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               Vážení spoluobčané, od vydání posledního čísla Občasníku uběhlo více jak 6 měsíců. Během této doby se 

našemu spolku podařilo realizovat několik kulturních a společenských akcí, vysadit nové stromy nebo si jen tak hezky 

prožít toto období mezi přáteli a kamarády. Nové číslo Občasníku Vás o tom všem bude informovat. 

Keltské slavnosti, oslavy Cidlinky a slavnostní otevření opraveného dětského 

hřiště během pouťového víkendu se vydařily                                             
               Spolek Dobšané, z.s. zajistil na opravu 
dětského hřiště cca  400 000 Kč. To již víte. 
Děkujeme ještě jednou všem, kteří  se na 
opravě obecního majetku podíleli. Děkujeme 
vedení obce, že zajistilo před poutí brigádu 
v areálu hřiště, které se zúčastnilo mnoho 
našich spoluobčanů. Taktéž děkujeme obci za 
obnovu osvětlení u hřiště s napojením elektro 
stojanu. Dětské hřiště je opět výkladní skříní 
naší obce a nedělá ostudu. Jde o  mimořádný 
počin našeho spolku a členům spolku 
Dobšané patří velké poděkování. Děkujeme.  

Cidlinka důstojně oslavila 45 let své existence. 

Spolek Dobšané sponzoroval 
oslavy Cidlinky částkou 20 000 
Kč. Dále na celou akci s názvem 
Keltské slavnosti spolek získal 
dotaci ve výši 30 000 Kč. 

Z dotace byly 
uhrazeny 

náklady na 
program dvou dnů, kapely, mažoretky, 
občerstvení účinkujících a náklady spojené 
s otevřením obnoveného oppida. 
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Finanční příspěvek pro obec Hrušky na Moravě 
                  Děkujeme všem účastníkům oslav Cidlinky a keltských slavností ve dnech 25.6. a 26.6.2021 za dobrovolné 

finanční příspěvky pro postiženou obec Hrušky na Moravě. V souladu s usnesením valné hromady spolku Dobšané 

naši členové a řada dalších místních i přespolních obyvatel celkem vybrali 12 100 Kč. Tyto peníze jsme zaslali na 

obecní účet obce Hrušky s doprovodným mailem. Ještě jednou všem děkujeme za solidaritu a výraznou pomoc. 

                Zveřejňujeme reakci od vedení obce Hrušky na Moravě: 

                 Milí Dobšané, omlouvám se za opožděnou odpověď. Velmi si ceníme Vašeho zájmu a nabídky pomoci pro 

naši obec. Děláme nyní vše, co je v našich silách a stabilizujeme stávající situaci. Nyní máme zřízený transparentní 

účet 123-4548350207/0100. Můžete si zvolit, na kterou konkrétní budovu chcete svou finanční podporu směřovat: 

škola, školka, tělocvična, kostel nebo hřbitov. https://www.kb.cz/…207. Pokud byl příspěvek Vámi již odeslán, berte 

prosím tento email jako bezpředmětný. S díky za Vaši podporu! S pozdravem, Gabriela Dreslerová 

Občanům i firmám, kteří nám pravidleně poskytují ceny do tomboly na jakékoli v akce 

pořádané naším spolkem, děkujeme.  

                 Zveřejňujeme i reakci kraje na realizaci projektu s názvem Záchrana dětského hřiště a dodání závěrečné 

dokumentace s vyúčtováním: 

                 Pane Novotný, díky moc. Vypadá to, že je to všechno komplet, takže v zásadě máme všechno. Musím ještě 

dovézt cedulku povinné publicity a jednak pošlu ještě jeden formulář, který budu potřebovat vyplnit a předat si 

v originále osobně.  Díky moc za skvělý projekt i dokonalou spolupráci. Ing. Michal Hájek, Participativní rozpočet, 

Odbor majetku 

Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka dne 29.5.2021  

                   V pořadí již druhý 

ročník se také vydařil. 

Necelých 100 účastníků 

přijelo nebo přišlo do 

Dobšic. Děkujeme Zoufalým 

turistům za organizaci akce, 

Nadě za zajištění odznáčků. 

Příští rok se koná akce dne 

28.5.2022. Propagace akce 

je zajištěna i ve spolupráci 

s Klubem českých turistů ČR i portálem Kudy z nudy. Na portálu Cyklisté vítáni jsme doplnili do seznamu nabíjecích 

elektrostojanů ČR i Dobšice. 

Poděkování všem brigádníkům a těm, kterým naše prostředí není lhostejné 
                V obecním Dobšickém zpravodaji se nedozvíte skutečnou pravdu, kdo kromě 
místních hasičů odvádí  také pro obec a naše prostředí, ve kterém žijeme, mnoho 
hodin práce. Za své peníze zakoupí tu kytičku, tu věneček, tu benzín a nikdo nekouká 
na počet odpracovaných hodin strávených na stezce Dobše nebo na cestě ke hřbitovu. 
Na místě je těmto všem místním spoluobčanům poděkovat. Děkujeme. To, že se 
rodina Štacova a Zvěřinova stará o Památník ke světovým válkám, o úklid a výzdobu 
před č.p. 16 a v okolí zvoničky, jsme již psali. U sv. Petra a Pavla se pravidelně objevují 
květiny nebo svíčky. Mezi těmi, kdo se o toto poutní místno stará, je i Naďa Tomsová. 

https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4548350207
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Ta také pravidelně obnovuje kytičky u studánky, které vandalové neustále kradou nebo je odvane vítr.  V jarním 
období, v den, kdy Olda Novotný a Fanda Malý usazovali nové dubové zábradlí ve stráňce u ramene, se na Dobšově 
stezce proháněly dva křovinořezy. Jeden držela Zdeňka a druhý Petr Deimlingovi. Před návštěvou dětí, které se 
objednaly do Muzea Keltů a následně šly na stezku, byla stezka posekaná. O pravidelnou péči stezky se také starají 
místní rybáři. Především v jarním období, v době vegetačního klidu, rybáři obejdou celé Dobšické rameno a zlikvidují 
nově narostlé nálety, spálí popadané větve ze stromů nebo je vytahají z vody ven. Když přišla vichřice, opět Fanda 
Malý, tentokrát s Alexandrem Kováčem, nelení a na stezce Dobše odklízí spadlé stromy a ulámané větve. Když se 
objeví u dálnice D11 nepořádek, opět Naďa s dětmi ze Sán udělají brigádu a nepořádek uklidí. Naďa se také stará o 

úklid cesty ke hřbitovu, když vidí, že to nikdo jiný neudělá. Fanda Malý ořezal 
špatně rostoucí výhonky na nově vysazených hruškách a švestkách za 
hřbitovem. Olda Novotný věnoval desítky hodin na koordinaci prací obnovy 
děstkého hřiště, pravidelně přichycuje drátkem rákosovinu u ČOV, která se 
díky silnému větru uvolňuje. Markéta Knytlová se svými 
dětmi, Naďa, pan 
Zdeněk Hájek pomohli 

s opravami dětského hřiště. Zoufalí turisté dělají letní a zimní 
úklid v areálu U Bobra. Poděkování patří i všem občanům, 
kteří sekají před svými domy a za ploty svých pozemků. I 
zástupce Klubu českých turistů ČR pravidelně obnovuje 
turistické značky na našem katastru, Dobšané obnovují 
cyklomapy, vysazují stromy, natírají např. sochu Cidlina. Na 
červnové brigádě mnoho Dobšanů, ale i nečlenů našeho spolku uklízelo celý objekt č.p. 16, či sál Šenku. Všem 
přítomným patří také velké poděkování. Omlouváme se těm, na které jsme zapomněli. Nevíme o Vás. Rádi 
zveřejníme i Vás a popíšeme i Vaše aktivity. Prosíme, napište nám. Zavolejte. Všem patří velké poděkování. 

Přehled připravovaných akcí  spolku Dobšané, z. s. v roce 2022 
 1.1.2022     Novoroční pochod na Holý vrch 

 26.2.2022   Reprezentativní ples obcí a spolků 

 26.3.2022   Valná hromada spolku Dobšané aneb 15 let existence spolku – večerní zábava 

 28.5.2022   Dobšický puchýř a cyklokolo Václava Ježka 

 24.6.2022   Keltské Dobšice slaví pouť aneb slavnostní uvedení keltského směrovníku 

 10.9.2022   Čtvrtý ročník letního muzicírování a zabíjačkových hodů 

 4.12.2022   Slavíme adventní neděli s živou hudbou 

                   Dne 18.6.2022 pořádají Dobšice u Týna nad Vltavou další Setkání Dobšic z celé ČR. Připravujeme výlet, ale 

doufáme, že se akce ujme naše obec samotná a uhradí náklady na dopravu. Jde o akci obecní a my věříme, že nás 

z Dobšic pojede hodně, nejenom Dobšané, a naše nové vedení obce neudělá ostudu, jako odstoupivší vedení při 

minulém Setkání v Dobšicích u Znojma, kdy nepočkal starosta a místostarosta jedoucí vlastní dopravou na svých 30 

spoluobčanů jedoucích autobusem a bez nich zahájili tehdy akci jménem naší obce.  

Spolek Dobšané jako donátor místních subjektů 

                  Je již tradicí, když se podaří spolku Dobšané, z.s. získat finanční prostředky, tak nezapomíná na své poslání, 

kterým je podpora místních subjektů a jejich akcí. I v roce 2021 jsme na ně nezapomněli. Cidlinku jsme podpořili 

částkou 20 000 Kč na jejich oslavy. Českému rybářskému svazu jsme darovali na jejich činnost 2 000 Kč. Za pomoc při 

našich akcích obdržel 2 000 Kč i Airsoftový tým Green Raptors. Senioři v září obnovili svá setkání a na jejich malá 

občerstvení jsme jim darovali 1 000 Kč. Zoufalým turistům chceme také přispět částkou 1 000 Kč za jejich 

dobrovolnickou práci všeho druhu. Nečlen spolek myslivců obdržel na podporu svých akcí 500 Kč. A obci Dobšice 

jsme zajistili cca 400 000 Kč na opravu dětského hřiště, dále 9 000 Kč na nové stromy a 3 842 Kč na novou pamětní 

desku k lípě „Republika“. V roce 2021 byl náš spolek podpořen obecním rozpočtem částkou 20 000 Kč. 
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Klub zoufalých turistů 
 
                 Jelikož „Zoufalci“ jsou již převážně důchodci, tak pro ně není problém vyrazit na výlety i v průběhu týdne. Je 

nasnadě, že ne vždy se termín hodí všem, a tak jsou výjezdy i v menším počtu a na různá místa.  

                  Společně jsme vyrazili v tradičním čase 

červencových svátků do oblasti Javořické vrchoviny 

mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí. Základnu jsme si 

zajistili v obci Olšany na bývalé faře. Počasí bylo 

střídavé, ale pro nás nebyl nějaký lehký deštík překážkou. 

Každý měl z pobytu nějaký zážitek, ať z nádherné Telče, jízdy 

úzkokolejným vláčkem nebo skalním útvarem – „Ďáblovou 

prdelí“. Tradičně nesmí chybět dobré jídlo a pití, o které se 

postarala hlavně děvčata slavící v tomto období své 

narozeniny. Aktivity našich členů ve prospěch obce jsou 

popsány v dalších příspěvcích tohoto Občasníku. Zoufalci vždy 

rádi pomohou (pokud jim ještě stačí síly). 

Tradiční letní stanování „Zouflaců“ U Bobra 

                    Začátkek srpna mají „Zoufalci“ rezervovaný areál U Bobra. Tábořiště opět uklidí, postaví stan, rozdělají 

oheň, vaří dobroty a je připraveno i několik lahví pivečka, dokonce soudek i lahvinka něčeho ostřejšího. Během dne 

se zde setká řada občanů nejenom z Dobšic, ale i ze Žehuně i zdaleka. 

Zájezd  do Dobšic u Znojma 

                      Akce byla zaměřena na ochutnávky vín ve sklepích 

vinařů z Dobšic jako vzpomínka na 

události bitvy u Znojma, která se 

udála mezi 10. a 11. červencem roku 1809 a jejíž nejtěžší bitvy se udály právě u Dobšic. 

Symbolicky upomíná na rabování Francouzů v dobšických sklepích. Ve vinařských uličkách 

i sklípcích vystoupili různé hudební soubory i sólisté. Občerstvení bylo přímo u sklepů, 

grilovaný pašík, atp. Průvod napoleonských a rakouských vojáků se uskutečnil vinařskými 

uličkami Dobšic. Zájezdu se zúčastnilo 17 občanů. Děkujeme obci Dobšice za finanční příspěvek na dopravu. Využili 

jsme peněz pro Dobšany, které se nespotřebovaly v době covidu z nerealizovaných akcí Dobšanů. 
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Cena Cidliny a rozhovor s Petrem Hulínem, tehdejším hlavním pořadatelem 
                   AMK Odřepsy ve spolupráci s AMK Městec Králové, AMK Žehuň a K. Březinou uspořádal v roce 1977 volný 

závod silničních motocyklů na silnici mezi obcemi Dobšice a Žehuň ve třídách 

125, 250 a 350 ccm. Okruh měřil 4,8 km, výškový rozdíl byl 26 m.  

Start a depo, umístěné na fotbalovém hřišti, byly v obci Dobšice. Okruh byl 

rychlý, členitý, měl dlouhé rovinky, rychlé protahováky i technické pasáže. 

Jezdci nazvali okruh výstižně jako „závod okolo stodoly“ podle jednoho 

úseku v Žehuni, kde se projíždělo těsně okolo zdí domů a kde výjezd z 

nejužšího místa na trati byl kolem podobného stavení. V rychlých pasážích 

silnici lemovaly stromy a strouhy. Závody se jely  s těmito výsledky: 125 

ccm: 1.Z.Havrda, 2.B.Vaňous, 3.M.Pavliš, 250 ccm: 1.P.Chábera, 2.O.Plíšek, 

3.B.Šoun, 350ccm: 1.J.Šafránek, 2.F.Svatoš, 3.J.Peroutka.. 

Zdroj: https://www.moto.cz/okruhy-a-historie/byvale-ceske-okruhy/43-

dobsice-zehun 

Petr Hulín, rodák z obce Vlkov pod Oškobrhem, nám poskytl 

malý rozhovor.  

1/Petře, jak jsi se dostal k pořadatelství motocyklového závodu v Dobšicích a proč tato myšlenka vůbec vznikla? 

                   K Vaší obci mám historicky dlouhou vazbu. Pravidelně jsem navštěvoval Zdeňka Pohla, 
motocyklového a automobilového závodníka u Vás v Dobšicích. Prožil jsem s ním mnoho krásných 
okamžiků. Vždyť vyhrál jako první Zlatou přilbu v Pardubicích. Já jsem také jezdil závody, ale 
silničních motorek. Dohromady 16 let. Celkem 4 krát jsem odjel i Velkou cenu Brna. Byl jsem 
dlouholetým členem AMK Odřepsy a znal jsem všechny významné osobnosti motocyklového světa 
v ČR. Díky tomu se podařilo prosadit myšlenku uspořádat motocyklové závody na Dobšickém 
okruhu. Znal jsem i serpentiny na Kozí hůru, pomohl mi známý hlasatel motocyklových závodů 
Karel Březina z Hořic, zajistil jsem peníze, vše se projednalo se všemy orgány a to rozhodlo o tom, 
že se tento ročník uskutečnil. Vždyť šlo o jednu z nejvýznamnějších akcí v dějinách obce. 

2/Kdo vymyslel název závodu „Cena Cidliny“? To byl můj nápad.   

3/Jak byla náročná organizace závodu? 

                  Vzpomínám si na to, že nám všem pořadatelům šlo o to, aby se to všechno povedlo. Osobně jsem například zajistil 
návěs, který byl tribunou závodu. Několik dní jsme naváželi balíky slámy po celém okruhu. Byl jsem pyšný na  to, že se akce 
vydařila a tehdy přišlo na 2 500 platících návštěvníků. Kdyby byl znovu zájem odpovědných osob, nabídl bych opět své služby a 
zkušenosti. Třeba k obnovení závodu pro motocyklové veterány. 

4/Jsi také výborný muzikant a hraješ s Cidlinkou. Jak k tomu došlo? 

                 Hraní je můj celoživotní koníček. Hrával jsem např. s Blaťankou i jinými. Muzikantský svět je malý, a tak jsem kývl i na 
nabídku Jirky Sýkory st.. Asi 5 let vypomáhám Cidlince. Dobšice mám rád a moje životní cesta se po návštěvách Zdeňka Pohla a 
pořadatelství závodu již po třetí vrátila do Dobšic skrze hraní na trubku v dobšické kapele Cidlinka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Děkuji za rozhovor.  Olda Novotný 

https://www.moto.cz/okruhy-a-historie/byvale-ceske-okruhy/43-dobsice-zehun
https://www.moto.cz/okruhy-a-historie/byvale-ceske-okruhy/43-dobsice-zehun


6 
 

Činnost ČRS MO Žehuň v roce 2021 
                   Začátkem ledna proběhlo několik termínů výdeje povolenek pro rok 

2021, výdej probíhal za přísných protiepidemických opatření, kdy byly členové 

odděleni od výdejců plexisklem, byla používána desinfekce a vždy se na výdejním 

místě nacházel vždy jeden žadatel. V měsíci lednu byly odevzdány veškeré 

vydané povolenky a zjištěn stav úlovků našich členů i rybářů s hostovacími 

povolenkami. Za rok 2020 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem 161 ks 

povolenek a uloveno následující množství ryb: 778 ks kapra, 96 ks štiky, 79 ks 

sumce, 6 ks amura, 23 ks candáta, 56 ks lína, 45 ks úhoře, 7 ks bolena, 22 ks karase, 62 ks okouna a 3 ks cejna. 

Celková váha všech ulovených ryb činila 2 707 kg o celkové ceně 349 184 Kč. Únor byl ve znamení inventury majetku 

MO Žehuň, kterou provedla dozorčí komise, dále probíhalo plánování individuálních brigád z důvodu pandemických 

nařízení a bylo rozhodnuto o odložení výroční členské schůze. U rybářské boudy v únoru došlo k pokácení jasanu 

ztepilého, který pro svůj nepříznivý zdravotní stav ohrožoval životy osob a majetek ležící v jeho těsné blízkosti. V  

březnu proběhlo 5 termínů individuálních brigád, které se realizovaly v Dobšicích, Sánech a Žehuni. Březen byl ale 

také ve znamení zarybňování revíru rybí násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od MO Rožďalovice byl 

zakoupen tržní kapr o délce 40 – 50 cm a dále i krásný lín L2 (ryba od 25 – 35 cm). Všechny ryby byly ve výborné 

zdravotní kondici a vysazení proběhlo s nulovým úhynem, MO Rožďalovice rybu dodala z rybníka v Doubravanech. 

Začátkem dubna jsme vysadili 9 000 ks úhořího monté z Francie o váze 3,00 kg a ceně 31 809 Kč, které jsme obdrželi 

v rámci dotace z EU. Úhoří monté jsme vysadili do nejvýše položených partií revíru. V květnu jsme se věnovali 

vyúčtování finančních příspěvků na zarybnění, které nám poskytly okolní obce v různé výši. V rámci vyúčtování 

příspěvků byly doloženy faktury za rybí násadu a výpis z účtu, plus fotodokumentace samotného vysazení. Tímto 

ještě jednou děkujeme obci Dobšice a jejím zastupitelům za poskytnutí příspěvku na zarybnění revíru Cidlina 1 B. 

Dále jsme v květnu prováděli pročištění přítoku do rybníčka Výtěrák, kde byl nasazen mník. Červen byl ve znamení 

sečení trávy kolem chovných rybníků, ale také monitoringu čistoty vody na revíru. Dále jsme lovili rybníček Výtěrák, 

kde jsme měli nasazeného mníka jednovousého, část mníků jsme následně vysadili po revíru a část byla odprodána 

MO Plaňany. V červnu jsme dále za pomoci SDH Žehuň pročistili vtok do rybníka Nádrž, který byl značně zanesený 

sedimentem, tímto SDH Žehuň moc děkujeme. Dne 17.7.2021 se konala výroční schůze, na kterou se dostavilo 30 

členů naší organizace. Byla zde prezentována činnost organizace za uplynulý hospodářský rok 2020, a to ve zprávě 

hospodáře, předsedy, účetního a dozorčí komise. Od SÚS byl dodán váčkový plůdek amurka Am0 v počtu 60 000 ks, 

ten byl několik dní ponechán na odchovných žlabech a následně vysazen na rybník Výtěrák, intenzivně byl 

přikrmován a začátkem září byl sloven v počtu 5 000 ks o délce cca 6 cm a vysazen na revír. Dále dorazilo rozhodnutí 

od SZIF o přiznání dotace K2021, jedná se o dotaci na podporu rybářských revírů, dotace se odvíjí od hektarové 

plochy revíru, v našem případě se jedná o 16 ha vody. Dotace od SZIF činila 10 688 Kč a byla použita na zarybnění 

revíru Cidlina 1 B. V srpnu dorazili vědci z hydrometeorologického úřadu, aby elektrickým agregátem odlovili vzorek 

tohoročních ryb (letos vytřených) a zjistili, jaké druhy se na revíru Cidlina 1 

B přirozeně vytírají a v jakém počtu a následně zda jejich organismy 

obsahují těžké kovy. V září jsme se zabývali administrativou, ohledně 

podání průběžné zprávy o udržitelnosti dotace na vybavení, které jsme si v 

rámci OPR rybářství pořídili v minulých letech. Dne 18.09.2021 se konal 

výlov rybníka na Badrech. Z rybníka Badra bylo sloveno celkem 300 ks 

kapra K4 o celkové váze cca 600 kg a dále 120 ks amura o celkové váze 

150 kg. Ryby byly vysazeny nad Baderský jez. V říjnu jsme začali plánovat 

výdeje povolenek a členských známek pro rok 2022 a termín výroční 

členské schůze, které je v roce 2022 volební. Je listopad a vše co jsme si na počátku letošního roku naplánovali, 

máme až na pár drobností splněno, za což jsem osobně velmi rád. Rybářská sezóna se pomalu chýlí ke svému závěru, 

a tak rybářům přeji mnoho úspěchů při lovu dravců, kteří se v těchto chladných měsících loví nejlépe. Petrův zdar!                                                                                                          

Ing. Ondřej Jedlička, předseda MO Žehuň 
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Třetí ročník letního muzicírování aneb zabíjačkové hody 
Název projektu: Třetí ročník letního muzicírování aneb zabíjačkové hody  

Schválená výše dotace: 85 000 Kč  

Poskytovatel dotace: Středočeský kraj  

Termín akce: 11.9.2021  

Anotace projektu: Spolek Dobšané obohacuje společenský a kulturní život obce Dobšice i Středočeského kraje 

dvěma významnými akcemi kulturního charakteru. Tou první jsou červnové keltské slavnosti a tou druhou je zářijové 

muzicírování regionálních kapel, pěveckých souborů, zájmových tanečních uskupení nebo i různých těles 

středočeských zušek z okolních okresů. Akce obohacená zabíjačkovými hody a srazem Dobšic z celé ČR podporuje 

začínající muzikanty, zpěváky, tanečníky a láká do východního Polabí mnoho návštěvníků z celé ČR. 

 

TOP akce v Dobšicích  

 Během dne se u Dobšického šenku otočilo na 500 návštěvníků 

 V programu účinkovalo na 100 muzikantů, tanečníků i zpěváků 

 Dobšané zajistili dotaci na akci ve výši  85 000 Kč 

 V tombole bylo na 220 cen a za dvě hodiny byla tombola rozebraná 

 Prodalo se na 400 jaterniček, 150 jelítek, 12 tlačenek, 20 l prdelačky, 5 kg škvarkové pomazánky v č.p. 16 a 

nespočet řízků a sekané v Dobšickém šenku 

 Záštitu akci udělil Mgr. Martin Kupka, náměstek hejtmanky Středočeského kraje, a osobně také přijel 

 Osobně přijela také Mgr. Petra Horáková, starostka Dobšic od Týna nad Vltavou se svojí rodinou i 

s místostarostou, přijeli naši obec pozvat na Setkání Dobšic ČR v roce 2022, zde její reakce na naše pozvání: 

              Dobrý den. Moc děkujeme za pozvání a pokusíme se s celou rodinou a možná i panem místostarostou dorazit. 

Miminko máme totiž strašně hodné, a proto se nebojíme s ním někam cestovat. Ráda bych si o plánované akci u nás 

v roce 2022 promluvila. Už jsem s tím seznámila kulturní komisi a začínám mít jasnou představu, jak to uděláme. 

Těšíme se. S pozdravem Mgr. Petra Horáková, starostka obce Dobšice, 5375 01 Týn nad Vltavou 

 Se zástupcem kraje a se zástupci spřátelených Dobšic se sešli jen zástupci našeho spolku. Hasičské vedení  

obce tyto návštěvy nezajímaly a raději upřednostnili akci hasičů v nedalekých Opolánkách 

 Děkujeme všem, kteří jste osobní účastí akci navštívili a děkujeme všem pořadatelům za perfektně 

zvládnutou organizaci a pomoc 

             Podívejte se na fotografie z akce, které nepotřebují komentář 
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Dobšané Martin a Terezka se nepotkali u Kolína, ale v Dobšicích 

Stavba slavobrány 

                    Začátkem října u některých spoluobčanů zazvonil zvonek a ve dveřích stáli 

Martin Muzikář se svojí budoucí manželkou Terezkou a v ruce drželi svatební koláčky 

s pozváním na svatbu. Pro mnohé to bylo velké překvapení. Mimochodem koláčky byly 

vynikající. Dne 9.10.2021 se sešli kamarádi a přátelé Martina i Terezky při stavbě slavobrány 

u bytovky. Otec ženicha, Martin, Terezka a celá jejich rodina nás všechny pohostili. Moc 

děkujeme za výborné pohoštění. Na oplátku jsme jim postavili slavobránu. Všem stavitelům 

patří také velké poděkování. Všichni jsme si to užili. Martin i Terezka budou jistě na tyto 

okamžiky v budoucnu vzpomínat. Podívejte se na fotografie.   
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Svatba jako z pohádky 

                   Dne 16.10.2021 si na Obecním úřadě v Sánech Martin s Terezkou řekli své ano. A jak uvedli na své 

pozvánce, našli se, seznámili, zamilovali a svoji  lásku proměnili  tento den v manželství. Ať je Vaše manželství stejně 

krásné a šťastné jako láska, která Vás k němu přivedla! To Vám ze srdce přejí všichni Dobšané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Překvapivá návštěva kamarádů z Dobšic od Znojma 
               Takřka neočekávaně se v sobotu 23.10.2021 v našich 

Dobšicích objevili kamarádi z Dobšic od Znojma i se starostou Jardou 

Jenšovským. Zastavili se při cestě do Semil, kde měli dojednané 

setkání s tamějšími divadelníky, kteří pravidelně navštěvují sklípky 

v Dobšicích u Znojma. Také se zastavili na našem hbřitově, kde 

rozsvítili svíčky kamarádům, kteří již nejsou mezi námi. Rozvítili svíčku 

i v Dobšicích u Jičína našemu 

bývalému kamarádovi 

Standovi Ševrovi. Kamarády 

jsme pohostili. Jsme velmi 

rádi, že naše obce udržují vzájemné kontakty, udržují přátelství a vzájemně 

se podporujeme na akcích. Již se těšíme na další setkání u nich ve sklípcích a 

v roce 2022 na dalším Setkání Dobšic z celé ČR v Dobšicích u Týna nad 

Vltavou. 

Kulaté narozeniny Ing. Ireny Fejfarové 
               Na každé valné hromadě spolku Dobšané, z.s. se snažíme 

pogratulovat všem našim členům, kteří slaví půlkulaté nebo kulaté životní 

jubileum. Všem přejeme ještě jednou hodně zdraví a hodně spokojenosti a 

osobní pohody. Dovolte mi však, abych nyní veřejně za vedení našeho spolku 

pogratuloval mimořádně k životnímu jubileu naší kamarádce Irče Fejfarové. 

Podstatnou část svého života se věnuje vedení účetnictví, auditorství, 

mzdám, vede účetnictví téměř všem okolním spolkům, vede pokladnu našeho spolku a se mnou osobně absolvovala 

nespočet finančních i dotačních kontrol skrze státní nebo evropské instituce. Vždy bez závad a jakýchkoliv pochybení. 

Irčo, za vše Ti chceme nyní alespoň touto cestou poděkovat a já osobně doufám, že to s námi ještě chvilku vydržíš. 

Hodně zdraví a hodně pozitivní energie a optimismu za spolek Dobšané, z.s. přeje Olda Novotný.  
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Dobšické posvícení  30.10.2021       
                     Přípravy na letošní dobšické posvícení začaly již v červnu. Náš spolek byl opět 

úspěšný. Od  Toyota Motor Manufacturing Czech Republic jsme obdrželi příspěvek na 

výsadbu nových stromů, které byly v jarním období v obci vykáceny. Finanční příspěvek 

činí  9 000 Kč, jak informoval předseda spolku při slavnostním znovu otevření oppida. 

Poděkoval tak osobně přítomnému zástupci společnosti Toyota panu Tomáši Paroubkovi. 

Stromy jsme už vysadili  na dobšické posvícení. Děkujeme i zaměstnanci automobilky panu 

Jiřímu Čiperovi z Dobšic za výraznou pomoc při sepsání žádosti o sponzoring. Děkujeme za  

nesmírnou laskavost této společnosti.  

Nová žulová pamětní deska u lípy „Republika“ 

                   V roce 2018 se vysadila lípa ke 100 letům vzniku ČSR. S tímto nápadem 

přišel náš spolek, avšak v té době starosta obce Ing. Martin Popek s námi nejednal a 

zajistil vysazení stromu pouze se zástupci místních hasičů. Navrhovali jsme tehdy, aby 

u lípy byl důstojný památník ze žuly, který tam vydrží pro další generace. Vedení obce 

to tehdy odmítlo a prý byla dostačující plastová cedulka 

dnes visící na kuláčích u lípy. Teprve na OZ dne 1.9.2021 

byla snad myšlenka spolku Dobšané pochopena novým 

vedením obce a obec dala souhlas s umístěním nové 

pamětní desky. Obec uhradila polovinu nákladů a 

druhou polovinu ve výši 3 842 Kč uhradil spolek 

Dobšané. Obci tímto za příspěvek děkujeme. Zda vedení 

obce poděkuje našemu spolku např. v Dobšickém zpravodaji,  nevíme. Byli bychom mile 

překvapeni. Za zmínku stojí, že z řad hasičského vedení obce, ani starostka Veronika 

Kopecká, ani místostarosta Daniel Zdeněk, ani předsedkyně kulturní komise obce paní 

Pavlína Králová, tento symbol demokracie, svobody, pravdy, spravedlnosti, nikdo 

osobně nepřišel podpořit. Zřejmě je to nezajímá a akce, které nepořádají hasiči, zcela 

ignorují. Dokonce nebyli schopni ani veřejnost pozvat na tento okamžik. Doslova tuto akci bojkotovali. Nevyhlásili ani 

tuto níže uvedenou pozvánku, kterou náš spolek zaslal vedení obce již dne 19.10.2021 do podatelny obce a k rukám 

starostky obce s přáním vše vyhlásit ve dnech 27.10. a 29.10.2021: 

                 „Spolek Dobšané daroval obci Dobšice 9 000 Kč na výsadbu nových stromů v centru obce. Peníze spolek získal díky 

podpoře Automobilky Toyota u Kolína. Srdečně zveme veřejnost v sobotu dne 30.10.2021 na malou brigádu. Sraz účastníků 

bude v 9. 30 hodin u č.p. 16. Vezměte s  sebou rýč, případně palici na zatlučení kůlů. Rozdělíme se do tří skupin. Jedna skupina 

vysadí stromy u hřiště, druhá na návsi a třetí za hřbitovem, kde chce spolek doplnit uschlé švestky a hrušky. Následně se 

všichni sejdeme v 11 hodin u slavnostního usazení nové žulové desky k lípě Republika. Ta byla vysazena v roce 2018 naproti 

č.p. 16. Srdečně zveme občany na toto setkání. U Šenku bude zajištěno malé občerstvení.“  

                 Spolek tedy zajistil výrobu pamětní desky 

a již v neděli 24.10.2021 Fanda Malý a Alexandr 

Kováč zabetonovali žulový sloupek. Samotná deska 

byla slavnostně usazena na posvícení dne 

30.10.2021 v 11 hodin. Slavnostního odhalení 

pamětní desky se zúčastnilo asi 25 místních občanů, 

kteří před tím také vysázeli 15 nových stromů na celém katastru obce a také 

pořezali část starých kuláčů za Šenkem, které využijí všechny spolky v obci v zimním období na topení v sále. Všem 

touto cestou děkujeme. Na akci byl i redaktor z Nymburského deníku, který sepsal reportáž a vše nafotil. Článek vyšel  

ve 44. týdnu. Dobšické posvícení zahájili žehuňští myslivci prvním honem. Stříleli se bažanti a kachny. 
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Vysazování nových stromů 

                  Sraz brigádníků byl v 9.30 hodin u č.p. 16. Již tradičně 

na posvícení obnovujeme zaschlé stromy v okolí hřbitova. Letos 

jsme vysadili i nové stromy na návsi dle doporučení vedení 

obce, které nám po urgenci dalo i plánek. Spolek Dobšanů 

zajistil nákup a dopravu nových stromů, včetně kuláčů, ochrany 

a úvazů. Sešlo se na 25 brigádníků a během hodinky se podařilo 

všechny stromy 

vysadit. 

Následně jsme 

poseděli u č.p. 

16, kde jsme 

dojedli zbylé jitrničky ze 

zářijové akce a připili si na to 

naše slavné dobšické 

posvícení. Krásné počasí umocnilo hezké chvíle strávené 

s přáteli. 

Pozvánka, srdečně zveme, od 17 hodin 
Druhou adventní neděli dne 5.12.2021 náš spolek organizuje 

malé vánoční setkání u zvoničky. Chceme rozsvítit stromeček 

během tónů vánočních koled, které živě odehraje kapela TOX 

Jaroslava Trnky. Zajištěno i malé občerstvení a drobný prodej. 
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Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 19.11.2021 

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

Víte, že 
 vandalismus neznámého pachatele na polozemnici při opravách stál 10 710 Kč? Díky Oldovi Novotnému byla tato částka 

pojišťovnou proplacena, totiž pojišťovna požadovala po obci policejní 

protokol, který za nekonající starostku zajistil právě on. 

 Dobšice od Znojma odhalily v roce 2021 nový rozcestník, který 

ukazuje na všechny Dobšice v ČR? Podobný, ale v keltském duchu, 

chce spolek Dobšané slavnostně odhalit 24.6.2022. Bude umístěn na 

cykloodpočívadle. Vedení obce již bylo o záměru informováno na OZ 

dne 1.9.2021. 

 prasečí hlavu v dražbě na 

zabíjačkových hodech 

vydražil František Malý 

za 400 Kč? Nakonec se 

na ni složilo několik osob 

a společně se také 

snědla. Viz foto.  

 předseda spolku 

Dobšané Olda Novotný 

při návštěvě náměstka 

hejtmanky Mgr. Martina Kupky projednával možné zrušení obchvatu 

Dobšic z nadřízeného krajského ÚP? Je jasně definovaný postup, jak 

musí vedení obce v této věci postupovat. Odpovědnou osobou za 

zdárný průběh zrušení obchvatu odpovídá starostka obce paní Veronika Kopecká. Nikdo jiný v této věci nemůže konat. 

 ani v roce 2021 nebude schválen nový Územní plán obce Dobšice? Otřesná situace pro místní obyvatele pokračuje. 

Plnou odpovědnost za tento stav nesou zástupci volebního uskupení Hasiči pro Dobšice. 

 pražská společnost MEDISTYL-PHARMA a.s. chce postavit, resp. nabídnout k prodeji 21 stavebních parcel pro rodinné 

domy ve směru na Žehuň, dále počítá s výstavbou obchodu, provozovny služeb, zdravotnického zařízení ambulantního 

typu a bydlení pro osoby seniorního věku? Předseda představenstva této společnosti, který krátce působil i 

v kontrolním výboru obce Dobšice za hasiče na OZ, které se konalo dne 7.10.2015,  sdělil tehdy k plánovanému záměru 

vybudovat sociální projekt pro seniory jiným subjektem v místě Vlkovy hospody následující(viz citace ze Zápisu č. 

11):…Upozornil, jaké jsou požadavky na udržitelnost projektu, jak toto rozhodnutí může v budoucnu zatížit obecní 

rozpočet a negativně ovlivnit podmínky pro život v obci a zda je tedy vůbec nutné podobný projekt v obci realizovat. Jako 

člen kontrolního výboru shledává tento záměr za nevyjasněný a pro obec nevýhodný. Konec citace. Dnes hovoří o 

prospěšnosti a jedinečnosti svého záměru. 

 výše uvedená společnost upozornila obec na to, že k dnešnímu dni proinvestovala již 14,5 mil Kč? Pokud nebude jejich 

požadavek schválen v ÚP, bude prý společnost po obci požadovat náhradu majetkové újmy. 

 starostka obce Veronika Kopecká do programu jednoho zastupitelstva navrhla, aby byla v obci uvolněnou starostkou 

v zaměstnaneckém poměru? Její plat dle tabulek by činil 42 959 Kč. Opozice této nesoudnosti zatím zabránila.   

 ceny do tomboly našich akcí také darovala firma KFC spol. s r.o., Pivovar Nymburk, spol. s r.o. a Vari, a.s.? Děkujeme i 

všem skvělým lidem z Dobšic i okolí, kteří nás podpořili. Díky všem. 

 se opět konal i tradiční výlet do Pasek nad Jizerou? Ve dnech 17.-19.9.2021 se několik dobšických občanů sešlo v této 

malebné oblasti Čech s cílem se pobavit a také si zahoubařit? 

 vedení obce zajistilo ke Dni vzniku samostatného československého státu k Památníku padlých kytici? Tentokrát 

chválíme za výběr krásné květiny, která nedělá ostudu. Vše však proběhlo opět bez veřejnosti. 

Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce… a Silvestr ať vykouzlí štěstí, lásku, úsměv na tváři, ať se Vám v 

novém roce všechno vydaří! 

                                                                                       


