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Občasník Dobšanů 
   Vydává spolek DOBŠANÉ, z.s.            Květen  2021, ročník 7/číslo 2 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

                     Milí čtenáři, připravili jsme pro Vás další číslo Občasníku, ve kterém najdete tyto informace: 

Hudební soubor Cidlinka slaví 45. narozeniny–termín akce 25.6.2021, 18:30 hodin 

                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Program oslav najdete na str.2 
 
Rozhovor s kapelníkem Cidlinky Jiřím Sýkorou st. na str. 3 
 

 
Před deseti lety naše obec Dobšice získala v soutěži Vesnice roku 2011  
Modrou stuhu za společenský a kulturní život v obci 
 

Kromě Zlaté stuhy obci Hlavenec, Praha – východ, udělila krajská komise středočeským obcím ještě tato ocenění: 

                                           Modrá stuha  - za společenský život -  obec Dobšice, okres Nymburk 

Bílá stuha - za činnost mládeže – obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram 

                                            Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Šípy, okres Rakovník 

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí – obec Teplýšovice, okres Benešov                                    Přečtěte si na str.6 

                                                                                                                               

Spolek Dobšané opravil dětské hřiště– čtěte na str.7  

Co v Občasníku ještě najdete: 

Rybáři zarybňují - str. 10 
                 
Naše činnost v nouzovém 
stavu - str.9 
                                                                                                                                                           
Výzva Klubu zoufalých 
turistů - str.9                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
                                     Pocit bezmoci - str.10 - rok od mimořádných voleb                         

Nehoda u studánky dne 22.4.2021 
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Program oslav – 45 let Cidlinky – pátek 25.6.2021, od 18:30 hodin, sál Šenku 

17:00 - 18:30 hodin - valná hromada spolku Dobšané, z.s. 

18:30 - 22:00 hodin - oslava narozenin Cidlinky, během večera vystoupí mažoretky a hostem bude kapela MAHLZEIT 

                     Soutěž o ceny                                                                                          Vstupné dobrovolné 

Změna programu vyhrazena, pokud to pandemická situace neumožní. Platí pro oba dny. 

Na oslavy Cidlinky naváže další ročník keltských slavností. Hned druhý den na pouť. 

Program projektu s názvem Keltské slavnosti v obci Dobšice, sobota 26.6.2021 
 

12:45 – 13:15 hodin - slavnostní znovu otevření opraveného dětského hřiště za účasti zástupců Středočeského kraje a dalších 

hostů, před valovou bránou dětského hřiště 

13:00 – 17:00 hodin - prohlídky Muzea Keltů, Naučné stezky malého Dobše a opravené polozemnice s výkladem 

13:30 – 14:30 hodin - Heidi Janků – „Mám ráda Dobšice“, program pokračuje před Šenkem 

14:30 – 15:30 hodin - prezentace Airsoftového týmu Green Raptors z Dobšic, prezentace MAS Zálabí, vystoupení mažoretek 

z celého regionu 

15:30 – 17:00 hodin - dechová kapela Kolíňanka 

18:00 – 23:00 hodin - Taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky                           

Projekt je spolufinancován Středočeským krajem. 

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v sále Šenku.                                                               Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zveme všechny místní obyvatele i přespolní. Přijďte se pobavit a starosti nechte doma. Nechceme jen vzpomínat na 

zašlou slávu. Aktivně organizujeme program pro dnešek a pro budoucnost. Žijeme jen jednou.   

Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka – pozvánka 
Spolek DOBŠANÉ, z.s., za podpory obce Dobšice a MAS Zálabí, z.s., pořádá další ročník. 

Cíl všech tras z celé ČR je v Dobšicích, okres Nymburk, u Dobšického šenku v čase od 13 hodin do 17 hodin 
Pěšky nebo na kole, ze všech koutů ČR, libovolné délky tras, bez omezení, sraz v keltských Dobšicích. 
Každý účastník obdrží odznáček nebo samolepku a malé občerstvení. 
Dobrovolným příspěvkem přispějete na záchranu keltského oppida v Dobšicích. 
Sobota 29. 5. 2021 
Záštitu převzal dobšický rodák, bývalý reprezentant ČR v cyklokrosu pan Václav Ježek 

Pozvánka do Poděbrad 
Vážení a milí kolegové, přátelé, 
přijměte pozvání na tradiční festival poezie a prózy Poděbradské dny poezie. Vloni nám situace k uskutečnění nepřála, letos 
bude festival v odloženém termínu 24. - 27. června oproti léta zažitému dubnu. 
Na webu www.slovoahlas.cz se můžete seznámit s plánovaným programem i dalšími informacemi k 58. ročníku. 
Dočtete se tam i o naší společnosti SLOVO a HLAS, jejímiž členy se můžete stát i Vy. 
Velice se do Poděbrad i na Vás po vynucené odmlce těšíme! 
Za předsednictvo pořádající společnosti Vás srdečně zve 
                                                                                                                                                                          MgA. Martina Longinová 

http://www.slovoahlas.cz/
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Rozhovor s kapelníkem Hudebního souboru Cidlinka panem Jiřím Sýkorou st. 
                  K Dobšicím neodmyslitelně patří malá dechovka s názvem 

Cidlinka. Tento název se zřejmě poprvé objevil za prezidentování 

prvního kapelníka pana Josefa Bulíčka. Jeho taktovku následně převzal 

pan Jiří Sýkora st.  

                  Dne 11.4.2021 jsem se osobně sešel s kapelníkem u nás doma 

a společně jsme vzpomínali nad jeho hezky vedenou kronikou a 

fotografiemi. Vypravování doplňoval i můj taťka, také člen Cidlinky,  

jehož hlavním úkolem bylo vozit Cidlinku o Velikonocích na teře. 

Věříme, že vzpomínky zaujmou i Vás, čtenáře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Olda Novotný ml. 

 
Jak vznikl název kapely a jak jste se do kapely dostal Vy sám? 

                 Před 45 lety se v naší obci spojilo několik zájmových organizací s tehdejšími muzikanty, 

kteří hráli v okolních kapelách. Mezi hlavní spolky, kromě jiných, tehdy patřily TJ Sokol Dobšice a SDH 

Dobšice. Já i další jsme byli členy těchto spolků. Naše akce podporovali tehdy téměř všichni místní 

obyvatelé a zejména v prvopočátcích, po skončení fotbalových zápasů, jsme se sešli u pivka 

v hospodě U Vlků (vedle obecního úřadu), následně U Řeháků (naproti obecního úřadu).  K tehdejším 

iniciátorům setkání patřil pan J. Karpiak z Dobšic, hrající na saxofon. Přidal se Pepa Bulíček s kytarou 

a pak jsem se připojil i já s harmonikou. To byl úplný začátek budoucí kapely. Postupně se přidávali 

pan Z. Boura z Dobšic, V. Koníček a další.  

                  Asi od roku 1976 jsme se nejdříve jmenovali Dobšická 

švitorka. To trvalo asi 10 let. Pak přišel Josef Bulíček s názvem Cidlinka, 

který se ujal do dnešních dnů. Tento název zřejmě vznikl mezi nápady Nezávislého klubu přátel 

poezie – Dobšané, který se spojil s Cidlinkou. Řadu let společně odehráli řadu humorných divadelních 

představení za prezidentování pana Jaromíra Podvala ze Zámečku.  

 

V jakých kapelách jste hrál před Cidlinkou a jaké existovaly v okolí? 

                  Začínal jsem v kapele OB (Osvětová beseda) 

Opolany. Z této kapely např. vypomáhal Cidlince také 

pan V. Kočárník z Opolánek. V okolí hrála také dechovka 

Hradčanka, ze které u nás hostoval např. p. S. Hrubeš 

z Choťovic. Ze Sán s námi hrávali na bicí pan B. Kosina a 

p. Barták.  

 

Vzpomenete si vůbec na všechny muzikanty, kteří prošli za 45 let Cidlinkou? 

                 Cidlinka byla a je známá v celém regionu. Kapelou opravdu prošlo mnoho 

muzikantů a řada známých jmen. Snad na nikoho nezapomenu, ale hrál jsem s těmito 

osobnostmi: 

J. Karpiak, saxofon, Dobšice           V. Koníček, trubka, Dobšice                 p. Zajíček, saxofon, zpěv, Velký Osek  

p. Barták, bicí, Sány                   Z. Boura, saxofon,zpěv, Dobšice         J. Dašek, bicí, Hradčany  
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M. Podolák, bicí, zpěv, Odřepsy 

B. Kosina, bicí, zpěv, Sány 

S. Hrubeš, saxofon, Choťovice 

J. Vokatý, bicí, zpěv, Dobšice 

M. Němeček, bicí, Libice nad Cidlinou 

J. Bulíček, kytara, zpěv, Dobšice 

J. Souček, saxofon, Dobšice 

V. Balint, saxofon, Kolín 

V. Kočárník, saxofon, Opolánky 

J. Petrášek, bicí, trubka, Choťovice 

O. Tuček, kytara, zpěv, Dobšice 

B. Hulín, trubka, Odřepsy 

V. Čech, saxofon, Sány 

J. Sýkora, harmonika, klávesy a zpěv, Dobšice 

J. Novák, saxofon, Kolín 

J. Kořínek, bicí, trubka a zpěv, Poděbrady 

p. Suchánek, harmonika, Poděbrady 

L. Valenta, pozoun, Nymburk 

T. Novotný, saxofon, Dobšice 

L. Papež, zpěv, Kolín  

p. Špačková, zpěv, Sokolov 

K. Šibrava, trubka, Poděbrady 

V. Vokřálová, zpěv, Kolín 

 

Kde všude jste vystupovali?  

                   Hráli jsme samozřejmě v naší obci při akcích jako byly tehdy oslavy MDŽ, 

při Masopustu, na pouť, na posvícení, na keltských slavnostech, na Vánočním 

posezení, které vzniklo pro 

naše seniory jako 

předvánoční rozjímání. Hráli 

jsme na svatbách, 

narozeninách, na 

zabijačkových hodech i jinde. 

Nezapomenutelné jsou naše 

jízdy a koledování po Dobšicích o Velikonocích, kdy se k nám přidala i řada 

dalších místních občanů. Začínalo se Na Zámečku postupně u Podvalových, 

Popkových nebo u Fandy Malého, našeho doprovodného člena na 

vozembouch. Před ním na tento nástroj hrál Jaromír Podval a pokoušel se 
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hrát i Josef Vaníček. Mezi velikonoční tým 

v posledních letech také patřili i Václav Popek, 

Míla Skalník, Jarda Kořínek, Václav Balint, Jirka 

Novák, Josef Vaníček, Josef Bulíček, Olda 

Novotný st., Fanda Malý. 

Hráli jsme i mimo Dobšice. Např. ve Veltrubech, 

v Poděbradech, v Opolánkách, v Běcharech, 

v Chotěšicích, v Dobšicích u Znojma, ale i jinde. 

Máme i společnou fotku s Josefem Zímou, když 

zpíval v Dobšicích a vedení obce řízené Ing. 

Františkem 

Malým 

zajistilo jeho 

vystoupení za 

úspěch 

v soutěži 

Vesnice roku 

2011.  

Na která vystoupení vzpomínáte nejraději? 

              Moc si považujeme právě naší účasti v prezentaci naší obce v soutěži Vesnice roku 2011, kdy naše obec získala Modrou 

stuhu a tím do obce přišlo 600 000,- Kč. Tím jsme také přispěli svým dílem 

k vybudování nového sportovního areálu v naší obci. Tehdejší vedení obce řízené 

Fandou Malým a Oldou Novotným naší Cidlince zakoupilo nové ozvučení do sálu, 

které sloužilo i všem ostatním při různých akcích.  

             Vzpomínám si i na naše vystoupení při oslavách 100 let místních SDH v roce 

1987. Za tuto účast nám tehdejší vedení obce zakoupilo naši první bicí soupravu.  

Považujte některé vystoupení za vrchol Vaší kariéry? 

             Vzpomínám na všechna období, na všechny etapy historie Cidlinky. Vždy jsem 

byl spokojený, užili jsme si to a jak říkáme “pohladili jsme si dušičku“. Jen v posledních asi 

pěti letech necítíme podporu od současného vedení obce a zařazení našich vystoupení na 

pouť v čase oběda na hřišti považujeme od kulturní komise obce za dramaturgicky 

nezvládnuté. Cítíme, že nejsme vítáni na akcích pořádaných současným vedením obce. O to 

více si ceníme nabídek na vystoupení při akcích 

pořádaných spolkem Dobšané, z.s.. Za to jim chci 

touto cestou poděkovat. 

             Jedno vystoupení musím ale vyzvednout. Vystoupení Cidlinky na mezinárodním 

festivalu dechových hudeb Kmochův Kolín v roce 2012. Tehdejší hlavní pořadatel festivalu 

Olda Novotný z Dobšic nás zařadil do oficiálního programu festivalu. Hráli jsme na 

Kmochově ostrově v Kolíně, kde na stovky nadšených diváků od nás požadovali skladby 

na přání a my jsme nemohli koncert ukončit a hráli jsme a hráli. Měli jsme velký respekt a 

doslova se nám kolena podlomila, když jsme se od Oldy dozvěděli, že tam budeme hrát. 

Vydali jste také svoje CD?           Ano. V roce 2016. Bylo to u příležitosti oslav 40 let 

existence Cidlinky. Sešli jsme se v nahrávacím studiu v Poděbradech, kde jsme nahráli 

naše CD. Je na něm celkem 15 skladeb. Mimo jiné i Dobšická hymna, u které jsem složil 

hudbu a text vymyslel Josef Bulíček. Na CD je i hymna Dobšanů, kdy hudba je na melodii 

skladby Chasa mladá a text opět zpracoval Josef Bulíček. Je mi velmi líto, že Josef se 
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samotného natáčení již nemohl zúčastnit. CD nahráli Jaroslav Kořínek, Václav Balint, Jirka Novák a já. Náklady na toto CD byly dost 

vysoké, a tak jsme byli moc rádi, když se podařilo Oldovi Novotnému, předsedovi spolku Dobšané, získat grant od Automobilky 

TPCA a další peníze uhradil spolek Dobšané. Chci jim opět touto cestou poděkovat. 

Máte nějakou perličku z Vašich vystoupení na závěr? 

                Při každém hraní se něco stalo, něco se vypilo, byla sranda. Těžko vybírat. Ale v začátcích, když jsme hráli např. 

v Opolánkách, tak strýc Bohouše Muzikáře, když jsme měli přestávku a nehráli, tak přišel a říkával „kluci hrajte, nebo Vám to tady 

rozšlapu“. Vždy jsme se tomu nasmáli, ale host je host a my hráli až do rána. 

                Děkuji Vám za rozhovor a vzpomínání. Přeji všem členům kapely jménem Dobšanů i Vašich diváků hodně zdraví a hodně 

spokojenosti. Cidlince přeji, aby to dotáhla do té padesátky.                                                                                              Olda Novotný ml.                                                        

Před deseti lety naše obec Dobšice získala Modrou stuhu v soutěži Vesnice roku 

2011 za společenský a kulturní život v obci 
              Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji 

svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam 

venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 

vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství 

se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. 

               Naše obec Dobšice v soutěži Středočeská Vesnice roku 2009 získala ocenění Cena naděje pro živý venkov a v roce 2010 

Diplom za podporu a rozvoj aktivní turistiky. V roce 2011 se tehdejší starosta obce Ing. František Malý a místostarosta obce Mgr. 

Oldřich Novotný rozhodli zacílit na úspěch v kategorii Modrá stuha, kterou získá obec s nejlepším společenským a kulturním 

životem v obci v rámci celého Středočeského kraje. Tuto cenu jsme v obrovské konkurenci vyhráli a za vítězství jsme tenkrát 

obdrželi 600 000,- Kč. Ty byly využity na spolufinancování nového sportovního víceúčelového hřiště. Vítězství bylo především za 

bohatý komunitní život, spolkovou činnost, za keltské slavnosti navštěvované z celé ČR.  

                Jako již pamětníkovi mi dovolte, abych zavzpomínal na toto nádherné období historie naší obce, kterému osobně říkám 

„Zlaté období Dobšic“. Než dorazila hodnotitelská komise, probíhaly velké přípravy. Celá obec se chtěla prezentovat a připravil se 

podrobný scénář. Za cca 2 hodiny jsme komisi ukázali všechny vybudované projekty v obci, a především jsme představili existující 

a fungující místní subjekty. Osobně jsem se tehdy sešel s vedením místního SDH a domluvil se na jejich prezentaci za hrázkou u 

lávky. Místní rybáři se prezentovali u Dobšického ramene, stejně tak myslivci. Obrovskou práci tehdy vykonala Cidlinka a naši 

senioři. Společně přivítali hodnotící komisi před obecním úřadem a zazpívali hymnu Dobšic i hymnu spolku Dobšané. K tomu naše 

hospodyňky upekly tradiční koláče. Byla prezentována kronika obce, která byla také vysoce hodnocena. Bylo představeno mnoho 

akcí vedené tehdejší knihovnou i Muzeem Keltů. Vrcholem prezentace obce bylo vystoupení místních břišních tanečnic s názvem 

Dobšické Venuše. Tímto vystoupením jsme komisi doslova dostali. Především mužská část hodnotitelů byla v šoku, když viděli 

nádherné vystoupení a naše ženy. 

              Vzpomínám si, jak jsme společně celá obec tehdy táhli za 

jeden provaz. Obec byla jednotná. Já i František Malý jsme osobně 

jednali se všemi místními subjekty, snažili jsme se akce 

propojovat, sjednocovat a vzájemně se podporovat. To byl základ 

úspěchu v této soutěži. Komunitní život.  

               Na toto období navazovalo období keltských slavností, 

které navštěvovalo na stovky návštěvníků z celé ČR. Vzpomínám 

si, jak u pokladen se střídali po hodinách naši spoluobčané, řada 

místních obyvatel se podílela na přípravách, průběhu i úklidu akce. 

Na vstupném se vybíralo kolem sta tisíc a další desetitisíce jsme 

obdrželi od sponzorů i dotací. V Dobšicích vystupovali např. Petra 

Janů, Heidi Janků, Václav Neckář, Petr Vondráček, ABBA revival, Hamleti, Josef Zíma, Moravanka, velké dechové orchestry, stovky 

Pamatujete na mořskou pannu? Návštěvníci z celé ČR přijeli do 
Dobšic. Atmosféra, skvělý program. Vzpomínáte?. 
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mažoretek, rocková kapela Harlej a nespočet dalších. Zastupitelé 

neváhali odsouhlasit další peníze na tyto slavnosti, ale i na celoroční 

kulturní život v obci. Také vidím stát na valové bráně Keltského oppida 

pozdějšího starostu obce pana Pavla Dobrého st., jenž filmoval bohatý 

program na hřišti a stovky nadšených diváků. Tenkrát mi řekl osobně 

„Člověče, to je paráda“.  

                  V roce 2014 po mnoha letech ve funkcích již nekandidoval 

Ing. František Malý a nekandidoval ani Mgr. Oldřich Novotný. Vedení 

obce se ujali místní hasiči vedené volebním uskupením Hasiči pro 

Dobšice. Starostou se stal kameraman z valové brány Pavel Dobrý st. a 

místostarostou pan Ing. Martin Popek. Prvním jejich počinem bylo 

ukončení spolupráce se spolkem Dobšané a obrovská kritika keltských 

slavností. Téměř vše, co se prý realizovalo za starostování Ing. Františka 

Malého bylo špatně a nevýhodné. Tím začala tehdy likvidace 

společenského a kulturního života a totální rozdělení obce na akce 

kladné, které pořádají místní hasiči scházející se tehdy v soukromé 

hospodě na Zámečku a na akce záporné, které pořádají ostatní spolky 

v obci scházející se v komunitním centru č.p. 16. 

                  I přes tyto snahy zlikvidovat jednotu místních obyvatel, 

spolek Dobšané navrhl a předložil tehdejšímu vedení obce pomoc 

v dalším ročníku soutěže Vesnice roku 2015. Což se i stalo a předseda 

spolku Mgr. Oldřich Novotný s Ing. Františkem Malým pomohli 

s prezentací. Tehdy totiž spolek Dobšané realizoval odbahnění Dobšického a Libněveského slepého ramene. Především za tento 

počin naše obec získala Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2015 za přístup k životnímu prostředí. Odměna činila 400 000,- Kč. 

Za tyto peníze se revitalizoval Libněves. Soutěž Vesnice roku přinesla obci nejenom propagaci, prestiž, skvělé jméno, neuvěřitelné 

mezilidské vztahy a také finanční odměny ve výši více jak 1 milion Kč pro lepší kvalitu žití v naší obci. 

                  Uběhlo dalších 5 let a v čele obce jsou lidé, kteří nemají vztah ke komunitní podpoře místních zájmových skupin. Navazují 

tak na svého předchůdce Ing. Martina Popka, který také nepochopil sílu místních  spolků pro kulturní život a rozvoj obce. Komunitní 

život v obci je nezajímá. Zajímají je jen akce pro SDH Dobšice a k tomu také směřují finance z obecního rozpočtu.  Pod velkým 

tlakem opozice doslova vydupala nějaké drobné peníze i pro ostatní spolky v obci. Tragédií pro občany dále je to, že včele kulturní 

komise obce stojí paní Pavlína Králová, která není schopna koordinovat společně akce všech místních subjektů, a hlavně ani není 

schopna to pochopit. Keltské slavnosti hasičské vedení zrušilo a díky spolku Dobšané se k tradicím vracíme pozvolna. O účasti 

v soutěži Vesnice roku si současné vedení obce může jenom nechat zdát. To je utopie. „Zlaté období Dobšic“ je nenávratně pryč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s. 

Spolek DOBŠANÉ, z.s. obnovil dětské hřiště 
                     Již jsme Vás informovali o tom, že spolek Dobšanů získal na obnovu dětského hřiště necelých 400 000,- Kč. Na první 

podzimní etapu oprav (byly opraveny všechny herní prvky, usazen nový houpací koník, nové oplocení za totemem) navázala etapa 

druhá, a to v jarním období roku 2021. Bylo natřeno kompletní palisádové oplocení a všechny herní prvky nezávadnou a bezpečnou 

barvou. Mezi brigádníky se přihlásili např. Markéta Knytlová se syny, Naďa Tomsová a Zdeněk Hájek. Všem chceme touto cestou 

poděkovat. Fanda Malý, Olda Novotný a Alexander Kováč usadili nový elektro stojan na kola, jenž je novým prvkem v areálu. 

Nejvíce jsme pyšní na kompletní revitalizaci polozemnice, která právě probíhá. 

Opravuje se došková střecha, čela budou vymazána novou spraší, budou doplněna 

nová dubová prkna uvnitř objektu a vyrobí se nové dveře. Původní byly zcizeny. Okolo 

polozemnice se postaví nový palisádový plot. Bude opraven totem. Pevně věříme, že 

se polozemnice stane opět obecní výkladní skříní a pro návštěvníky bude turistickým 

zážitkem. Polozemnice bude nadále přístupná jen v doprovodu průvodce a nebude 

volně přístupná vandalům a ničitelům cizího majteku. 

„Tento Projekt je realizován z projektu MŮJ KRAJ-Participativní rozpočet Středočeského kraje“  
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Fotografie z obnovy 

 

 

Můj pohled na to, jak hasičské vedení uctilo Den vítězství 
                    Jsem rozhořčena, jakou ubohou polosuchou větev položili zástupci Obecního úřadu k Pomníku padlých v 

den státního svátku 8. 5. Vše jsem od jara již podruhé osázela. Pan starosta měl starost, 

abych nekupovala i věnec. Tak jsem ho ujistila, že opravdu ne, že je zvykem, že věnec 

tradičně kupuje obec. Při sázení jsem nechala pro věnec prostor.  

V sobotu dopoledne jsem se byla podívat u pomníku, 

kde je položená již zmíněná větev z túje, ozdobená v 

národních barvách. To není vedení obce schopno uctít 

památku našich předků, příbuzných, válečných hrdinů 

důstojným věncem? Je vidět, že k naší obci nemají absolutně žádný vztah. Tradice 

a historie je pro vedení naší obce cizí slovo. Jsem z toho velmi smutná.                                                                                                                                                                    

                                                                                                            Mgr. Alena Zvěřinová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nejdůležitější dokument obce Územní plán stále není schválen 
                        Již bývalý starosta obce pan Marek Novák dvakrát zrušil veřejné projednávání návrhu Územního plánu 

Dobšic. Poprvé to bylo v lednu 2021 a podruhé v dubnu 2021. Hasiči řeší plán několik let. Kdo je za to zodpovědný?  

                      Zveřejněné výzvy opět neměly obligatorní náležitosti, nepočítaly s distanční formou projednání a ani 

nepočítaly s prezenční formou, kterou umožňuje legislativa nadřízených a dozorových orgánů pro dobu pandemie. 

Nekompetentnost, nepřipravenost, amatérismus a neschopnost řídit tuto obec odpovědnými osobami poškodily 

zájmy naší obce, a především potřeby Vás, místních občanů. Vedení obce mělo učinit všechny kroky k tomu, aby ÚP 

byl schválen co nejdříve a v souladu s legislativou. Legislativa to umožňuje. Toto jednání a konání považujeme za 

nepřijatelné a ostudné. Svoji roli ve vedení obce vůbec tito lidé nezvládli a my všichni na to doplácíme.  
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Aktivity našich členů v době nouzového stavu 
                   I přes složité období nouzového stavu a omezení našich svobod, tak se život našich členů nezastavil a v mezích zákona 

jsme se snažili realizovat naše plány a vize. Hasičské vedení Vás o nich neinformuje, ale my jsme vidět. 

• Dne 3.11.2020 začala realizace projektu obnovy Keltského oppida. V dopoledních 

hodinách se začaly betonovat akátové kůly. Byl vyměněn houpací kůň a umístěna 

nová infotabule. Všechny původní herní prvky byly dle doporučení nové revizní 

zprávy opraveny. Další fáze oprav proběhla v pondělí 9.11.2020, kdy bylo 

dokončeno palisádové oplocení za totemem namontováním akátových slaků a 

svislých prken. Tím byla první etapa obnovy ukončena.  

• Náš spolek zajistil i vánoční zvonění, které vedení obce zrušilo. A tak dle 

pokynů vlády ČR jsme v čase od 13 do 14 hodin na Štědrý den zajistili služby 

vždy maximálně po dvou u zvoničky a občané si mohli individuálně při svých 

procházkách tradičně zazvonit a zapálit Betlémské světýlko. To jsme zajistili 

od skautů z Kolína. Příchozím jsme rozdali i voňavá jelítka. 

• Na Silvestra se tradičně potkali členové Klubu Zoufalých turistů a jejich 

přátel U Bobra. Opět v malých skupinkách. 

• Tradiční Novoroční pochod na Holý vrch byl v roce 2021 zrušen. 

Účastníkům jsme však doporučili, aby v souladu s nařízením vlády ČR, pokud 

budou chtít tradici neporušit, individuálně se projít na obvyklé místo, ale 

neshromažďovat se do velkých skupin a mít mezi sebou rozestupy. Tentokrát 

bez sněhové nadílky a bez cen.  

• Dne 4.2.2021 navštívil Olda Novotný starostku obce Dobšice u Temelína 

paní Mgr. Patru Horákovou a společně domluvili, po konzultaci s Jardou 

Jenšovským, starostou Dobšic od Znojma, další společné setkání Dobšic z celé 

ČR, a to v létě 2022. Termín bude upřesněn. 

• Dne 23.2. 2021 jsme obdrželi od Středočeského kraje záštitu nad Keltskými 

slavnostmi dne 26.6.2021. 

• Začátkem března 2021 Olda Novotný usadil pokácenou infoceduli u Dobšického 

ramene. 

• Myslivci vypustili perličky a krocany do okolních lesů. Velkým překvapením bylo, 

když se hejna perliček objevila ve vsi a u řeky Cidliny kolem mostu. 

Výzva Klubu zoufalých turistů 
               Akce „Ukliďme si svůj katastr“.  

                V rámci výzvy Klubu zoufalých turistů „Ukliďme si svůj katastr“, sebrali (a ze 75% i vytřídili) jeho 

členové z Dobšic více jak 25 pytlů odpadu. Příkopy ke Kolajům, Hradčanům, Opolánkům, Žehuni a směrem k 

dálnici D11 uklízeli a odpad i odvezli do sběrného dvora příp. do vlastních popelnic. Nevíme, kolik obcí se k 

výzvě přidalo, ale zjistili jsme, že v naší obci se několik občanů k úklidu životního prostředí přidalo. Co nás 

ale překvapilo, bylo to, že se přidá i člověk, který žije mimo naši obec – v Žehuni. Pan Votava, 

projíždějící se svým spřežením okolo uklízející, nabídl své služby a dopravil několik pytlů s 

odpadky ke sběrným nádobám u sběrného dvora! Jeho dlouholetý, přátelský vztah k naší 

obci se potvrdil i v tomto případě. Děkujeme.  

               Takováto akce by se ale musela opakovat minimálně každý měsíc. Příkopy jsou stále pomyslnou odpadní 

nádobou, do které se vejde vše. Nevím, kdo takto nakládá s odpadem?! Musí to být jen pár jedinců! Vždyť s 

kýmkoliv mluvím, tak takový nepořádek odsuzuje. Snažme se tedy, každý sám za sebe, patřit do většiny, kterým nejsou „příkopy 

lhostejné“. A začněme v Dobšicích!                                                                                                                                      Ing. František Malý 

                  Tuto výzvu převzal Nymburský a Kolínský deník, dále jej prezentovala MAS Zálabí, Dobšický zpravodaj a najdete ji i na webových 

stránkách našeho spolku. Touto cestou děkujeme všem občanům, kteří se do této záslužné akce zapojili.  



10 
 

                   K této výzvě, spolu s oslavou Dne Země, se přidaly i 3 děti ze Sán (Anička Vášová, Kačka a Pepa Žďárští) a pomohly 

mi uklidit polní cestu kolem dálnice.                                                                                                                                 Mgr. Naďa Tomsová 

 

• V únoru a březnu 2021 byla velmi znečištěna obecní komunikace v okolí hřbitova 

zemědělskými stroji při odvozu slámového stohu. Obec prý urgovala úklid této cyklotrasy. 

Ovšem po úklidu za hřbitovem zůstala zcela zničená silnice a její povrch doznal velkého 

poškození. Apelovali jsme na vedení obce, aby se případem zabývala. Obecně celá trasa okolo 

hřbitova do Sán je v žalostném stavu. Kdo to opraví? 

• V dubnu Zoufalci uklidili švestkovou alej za hřbitovem a spálili vyřezané větve. Staráme 

se o obnovenou  alej ovocných stromů. Zoufalcům tímto děkujeme. 

Rybáři zarybňují 
                     Jarní vysazování 2021 – MO Žehuň 

                   Dne 20.3.2021 jsme nasazovali krásného lína L3 o váze 100 kg, líni dosahovali 

průměrné hmotnosti 0,25 - 0,40 kg na kus a délky 25-40 cm. Tuto násadu do našeho revíru 

dodala MO Rožďalovice 

Dne 20.3.2021 jsme nasazovali kapra K4 o váze 1 000 Kg, 

ryba byla v perfektním zdravotním stavu s průměrnou hmotností kolem 1,7 - 2,2 kg/1ks. Rybu 

dodala MO Rožďalovice a pocházela rovnou z výlovu rybníka v obci Doubravany u Rožďalovic. 

Dne 7.4.2021 bylo v rámci stoprocentní 

dotace z operačního programu 

Rybářství, který spadá pod Evropský 

námořní fond, vysazeno celkem 9 000 ks 

úhořího monté o celkové váze 3,0 kg a hodnotě 31 809 Kč.      

Tímto všem rybářům přejeme do rybářské sezóny v MO Žehuň, ,Petrův zdar“                       Ing. Ondřej Jedlička – předseda ČRS MO Žehuň 

 

Dobšané se starají o zeleň 
                   Vedení obce odmítlo náš návrh, aby se 

po vykácení 8 stromů v intravilánu obce, na jaře 

2021, vysadily do třiceti dnů stromy nové. Termín si 

hasiči vydali až do prosince roku 2022. Náš spolek 

na nic nečeká a vysazujeme ovocné stromy hned. 

Podívejte se na nové stromy za hřbitovem pohledem jara a na nové ovocné 

stromy podél cesty k Borečku. 

                       Lipová alej v okolí místního hřbitova s navazujícím sadem švestek a hrušek se může pojmenovat novým 

biokoridorem naší obce. Spolek Dobšané navrhne tuto změnu do územního plánu obce Dobšice. 

Pocit bezmoci – rok od mimořádných voleb v naší obci 
                       Mnohokrát jsem si říkal, proč místní občané nejeví zájem o věci veřejné. Myslím tím nezájem o obsah a kvalitu 

komunální politiky v Dobšicích a nezájem kriticky hodnotit odvedenou práci zastupitelů ve prospěch místních občanů. V naší obci 

je nenormální stav. To všichni vědí. Zastupitelská demokracie, která vychází z naší Ústavy a zákonů ČR není naplňována. Současné 

vedení si demokracii vykládá tak, že někdo vyhrál o kousek volby, má ze 7 zastupitelů 4 mandáty a tím je oprávněn uchvátit 

veškerou moc v obci, včetně kontrolních orgánů. Tato neomezená oligarchická vláda má pocit absolutní většiny, beztrestnosti a 
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nemá jakékoliv zábrany. Situace v Dobšicích odráží celkový stav naší společnosti v celé ČR. Naše čelní elity ve vedení státu se chovají 

podobně. 

                      Postupně se okrajují naše svobody. Pomalu si na to zvykáme a žijeme v jakési bublině. V naší obci stále více vnímám 

to, že se občané bojí svobodně vyjadřovat své názory. Pokud já, nebo jiný opoziční místní politik přednese veřejně jiný a odlišný 

názor, než má čtyřčlenné hasičské vedení, je dehonestován, urážen a je v něm viděn nepřítel. Dokonce vnímám útok na svobodu 

slova při jednání zastupitelů. A nejenom to. Ono se to přenáší i do sousedských vztahů a lidé se začali bát diskutovat a svobodně 

se vyjadřovat. Ohlíží se, aby je někdo neslyšel a neviděl. Šíří se nenávist a falešná solidarita. V jaké atmosféře to žijeme?  

                      Žijeme v době, kdy je snaha v naší obci opět upozorňovat na původ místních obyvatel. „Zameť si před vlastním 

prahem“ psal místostarosta obce pan Modráček ml. v obecním zpravodaji vůči mé osobě a starosta obce pan Novák sděloval na 

OZ (za souhlasu sourozenců Václava a Pavlíny) “zřejmě zapomněl na svůj původ“. Pocházíš z komunistické rodiny. Naivně jsem si 

myslel, že po více jak třiceti letech od revoluce, tyto ubohé a pitomé metody předlistopadových soudruhů v naší zemi ustoupí do 

pozadí. Ony se ale stávají realitou našich životů a novodobí soudruzi nevymizeli. Nikoho nezajímá, že jsem osobně nebyl nikdy 

v komunistické straně a že doba, ve které jsme vyrůstali, byla velmi těžká pro všechny, kteří tu žili. Že naší rodině soudruzi vyváděli 

v padesátých letech koně ze dvora a zabavili veškerý dobytek, stroje i polnosti. Doslova vše ukradli. Mezi těmi soudruhy, kteří o 

tom rozhodovali, byli i předci některých našich mocipánů. Matka měla problémy dostat se na střední školu.  Paradoxně v první 

třídě jsem se ani nerozkoukal a hned jsem byl jiskřičkou, následně pionýrem a pak i člen svazácké organizace. Stejným vývojem 

prošla řada z Vás. I moralizující novodobý kádrovák Marek Novák, jako bývalý člen SSM. Že můj otec byl v komunistické straně, ze 

které vystoupil před 35 lety. Kolik takových lidí v naší obci žije? A kolik skalních komunistů se aktivně podílelo na zavírání místních 

sedláků do uranových dolů? Nebo kdo všechno za ně kandidoval ve volbách i po roce 1989? Mezi námi žijí i lidé, kteří byli agenty 

a spolupracovníky státní bezpečnosti, členy pomocné stráže VB i lidových milicí.  To je historie a bohužel se znovu objevuje toto 

totalitní kádrování obyvatel a v čele obce máme nové kádrováky. 

                     Novodobý hon na čarodějnice je opět zde. Hon na moji osobu, protože jsem viditelný, schopný, úspěšný, veřejně 

prezentuji své názory a závist je národní sport. Jiní zástupci včele obce, jejich kamarádi a místní občané se 

skutečnou komunistickou minulostí nevadí? To se přechází? O tom se nepíše? Kde to žijeme? Nesouhlasím s tím a odmítám toto 

chování a jednání. Je mi to odporné, ale musím se ozvat na toto zlo. Označení soudruh používám v ironii nebo když vidím totalitní 

metody v chování osob ve vedoucích pozicích komunální politiky i jinde. S pokorou hodnotím lidi podle jejich znalostí, vědomostí, 

schopností a podle toho, co v životě dokázali. Naprosto ctím svobodu, demokracii a nedotknutelnost osobního vlastnictví.To 

jsou má kritéria. 

                   Mám pocit bezmoci. Vůbec se nedivím, že na zastupitelstva obce téměř nikdo z místních nechodí. Nezajímá je to. Lidé 

nechtějí vidět tu obrovskou beznaděj, tu frašku, doslova komedii, kdy osobně já i celá opozice předkládáme návrhy na dotační 

programy tu na opravu silnic, tu na nové osvětlení, tu na nové stromy, chodníky atd. a naši čtyři mocipány jsou proti. Nabízím 

zpracování dotací pro obec zdarma. Vše zamítáno. Naše návrhy smetou ze stolu. Sami nepředloží nic strategického a přínosného 

ve prospěch našich občanů. Dokonce opakovaně a zbytečně zrušili veřejné projednávání územního plánu i program jednání OZ. 

Když upozorníme na nezákonnosti a na netransparentní jednání, opozice navrhne v souladu se zákony této země odvolání starosty 

i místostarosty, tak starosta obce sděluje, že ho lidé i zastupitelé zklamali, že je napadán, je mu ubližováno, dokonce vyhrožováno, 

že chodí udání, a proto podal trestní oznámení, jak řekl na OZ dne 14.4.2021. I to je metoda a způsob komunikace s místními 

občany. Budu obětí. Starosta (již bývalý) podal trestní oznámení. Místo toho, aby hledal chybu u sebe, mohou za to moji odpůrci 

a občané. Je to zoufalý pokus odvrátit pozornost lidí od jeho netransparentních kroků v čele obce a jeho neschopnosti řídit obec. 

Tím neobhajuji jakékoliv útoky a vyhrožování na kohokoliv. Když kandidoval, musel si být vědom, že jde s kůží na trh a bude třeba 

i kritizován a nebudou s ním všichni souhlasit. Sám jsem to zažil jako místostarosta obce. Ale to je přeci demokracie. Pluralita 

názorů, veřejné diskuze, hledání kompromisů, umění diskuze, tolerance a být odpovědný k sobě i k občanům naší obce. Ke 

všemu někdo podal trestní oznámení i na zastupitele obce. Díky hasičskému řízení obce  jsem byl předvolán k výslechu. A další 

zastupitelé také.  Zřejmě jde o frustraci někoho, komu vadí hasičský styl řízení naší obce. Ani se tomu nedivím a dalo se něco 

podobného očekávat. Videa z OZ sleduje široká veřejnost nejenom z Dobšic. Je to ostudné. Tíhu daného stavu a svoji odpovědnost 

vůči voličům neustáli místostarosta obce pan Modráček ml. a předseda finančního výboru pan Bulíček. Rezignovali. Již nejsou 

zastupiteli naší obce. Starosta obce pan Novák zcela opomněl zastupitele o této mimořádné události informovat a s opozicí 

nejednal ani o tom, kdo by je měl ve svých funkcích nahradit. Svolal OZ, kam zařadil do programu body volba nového místostarosty 

a předsedy finančního výboru. Zřejmě již sám tehdy autoritativně rozhodl o kandidátech na tato místa. Dobšané považují toto jednání 

za ostudné pro obec, pro všechny. 
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                   Já osobně nemám zapotřebí, aby na moji osobu byla házena špína, šířeny pomluvy a dokonce mi je vyhrožováno 

fyzickým násilím ze strany i zastupitelů. Jsem obviňován ze všeho možného a hledají se  doslova hlouposti. Nic z toho není pravda. 

Je mi cizí reagovat na agresivní a nenávistné lži „hasičských poradců“. Bude-li však potřeba, budu se bránit i právní cestou. 

Odmítám reagovat na nedůležité  interní vzájemné výroky mezi zastupiteli, které přihloupě zvěřejňoval místostarosta obce pan 

Modráček ml. a jeho kolektiv. Dobšané zveřejňují jen oficiální odpovědi vedení obce na naše oficiálně podané otázky schválené ve 

výboru spolku. Občané si musí udělat obrázek sami. 

                   Jako občan naší obce jsem již odvedl hodně práce ve prospěch nás všech. Podílel jsem se na vybudování zanedbané 

infrastruktury, zvedli jsme prestiž obce skrze keltskou tematiku a vyhráli jsme soutěže o nejlepší obce v rámci kraje i ČR. Zajišťoval 

jsem peníze na všechny tyto akce. Bylo jich několik desítek milionů korun. Posledním mým počinem se spolkem Dobšané je, že 

jsme zajistili 400 000 Kč na opravu dětského hřiště. Pokud toto vše bylo a je pro naši obec nevýhodné, občané o to nestojí, tak se 

všem omlouvám a rád uvolním místo jiným a budu sledovat jejich konání. Je mi smutno z toho, v jaké obci dnes žijeme. Velmi se 

změnila a já osobně mám obrovský pocit bezmoci. Po mimořádných volbách jsem naivně očekával pozitivní změny a ruka byla 

z mé strany podaná. Změny však díky hasičskému vedení nenastaly. Bojovat s větrnými mlýny nejde, stejně tak nejde bojovat ani 

s amatérským, nekompetentním a nedemokratickým stylem práce. Je mi to vše velmi líto, protože na to doplácejí především 

občané naší obce. Ti musí rozhodnout v následujících volbách o tom, jakou obec chtějí mít a kdo ji bude  smysluplně řídit ve 

prospěch všech občanů.                                                 Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce Dobšice a předseda spolku Dobšané, z.s. 

Víte, že… 
• spolek Dobšané požádal vedení obce na veřejném zastupitelstvu (informace najdete v zápisech z OZ), jménem rybářů, o souhlas 

s umístěním zábradlí na kolmém a kluzkém obecním pozemku hráze u špičky Dobšického ramene? Navrhli jsme, že bychom s tím 

opravili i herní prvky na Dobšově stezce a sehnali na to peníze. Zastupitelé Marek Novák, Slavomil Modráček, Pavlína Králová a Václav 

Bulíček tento návrh smetli ze stolu a nedali souhlas. Je to vzkaz rybářům, že se zábradlí nesmí realizovat a Vám občanům i návštěvníkům 

obce, že se naučná stezka iniciativou místních lidí nebude opravovat. Dobrovolné aktivity místních subjektů a občanů jsou takto hloupě 

zakazovány a likvidovány. Vše bez jediné věty odůvodnění. Prostě NE. NE. NE.   

 

• čtyři zástupci hasičů schválili Program rozvoje obce na období 2021-2030? Na OZ opozice přednesla řadu kritických připomínek  

k tomuto dokumentu, které vedení obce smetlo ze stolu. Avšak na webu je zveřejněn tento dokument i s některými nepřijatými 

opozičními připomínkami. Jak je to možné? Tento dokument zveřejněný na webu nebyl schválen a je prezentován? Jde o padělání 

obecního dokumentu, jde o podvodné jednání vůči zastupitelům, občanům i budoucím dotačním orgánům. 

 

• hasičská péče o obecní majetek je otřesná? Zazimované hadice na vodu za kabinami, 

postupná devastace umělé trávy sportovního areálu, který stál cca 1 mil Kč.  Umělá tráva je 

prorostlá mechem, roztrhané sítě za brankou. A to je placen ještě i správce hřiště. 

 

• dne 12.5.2021 rezignoval na svoji funkci starosta obce Dobšice pan Marek 

Novák a následně rezignoval i na svůj mandát? Nový starosta zatím nebyl zvolen. 

 

•  novými zastupiteli obce se stali pan Petr Adamec a pan Daniel Zdeněk? Dne 21.5.2021 složí slib paní Veronika Kopecká. 

•  pan Daniel Zdeněk byl  bez demokratické diskuze volebních uskupení a stran zvolen novým místostarostou obce? 

•  dva dny před svojí rezignací podal pan Marek Novák netransparentní dotaci na hasičskou zbrojnici za 2 429 587,- Kč? 

Vážení spoluobčané, 
na závěr Vás chceme informovat o akci s názvem Letní muzicírování a zabíjačkové hody. Termín je stanoven na sobotu 11.9.2021. Připravujeme 
bohatý program. Vystoupí nové kapely. Podali jsme 
žádost o grant na tuto akci a věříme, že se nám 
podaří nějaké finanční prostředky opět získat. 
Obohacujeme kulturní život v naší obci.  
Srdečně Vás všechny zveme již nyní. 
Přejeme všem hodně zdraví. 
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