměti. U někoho už i několik desetiletí, 

což je velmi obdivuhodné. Některé části jsme si i zarecitovali 

společně. Příjemné setkání jsme si ještě vylepšili čajem, bábovkou a jednohubkami. Na další setkání se budu těšit na 

jaře.                                                                                                                    S Přáním příjemných zimních dní Nadi Tomsová 

                 My jen dodáváme, že spolek Dobšané podpořil tuto akci finančním příspěvkem ve výši 348,- Kč. 

 

Spolek Dobšané, z. s. je dobrovolným, samosprávným společenstvím fyzických i právnických osob vzniklý za 

účelem vykonávání spolkové činnosti jednotlivých členů, uspokojováním jejich potřeb a podpory jejich projektů. Včele 

spolku je řádně zvolený předseda spolku a tříčlenný výbor. Zveme mezi naše řady každého, kdo má zájem 

spolupracovat. Přijďte se podívat na naši valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 21.3.2020 od 17 hodin v sále 

Dobšického šenku. Staňte se našimi členy. Spolupracujeme i s nečleny či donátory. Přivítáme každého zájemce. 
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Akce na konci roku 
                Den před Silvestrem se opět sešlo vedení rybářů v Sánech u své chatky. Druhý den na Silvestra se tradičně 

sešli Zoufalci U Bobra i s jejich přáteli z Dobšic, ze Žehuně i odjinud. Přišlo na cca 25 účastníků. Podívejte se na pár 

fotografií. 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup na Holý vrch 
                Již po třetí se sešlo na Nový rok více jak 200 turistů a obyvatel z celého okolí na Holém vrchu. Opět si mohly 

děti hrát na sněhu a nově se všichni mohli vyfotografovat u sněhulákového panelu, který jsme následně převezli před 

komunitní centrum č.p.16. Nejmladším účastníkem byl Antonín Oroš z Polních Chrčic ve věku 2 měsíců. Nejstarším 

účastníkem byla Anna Kašparová (77 let) z Dománovic a nejvzdálenějším 

účastníkem byla slečna Petra Hrušková z Kout na Šumavě. Více se dočtete o 

této naši akci 

v dalším čísle našeho 

Občasníku. 

 

 

Pozdrav z Dobšic od Znojma od starosty obce 
               Ahoj Oldo a všichni blízcí Dobšičtí, posílám Vám všem svou otužileckou péefku a v 

novém roce Vaší rodině i blízkým přeji vše dobré, pevné zdraví, štěstí a klid na duši. Ať vás slunce 

nespálí, voda nerozpustí, ať se neztratíte v mlhách a ať chodíte vždy po těch správných cestách. 

Se srazem Dobšic v sobotu 11. 7. 2020 počítám a budeme připraveni. Bude bitva 

veliká (pokud nám vojáci nedají košem) a sklepy budou také plné vína. Máme staronové 

partnery ze Slovenska-Voderady od Trnavy-i ti byli pozváni. Nad organizací popřemýšlím, a 

protože program je bohatý a zajímavý, už jenom vyšperkujeme detaily.  

S přáním pěkného Silvestra a oslavy Nového roku. Za naše od Znojma Jarda Jenšovský. 
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Víte, že… 
 

• na letní zabíjačkové hody pořádané naším spolkem v září 2019 

přišlo na více jak 150 návštěvníků? 

• dne 2.11.2019 zemřel náš kamarád Míla Skalník, který řadu let 

pracoval jako zastupitel obce Dobšice a také byl dlouholetým 

členem našeho spolku, kde pracoval jako předseda kontrolní 

komise? Čest jeho památce. 

• členové mysliveckého spolku na podzim uskutečňují několik honů, 

které vyvrcholí vždy listopadovou Poslední lečí a prosincovou 

Klepačkou? Od 1.4.2019 do 17.11.2019 bylo odstřeleno např. 68 

lišek na celé honitbě. Dobšané přispěli na Klepačku 1000,- Kč. 

• v listopadu 2019 rostly nádherné houby? Viz foto. 

• na zastupitelstvu obce dne 4.12.2019 ani jeden zastupitel 

neinformoval o výše realizovaných akcích našeho spolku? 

• vedení obce Dobšice zamítlo naši žádost o finanční podporu na tři 

akce v adventním období ve výši 10 000,- Kč? Co řekl starosta obce 

Ing. Popek na zastupitelstvu obce k této žádosti „…rozpočet obce 

je pro letošní rok vyčerpán. Jak všichni víte, obec rozsvěcela 

vánoční stromeček v sobotu 30.11.2019 a Dobšané v neděli 

1.12.2019. Obec ještě bude dne 21.12.2019 pořádat vánoční 

posezení pro občany. Navrhuji žádost spolku Dobšané 

nepodpořit.“ Konec citace ze zápisu zastupitelstva obce Dobšice. 

• na místním hřbitově byl umístěn nový hrob významného dobšického rodáka? 

• sponzorský dar ve výši 15 000,- Kč pro spolkovou činnost v obci od společnosti ARALDO, s.r.o. letos vedení obce spolkům 

nerozdělí? Citujeme starostu obce Ing. Popka „sponzor, firma Araldo, poskytuje každoročně částku 15 000,- Kč na 

spolkovou činnost v obci (my jen dodáváme, že tyto prostředky zajistilo do obce vedení spolku Dobšané v roce 2013). 

Jelikož je v této době situace v Dobšicích předvolební, nepovažuji za adekvátní, rozdělovat finanční prostředky mezi 

spolky. Navrhuji zastupitelům využít tuto částku ve prospěch vánočně-adventní akce pořádané obcí “Vánoční posezení“. 

Ta je koncipována pro všechny místní obyvatele všech věkových kategorií a přístupná všem spolkům v obci.“ Konec citace. 

 

Dodáváme, že jde o zlovůli vedení obce a bezprecedentní porušení ducha Smlouvy o sponzorství. Kromě těchto 15 000,- 

Kč obec na akci s názvem Vánoční posezení rozpočtovala z obecních peněz 20 000,- Kč. Sponzorské peníze byly obcí 

neoprávněně zneužity. Pořadatelem Vánočního posezení je obec Dobšice již několik let. Nejde tedy o činnost spolků. 

 

               Vážení spoluobčané, v sobotu 14.3.2020 se v naší obci Dobšice konají mimořádné volby do 

zastupitelstva obce. Konají se takto poprvé v historii. Výsledky voleb ovlivní další směřování naší obce. Nově 

zvolení zastupitelé by měli spolupracovat, tolerovat jiné názory, umět naslouchat a mít smysl pro 

kompromisy. Pevně doufám, že z voleb vzejdou altruističtí lidé ochotni se domluvit a pracovat spravedlivě a 

demokraticky ve prospěch všech místních obyvatel i místních subjektů. To bych si jako předseda spolku 

Dobšané moc přál do celého nového roku, a to samé přeji i Vám všem místním obyvatelům.                                                                                                                                                                                               

Pevné zdraví a hodně osobní pohody do roku 2020 Vám přeje jménem všech členů spolku Dobšané                   

Mgr. Oldřich Novotný. 

Advent v Dobšicích vynesl na 

dobrovolných příspěvcích 3  000,-  

Kč. Dobšané je věnují na 

meziobecní projekty, např. na 

příměstský tábor dětí z  celého 

okolí. Děkujeme .  

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 10.1.2020. 

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


