
 Vznik cyklistického okruhu s názvem ,,Okruh propojující cyklotrasy č. 
4334, 4348, 4199" mezi Labem a Cidlinou. 

Na vzniku tohoto okruhu se podílí celkem 10 obcí. Každá obec přispívá částkou 10,-Kč na jednoho obyvatele. 
Hejtman Středočeského kraje přispěl částkou 50.000,-Kč, dále se na tomto projektu finančně podílejí TPCA a 
další firmy z okolí. Celkové náklady projektu činí 250.000,-Kč. 

 
Sdružení požádalo též Středočeský kraj o dotaci ve výši 16.000,-Kč na 
proplacení nákladů projektu.  

 

Cyklotrasy v labsko-cidlinské oblasti jsou prezentovány na portálu www.kudyznudy.cz 

 

 

 

http://www.kudyznudy.cz/


 Stromy pro keltské naleziště 

Sdružení požádalo o grant u Nadace Partnerství ve výši 20.000,-Kč. Nadace Partnerství přislíbila grant ve výši 
13.055,-Kč.  

 

 

 
Rozpočet: 
 
Acer platanoides (javor mléčný)    2ks   1700,-Kč/ks 
Acer pseudoplatanus (javor klen)  1ks   1700,-Kč/ks 
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)   1ks   1700,-Kč/ks 
Quercus robur (dub letní)            2ks   1750,-Kč/ks 
Tilia cordata (lípa malolistá)          1ks   1800,-Kč/ks 

Celková cena   12100,-Kč 
DPH 5%              605,-Kč 
Cena s DPH     12705,-Kč 

 

 

 

 

 

 



Oživení a obnova místních kulturních tradic zájmových sdružení v obci 
Dobšice 

 Hlavní cíl: 

obnova a oživení místních kulturních tradic jednotlivých sdružení a spolků 

 
Vedlejším cílem je podpora kulturního života a návrat k tradicím, podpora sounáležitosti  
lidí s místem, kde žijí a snaha aktivně je zapojit do příprav a organizace akcí 
  

Hlavní partneři: 

Dobšické Venuše, Přátelé dobré zábavy, Klub přátel poezie Dobšané, Dobrovolní hasiči, Český 
rybářský svaz, Myslivecké sdružení Cidlina, hudební soubor Cidlinka 
  

Podpora projektu: 

Projekt podpořila Nadace VIA z programu Fond místního rozvoje, generálním partnerem 
je organizace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Výše schválené dotace činí 30 200,-Kč 
  
Z celkového počtu 126 přijatých žádostí o dotaci jich bylo vybráno 20. Mezi nimi je i žádost 
o.s.Dobšané, což je obrovský úspěch. 
    

Harmonogram projektu: 

3.11.2007 dýňový a cuketový den s lampionovým průvodem 

10.11.2007 obnova remízků 

2.12.2007 mikulášská besídka 

22.12.2007 vánoční posezení při svíčkách 

24.12.2007 vánoční zvonění po 25 letech 

31.12.2007 rozvoz zabíjačkové polévky, dětský ohňostroj 
9.2.2008 rybářský ples po 20 letech 

30.4.2008 pálení čarodějnic a hasičské cvičení 1.5.2008 

28.6.2008 dobšická pou? a keltské slavnosti 

 

 

 

http://www.nadacevia.cz/


Naplánování a realizace nového cyklistického okruhu  
s názvem "Okruh TPCA" 

 
Projekt zpracoval předseda o.s.DOBŠANÉ Mgr. Oldřich Novotný. Podpořila ho Nadace Partnerství v programu 
Partnerství pro Kolínsko 2007, generálním partnerem programu je společnost TPCA. 
 

  
 
Celková výše podpory:   164 000,-Kč 
Celkové náklady projektu: 284 000,-Kč 
 

Anotace projektu: 

Propojením již existujících cyklostezek a cyklotras na sever od TPCA vznikne překrásný cyklistický okruh 
lužními lesy a východním Polabím, který navazuje na Labskou cyklostezku a na cyklotrasu vedoucí od soutoku 
Labe s Cidlinou do Cho?ovic. Ve spolupráci s Klubem českých turistů byly přiděleny celkem tři nová čísla tras, 
která budou tvořit okruh. Na projektu spolupracují obce Dobšice, Sány, Opolany, Velký Osek, Veltruby, 
Hradiš?ko, Sendražice, Ovčáry a Volárna, které ze svých rozpočtů přispějí 10,-Kč na obyvatele. Název "Okruh 
TPCA" je pouze pracovním označením. 
 

Otevření nového okruhu: 

6. 4. 2008 byla ukončena realizace dvou nových cyklotras č.4334 a 4348. Vznikl  
tak okruh vedoucí od Řepařské drážky u Kolína přes Ovčáry, Volárnu, Sány, Dobšice, Opolany, Velký Osek, 
Veltruby a Kolín-Sendražice. Jde o projížďku lužními lesy, povodím Cidliny a dalšími překrásnými místy.  

 
 

Slavnostní otevření - 22. 6. 2008. 

Program: 
11:40 slavnostní otevření obou cyklotras 
12:00 cyklovyjížďka po okruhu (viz. mapa 
- tři trasy) zakončená na 
cykloodpočívadle v Dobšicích, kde se 
bude podávat selátko.  
v průběhu dne: závody žen a mládeže ČR 
v areálu TPCA 
 
Zveme občany na vyjížďku a posezení na 
odpočívadle! 

 
Instalaci označení provede firma pana 
Tomáše Březiny a Martiny Březinové, 
dopravní značení, Stratov 125, Lysá nad 
Labem, IČO:71105093 

Značení cyklotras převezme do péče Klub 
českých turistů. 

  

 
 



Kaštany pro Čertovu cestu 

Na místě cukrovaru v Libněvsi podél hlavní silnice ve směru na Libici nad Cidlinou na začátku tzv. Čertovy cesty 
bude vysazeno 10 nových kaštanů. 

Anotace projektu: 

Hlavním cílem projektu je obnova původních stromů – kaštanů na začátku Čertovy cesty a zatraktivnění 
části obce Dobšice - Libněvsi. 
 
Vedlejším cílem je využít potenciálu členů místního sboru dobrovolných hasičů, kteří byli znovuustanoveni na 
konci minulého roku u příležitosti 120. výročí jejich existence v Dobšicích. Výsadba nových kaštanů, úprava 
terénu a následná péče o stromy přispějí ke zviditelnění místních hasičů, kteří s tímto nápadem sami přišli. 
 

Podpora projektu: 

Projekt podpořila Nadace Partnerství v programu Strom života - Malé granty do 20.000 Kč, 
generálním partnerem je společnost SKANSKA 
 

 
 
Výše grantu: 18.100 Kč 
Celkové náklady: 26.350 Kč 
 
Slavnostní sázení stromů proběhlo 30. dubna 2008. 
 
  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.skanska.cz/
http://www.skanska.cz/


Obnova sportovního vybavení v obci Dobšice 

Podpora projektu: 

Středočeský kraj podpořil tento projekt z Fondu sportu a volného času 2008 

 
                    výše podpory: 10.000,-Kč 
  
 

 
Peníze byly použity k zakoupení sportovního vybavení - dvou stolů na stolní tenis  
s příslušenstvím, fotbalových a nohejbalových míčů (po 2 kusech) a pro Dobšické Venuše byla zakoupena 
sportovní obuv v hodnotě 3.200,-Kč . 
  
Poprvé byly stoly na stolní tenis použity na I. vánočním turnaji ve stolním tenisu, který se konal 26.12.2008.   
  

 
 

Veškeré vybavení je k zapůjčení u předsedy sdružení Mgr. O. Novotného. 
  

 
  

 

 

 

 



Instalace houpaček 

V sobotu 30.8.2008 členové TJ UNION Hradčany vedení Karlem Moravcem zorganizovali brigádu v 
Dobšicích. Zabetonovali nové posezení s houpačkou u infotabule před Deimlingovými v Libněvsi a 
umístili novou houpačku k pískovišti u Dobšického šenku.  
Pomoc poskytli hradčanští fotbalisté na oplátku za to, že začátkem srpna obrželi částku přes 4.000,-
Kč od o.s.Dobšané, jehož jsou členem, na nákup pohárů a cen na jejich fotbalový turnaj. Děkujeme 
jim za účast na brigádě. 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informační tabule o cyklotrasách v Labsko-cidlinské oblasti  
a o zajímavých místech Dobšic 

1. prosince 2008 byla nainstalována nová informační tabule na kraji obce Dobšice ve směru ke 
hřbitovu a další po cyklotrasách až do Kolína a k soutoku Labe s Cidlinou. Nová mapa informuje 
cyklisty o všech cyklotrasách v  Labsko-cidlinské oblasti, o zajímavých místech Dobšic a také zve 
návštěvníky do Muzea Keltů v Dobšicích. 
  

Podpora projektu:  

o.s.DOBŠANÉ 
Svazek obcí Cidlina 
Středočeský kraj v Programu obnovy venkova 2008 

  
  
  
  
 
 

 
 
Celková částka: 120.000,-Kč 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propagace a zviditelnění LABSKO-CIDLINSKÉ OBLASTI 

 

Anotace projektu:  

Celkem 9 obcí se spojilo s cílem navrhnout propagační materiály, sdružit finanční prostředky, zadat 
výrobu a umístit v informačních centrech Středočeského kraje informace o naší oblasti ohraničené 
městy Kolín, Poděbrady, řekou Labem a Pocidliním. 
  

Obce zapojené do projektu:  

Dobšice 
Opolany 
Choťovice 
Ovčáry 
Choťánky 
Sány 
Pátek 
Veltruby 
Velký Osek 

 
Finance:  

Celkem vybráno od obcí 68 890,-Kč  (podle pravidla 10,-Kč na 1 obyvatele v obci). 
Po dohodě všech obcí bude ještě vybrána chybějící částka 3 000,-Kč od každé obce, tedy celkem 27 000,-Kč. 
Ostatní náklady uhradí Svazek obcí Cidlina. 
 

Koordinátor projektu: 

občanské sdružení DOBŠANÉ 
  

Výsledek projektu:  

Nové cyklistickoturistické mapy s odkazy na obce v projektu, letáky umístěné v informačních centrech 
Středočeského kraje, v muzeích Poděbrad, Kolína, na obecních úřadech všech dotčených obcí, na stránkách 
Zlatého pruhu Polabí, MAS Podlipansko apod. Bude zřízena webová stránka s prezentací Labsko-cidlinské oblasti 
a všech 9 obcí ve spolupráci se starostou Pátku p. Buluškem. 
  
Propagace a zviditelnění našeho krásného regionu mezi řekami Labem a Cidlinou.   
  

Časový harmonogram projektu:  

jaro - podzim 2009 
  
  
 
 
 
 

http://www.obcecr.cz/dobsice
http://www.opolany.cz/
http://ou-chotovice.vasoft.cz/
http://www.ovcary-obec.cz/
http://www.obecsany.cz/
http://www.obecpatek.cz/
http://www.obec-veltruby.cz/
http://www.velky-osek.cz/


Propagace této lokality a těchto cyklotras: 

 
 

trasa č.4348 - Sány - Sendražice  
trasa č.4334 Opolany - Sendražice  
trasa č.24 Poděbrady - Velký Osek (Labská cyklotrasa Hradec Králové - Mělník)  
trasa č.8194 soutok Labe a Cidliny - Libice nad Cidlinou (Choťánský okruh)  
trasa č.4199 Libice nad Cidlinou – Choťovice (výhledově Chlumec nad Cidlinou)  
trasa č.4199/b Opolánky - Dobšice (Sánský okruh - alternativní trasa)  
trasa č.8193 Opolánky - Velké Zboží  
vyhlídka Oškobrh  
propoj kolem TPCA mezi cyklotrasami č.4334 a 4348  
cyklistické odpočívadlo v Dobšicích 
  

 
  



Slavnostní otevření venkovního skanzenu Keltské oppidum  
v obci Dobšice 

 
Podpora projektu: 

z Grantu kultury a volného času Středočeského kraje  
na zajištění celodenního programu při slavnostním otevření venkovního skanzenu Keltské oppidum 

 
  
Výše dotace: 15.000,- Kč 
  

Organizátoři projektu:  

o. s. Dobšané 
obec Dobšice 
  

Termín: 

sobota 27. června 2009 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ucetni/Documents/2016/WebObceCR/obcecr.cz/dobsice/indexffd1.html


Podnikání v cestovním ruchu na venkově 
 

Podpora projektu: 

z fondu SZIF a EU z Programu rozvoje venkova 
   
  

 

 

 

Výše dotace: 500.000,- Kč 

 
Anotace projektu: 

Z peněz budou hrazeny semináře zaměřené na vzdělávání a prohloubení dovedností v oblasti 
venkovského cestovního ruchu za účelem zahájení či rozšíření podnikání v této oblasti. 

 
Organizátoři projektu: 

o. s. Dobšané ve spolupráci se společností Relief Consulting s. r. o. 

 

 
Ukončení projektu: 

září 2009 

 

 

 

 

 

 

 



Expozice místních tradic a spolků v obci Dobšice 

 

 
Podpora projektu: 

z fondu SZIF a EU z Programu 
rozvoje venkova 

Výše dotace: 936.900,- Kč 

Celkové náklady: 1.046.000,- Kč 

Anotace projektu:             části expozice: 

     1) spolková činnost 
     2) místo narození Josefa Navrátila-Ratili 
     3) lidové tradice a zvyky v obci Dobšice 

Expozice bude umístěna v Dobšicích čp. 16 a bude koncipována jako dlouhodobá výstava 
seznamující veřejnost s existencí místních lidových tradic a místních spolků.  
Výstava bude zaměřena na události v obci a okolí od roku 1900 až po současnost.  
Součástí expozice budou originální předměty spolků, např. hasičů či rybářů.  
Hlavní částí expozice bude připomenutí života a díla dobšického rodáka z tohoto domku hudebního 
skladatele Josefa Navrátila-Ratili.  
Expozice bude doplněna figurínami a projekcí. 
Součástí projektu bude vybudování komunitního centra - místa pro setkávání seniorů, rybářů a 
myslivců, dobšických žen a dětí, pro konání výtvarných dílen a další aktivity. 
V budově bude veřejný internet. 
Sídlí zde o. s. Dobšané. 

Organizátoři projektu: 

 
obec Dobšice  
Polabské muzeum Poděbrady       

   

Slavnostní otevření: 

posvícení 2009 

 

file:///C:/Users/Ucetni/Documents/2016/WebObceCR/obcecr.cz/dobsice/indexa582.html


 

 

 
 

 
 
Vernisáž u příležitosti otevření Expozice místních tradic, spolků a 
významných rodáků 

V pátek 23. října se v Dobšicích čp. 16 konala vernisáž o. s. Dobšané u příležitosti otevření Expozice místních 
tradic, spolků a významných rodáků. Předseda o. s. Dobšané Mgr. Oldřich Novotný pozval zástupce rybářů, 
myslivců, Klubu zoufalých turistů, Dobšické Venuše, podnikatele a živnostníky, kteří finančně podporují obec, 
aby všem poděkoval za pomoc při podpoře a realizaci projektů. Pozvaní hosté si prohlédli novou expozici s 
výkladem a shlédli natočená videa z Masopustu 1969, Staročeských májů z let 1974 a 1979 a z oslav 100 let 
hasičů. Přípravu švédských stolů zajistila paní Štacová s rodinou. 

 

 

 



Dobrodružná stezka malého Dobše 

 
Podpora projektu: 

Automobilka TPCA ve spolupráci s Nadací Partnerství prostřednictvím grantového programu 
Partnerství pro Kolínsko 

Celková výše grantu: 274.500 Kč. 

 

  

 Účast na projektu: 

Svazek obcí Cidlina 
Obce Labsko-cidlinské oblasti zapojené do projektu:  
Dobšice 
Opolany 
Choťovice 
Ovčáry 
Choťánky 
Sány 
Pátek 
Veltruby 
Velký Osek 
 

Anotace : 
Projekt přispěje k bezpečné pěší docházce dětí do školy v Žehuni. Hlavním cílem projektu je navázat na aktivity 
spojené s Muzeem Keltů, s Keltským oppidem a s novými cyklotrasami. Vznikne tak naučná dobrodružná stezka 
s 12 zastaveními podél řeky Cidliny. 
Stezka začíná u Muzea Keltů, dále vede k laténskému pohřebišti, ke Keltskému oppidu, cykloturistickému 
odpočívadlu, přes lávku podél Cidliny až k Bobrovi do Steklindy a zpět k muzeu. Její délka je asi 2 km. 
Vydány budou mapy, letáky, mapa stezky a Dobšic, omalovánky, hrnečky. 
  
Podél stezky v okolí Cidliny budou informační tabule o rybách a vodních rostlinách a herní prvky s 
dobrodružnou náplní. 

 

Hlavní partneři: 
Sbor dobrovolných hasičů, MO ČRS Žehuň, Myslivecké sdružení Cidlina, Dobšické Venuše, Přátelé dobré zábavy 
a Klub zoufalých turistů 
  

Slavnostní otevření: 

Na posvícení 24.10.2009 u příležitosti otevření Komunitního centra a oslav 30 let Dobšického šenku 

 
 

http://www.tpca.cz/cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.obcecr.cz/dobsice
http://www.opolany.cz/
http://ou-chotovice.vasoft.cz/
http://www.ovcary-obec.cz/
http://www.obecsany.cz/
http://www.obecpatek.cz/
http://www.obec-veltruby.cz/
http://www.velky-osek.cz/


Stromy a keře pro Dvorec doby laténské 

Podpora projektu: 

Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory 
SFŽP ČR a MŽP. 

 

 

Výše finanční podpory: 20.000,-Kč 

 
Anotace: 

V obci Dobšice budujeme po Muzeu Keltů, keltském oppidu a keltské naučné stezce Archeoskanzen - 
dvorec doby laténské ze 4.-3. stol. př. n. l. Součástí dvorce bude i vysazení původních stromů a 
keřů, zejména doložených z nedalekého Javorového vrchu - Oškobrhu, také osídleného Kelty. 

celkem bude vysazeno: 
5 ks javor mléč 
5 ks javor klen 
7 ks habr 
60ks dřín 
50 ks hloh 
50 ks svída krvavá 

 
Realizace projektu: 

SDH Dobšice a Přátelé dobré zábavy 

 
Termín vysazení: 

Slavnostní vysazení proběhne 30.10.2010 na posvícení od 14:10 do 15:00 hod. 

 

 

 

 

 



Revitalizace Dobšického slepého ramene - Cidlina, ř. km 9,8 

Investor stavby: Občanské sdružení Dobšané, MO ČRS Žehuň, obec Dobšice 
Projektant: HG Partner, s.r.o. 

Účel:  

Odtěžení sedimentu ze slepého ramene Cidliny a jeho ukládání na okolní pole. 

Anotace projektu: 

Účelem stavby je odtěžení sedimentu z koryta slepého ramene, a tím obnovení jeho funkce jako 
významný krajinný prvek z hlediska výskytu různých druhů živočichů a rostlin. Revitalizací slepého 
ramene dojde ke zlepšení podmínek pro život zde nacházejících se organizmů. Nutnost revitalizace 
vyplývá ze současného stavu nízké kapacity koryta vlivem zanesení sedimentem ze Žehuňského 
rybníka, který v některých místech dosahuje až nad hladinu vody v rameni. Revitalizace navrhuje 
vytěžení sedimentu z koryta a opravu vtokového objektu na konci ramene. 

 

Předpokládaná realizace stavby: v horizontu let 2011 až 2012 
Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce 

 

 

 

 

 

 



Revitalizace Libněveského slepého ramene - Cidlina, ř. km 8,4 

Investor stavby: Občanské sdružení Dobšané, MO ČRS Žehuň, obec Dobšice 
Projektant: HG Partner, s.r.o. 

Účel: 

Odtěžení sedimentu ze slepého ramene Cidliny a jeho ukládání na okolní pole. 

Anotace projektu:  

Účelem stavby je odtěžení sedimentu z koryta slepého ramene, a tím obnovení jeho funkce jako 
významný krajinný prvek zhlediska výskytu různých druhů živočichů a rostlin. Revitalizací slepého 
ramene dojde ke zlepšení podmínek pro život zde nacházejících se organizmů. Nutnost revitalizace 
vyplývá ze současného stavu nízké kapacity koryta vlivem zanesení sedimentem ze Žehuňského 
rybníka, který v některých místech dosahuje až nad hladinu vody v rameni. Revitalizace navrhuje 
vytěžení sedimentu z koryta a opravu vtokového objektu na konci ramene. 

 

Předpokládaná realizace stavby: v horizontu let 2011 až 2012 
Předpokládaná lhůta výstavby: 3 měsíce 

 
O.s.Dobšané společně s MO ČRS Žehuň uspěli s žádostí o grant TPCA Partnerství pro Kolínsko 

žadatel: o.s.Dobšané 
Grantový program TPCA Partnerství pro Kolínsko 2011 

získaná částka: 310.000,-Kč 
na neuznatelné náklady adminitrativních příprav pro žádost o dotace z EU 



 

 
 

Šek převezme předseda o.s.Dobšané Mgr.Oldřich Novotný a předseda MO ČRS Žehuň pan Václav 
Psota.  
 
Na dobšickou pouť v červnu 2012 budeme slavnostně informovat o průběhu projektu za účasti 
vedení TPCA a o.s.Prostor a všech spolků rybářskými závody. 

  

 



 

Kašna lásky - místo setkávání 

- v březové aleji naproti odpočívadlu 

Podpora projektu: 

Nadační příspěvek je poskytnut Nadací VIA z prostředků programu „ČSOB a Era pro podporu regionů“ 
a to v souladu s podmínkami stanovenými ve Statutu Nadace. 

Výše příspěvku: 60.000 Kč 

Realizace projektu do 30.4.2012 
Slavnostní otevření: na Čarodějnice 30.4.2012 

Realizátor projektu: o.s.Dobšané, vlastní spoluúčast 10% 

10. září 2011 - ukončení 1. etapy 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Obnova oplocení dětského hřiště a nové interaktivní prvky z programu 
Podpora venkova Ministerstva pro místní rozvoj 

 

Další etapa rozšíření a obnovy oppida na Dvorec doby laténské 
 
Místo:  
v zahradě za oppidem - dětským hřištěm 

V této etapě bude vybudováno oplocení Dvorce neboli palisáda, dále kovárna s přístřeškem, 
chlebová pec s přístřeškem, výběh pro zvířata s přístřeškem a oplocením. 

Výše podpory: 

Slavnostní zpřístupnění:  
25.6.2011 na Keltské slavnosti a pouť 

Realizátoři projektu:  
Obec Dobšice, Armentum, Polabské ekocentrum, o.s.Dobšané 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 


