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Slovo úvodem…                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vážení čtenáři, 

              na podzim roku 2018 proběhly v naší obci komunální volby. Náš spolek veřejně podpořil volební uskupení 

Nezávislí občané Dobšic 2018, kteří jako jediní představili v obci volební program a na veřejném setkání s občany i své 

kandidáty. Druhé volební uskupení Hasiči pro Dobšice nepředstavilo žádný volební program a kandidáti hasičů se před 

veřejnost nepostavili. I přesto toto volební 

uskupení v Dobšicích vyhrálo volby těsně 4:3. 

Místní voliči a občané tímto výsledkem jasně 

deklarovali, aby obě uskupení v obci vládla 

společně a hledaly se společné cesty ke spolupráci 

a sjednocení i k uklidnění poměrů v naší obci. 

Během vyjednávání o budoucím obsazení 

jednotlivých obecních funkcí tyto koaliční návrhy 

spolupráce prosazovali zástupci Nezávislých 

občanů Dobšic 2018. Přirozené, demokratické a 

standardní by bylo, kdyby Hasiči obsadili funkci 

starosty a finanční výbor a Nezávislí funkci 

místostarosty a kontrolní výbor. Bohužel tento 

návrh Hasiči pro Dobšice neakceptovali, odmítli 

ho a prosadili si jak funkci starosty, tak funkci 

místostarosty a kromě kontrolního výboru vedou všechny ostatní výbory a komise obce, do kterých si kádrovací 

politikou dosadili svá jména a neakceptovali navržená jména předložená ze strany Nezávislých. Bohužel. Další čtyři 

roky budou neomezeně vládnout v Dobšicích Hasiči pro Dobšice čtyřmi zastupiteli a nesou plnou odpovědnost za 

poměry v obci. Koaliční spolupráce díky hasičskému postoji nevznikla a Nezávislí jsou v opozici. Před volbami jsme 

vyjádřili naději, že bychom náš Občasník již nemuseli vydávat. Nezávislí totiž slibovali, že by informovali veřejnost 

vyváženě a demokraticky o všech aktivitách místních 

obyvatel prostřednictvím obecního zpravodaje. Vzhledem 

k tomu, že názory Nezávislých jsou již v začátku volebního 

období čtyřmi zastupiteli obce za Hasiče neakceptovány, 

vzhledem k tomu, že na prvním obecním letáku kulturních 

akcí se opět zapomnělo na akce spolku Dobšanů, vzhledem 

k tomu, že v prvním čísle obecního zpravodaje nového 

zastupitelstva se nedozvíte nic o činnosti našeho spolku a 

jiných (mimo námi zaslané pozvánky na Novoroční 

pochod) a jsou prezentovány hlavně akce hasičů, budeme 

Vám i nadále pro vyváženost předkládat Občasník, ve 

kterém se budeme snažit informovat veřejnost o dění 

v obci a o našich aktivitách i z našeho pohledu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Přínos spolku Dobšané pro obec v roce 2018 
                   Propagovali jsme obec Dobšice v projektu Region Polabí společně, navázali jsme na projekt Lepší místo, kdy chceme 

vyvolat u občanů zájem o dění v obci a o prostředí, ve kterém žijí, aby dávali náměty na jeho zkvalitnění, díváme se do historie 

obce, čerpáme z ní a informujeme Vás o ní, propagujeme naše významné rodáky, pečujeme o životní prostředí, zorganizovali jsme 

první ročník Novoročního pochodu na Holý vrch, kterého se zúčastnilo více jak 100 turistů, byli jsme aktivními členy MAS Zálabí a 

podíleli jsme se na organizaci Olympiády MŠ i finančním příspěvkem 20 000,- Kč, byli jsme hlavními pořadateli oslav 10 let Muzea 

Keltů a zajistili cca 80 000,- Kč, včetně jeho propagace s novým reklamním letákem, obnovili jsme odpočinkové místo za hřbitovem 

s novou lavičkou a infopanelem, našli jsme místo pro vysazení lípy ke 100. výročí vzniku ČSR, navštívili jsme Dobšice u Znojma a to 

opakovaně, rybáři se starají o revír, opravili jez na Cidlině, myslivci se starají o honitbu, Klub zoufalých turistů obnovil malou pláž 

u lávky a starají se o tábořiště U Bobra, Cidlinka aktivně působí i mimo obec, přišel nový člen spolku-airsoftový tým, senioři se 

pravidelně scházeli v komunitním centru, pořádali jsme výlety, obnovili jsme nové posezení u Šenku s novými stoly a lavicemi za 

20 000,- Kč, i nadále jsme udrželi tradiční místní akce členů, jako je letní setkání U Bobra, nebo jeho obdoba na Silvestra, setkání 

rybářů v Sánech v létě i na konci roku, proběhla myslivecká Poslední leč, či Klepačka, uspořádali jsme letní hostinu pro seniory a 

rádi je navštěvujeme, spolky i obec podporujeme finančně, zajistili jsme tradiční letní zabíjačkové hody, naši členové se aktivně 

zapojili do volebního klání v komunálních volbách a prezentovali jako jediní v obci volební program na období 2018 – 2022, včetně 

bodu programu „Chytrá obec“. Celkem jsme do obce přinesli v roce 2018 na výše uvedené aktivity opět přes 200 000,- Kč, 

z obecního rozpočtu čerpáme opravdu jen minimální prostředky v porovnání s tím, kolik finančních prostředků jsme schopni do 

obce zajistit. Jsme jedni z mála zájmových uskupení, kteří takto velké peníze do obce přinášejí a to již 11 let. Vedení obce nabízíme 

náš potenciál, avšak ze strany vedení obce není vyslyšen a je přehlížen. Naopak je snaha náš spolek spíše očerňovat, pomlouvat a 

napadat. To důrazně odmítáme a distancujeme se od těchto snah některých místních občanů. Je přirozené, že se musíme těmto 

snahám bránit a reagovat na ně. Jsme snad stále ještě v demokratickém systému, do kterého patří i komunitní sféra lidského bytí 

a svoboda slova i názorů. Opakovaně jsme nabízeli spolupráci starostovi obce. Naši členové si zaslouží důstojného partnera 

k jednání, respekt a spravedlivý férový přístup v demokratickém prostředí. Věříme, že nás stále řada lidí chápe a považují naši 

činnost pro obec, místní občany a členy spolku za prospěšnou a výhodnou. Všem členům spolku je třeba za odvedenou práci 

poděkovat. Děkujeme. Vedle místních hasičů i oni odvedli a odvádějí výbornou práci. Obohacují místní život. Místním občanům 

z řad nečlenů spolku, kteří nás podporují, také moc děkujeme a moc si toho vážíme. Spolek Dobšanů jede dále a těšíme se na Vás 

u dalších projektů v roce 2019. O všem Vás budeme i nadále informovat v našem Občasníku, pokud se budou i nadále aktivity 

místních spolků v obecním zpravodaji a v dalších obecních mediálních výstupech přehlížet. 

Letní zabíjačkové hody 
                   Již v roce 2017 náš spolek pro naše členy, ale i pro všechny místní obyvatele v obci, kteří přišli do Dobšického 

šenku, zorganizoval letní zabíjačkové hody. V roce 2018 jsme navázali na tuto tradici a dne 22.9.2018 jsme se opět sešli 

v Šenku a díky nájemci pohostinství jsme si mohli opět 

pochutnat na jelítkách, prdelačce, ovaru nebo tlačence. 

Děkujeme i celé rodině Jirky Deimlinga za výrobu 

skvělých dezertů, obsluhu a přípravné práce. K tanci i 

poslechu hrál zástupce 

kapely Eso HARY. 

                             Všichni 

přítomní si moc pochutnali 

a těší se na další setkání. 

Během roku jsme si 

také pochutnali na burgundské kýtě 

nebo na řízcích s bramborovým 

salátem a na dalších pochutinách. 

Všechny tyto náklady byly hrazeny z 

podpory donátorů a z našich zdrojů, 

bez finanční pomoci obce. 



3 
 

Rybáři oslaví 90 

let existence    
                Jak jsme Vás již 

informovali v minulém čísle 

Občasníku, tak MO Český 

rybářský svaz z.s. Žehuň, 

oslaví dne 20.4.2019 - 90 

let své existence. Náš 

spolek je jeden z hlavních 

sponzorů celé akce a 

pomáhá rybářům s žádostí 

o dotaci. Uhradíme náklady 

spojené s hudbou ve výši 

12 500,- Kč. Další sponzory 

naleznete na plakátu. 

Jménem rybářů již nyní 

všechny srdečně zveme. 

Rozdělení 

finančních 

příspěvků od 

Aralda na spolky 
                   Jak jsme Vás již 

informovali, každý rok 

společnost Araldo posílá do 

obce 15 000,- Kč na 

spolkovou činnost. Tyto 

prostředky v minulosti 

zajistilo vedení spolku 

Dobšané. Zastupitelé obce 

na svém zasedání dne 12.12.2018 rozhodli o přerozdělení prostředků takto: SDH Dobšice 2 500,- Kč, Dobšané 2 500,- 

Kč, Cidlinka 2 500,- Kč, Klub zoufalých turistů 2 500,- Kč, Senioři 2 500,- Kč, Green Raptors Airsoftový team 2 500, Kč.  

Oprava jezu na Cidlině 
                   Rybáři v září 2018 opravili první jez na řece Cidlině. Přinášíme fotografie z opravy a finální podobu jezu po 

opravě. Výborně odvedená práce. 
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Pohled a návrat do historie naší obce Dobšice – nezapomínejme! 
                     Se zaujetím jsme si všichni přečetli v Dobšickém zpravodaji č. 3, ročník 2018, hodnotící slova pana starosty 

Ing. Martina Popka o tom, co všechno se pod jeho vedením podařilo za tři roky v obci udělat, opravit a vybudovat. 

Navazoval na odstoupivšího exstarostu pana Dobrého. Ano, prováděla se běžná údržba a opravy, které musí dělat 

každé vedení obce, ať je tam Petr nebo Pavel. A je třeba poděkovat všem, kteří o obecní majetek pečují a starají se o 

něj. Starosta dále píše o tom, že zanechává za sebou obec vzkvétající. Píše také o tom, jak se nic neopravovalo a 

v havarijním stavu bylo vše, na co se člověk podíval. Zřejmě narážel na svého předchůdce starostu Ing. Františka 

Malého. Bez pokory a úcty k předchůdcům je snaha zapomínat. A tak mi dovolte, abych jako již pamětník a rodák 

připomněl alespoň ve zkratce, co se všechno podařilo za 13 let předchůdcům pana Ing. Popka vybudovat a opravit 

v období 2001-2014, díky podpoře všech zastupitelů ve všech volebních obdobích, ale i díky podpoře všech místních 

spolků, zájmových skupin a obyvatel obce. Nechceme zapomínat na opravdu zlaté období naší obce, kdy všichni 

obyvatelé táhli za jeden provaz, byl podporován komunitní život, kreativita a svoboda místních obyvatel. Vedení obce 

podporovalo vyváženě a spravedlivě všechny aktivity místních zájmových skupin a stálo u zrodu třeba novodobého 

Sboru dobrovolných hasičů, ale i dalších. Kdokoliv z místních občanů přišel s jakýmkoliv požadavkem na radnici, bylo 

mu vyhověno nebo se mu sdělily důvody, proč něco jde a něco nejde. Probíhala skutečná komunikace s místními 

občany a zásadní témata byla veřejně prezentována na setkáních s obyvateli. Samozřejmě doba se posunula a 

současnost přináší další a lepší podmínky pro komunikaci s občany. Vedení obce podporovalo a vymyslelo nové 

nadčasové tradice, např. dýňový den nebo vánoční zvonění, které přetrvaly dodnes. Využily se nálezy keltského 

pohřebiště na našem katastru ke keltským projektům. Obec se proslavila, nejenom vybudováním Muzea Keltů, ale i 

naučnou stezkou Dobše, archeozkanzenem, či dětským hřištěm ve stylu keltského oppida, keltskou kašnou lásky, 

pítkem pro cyklisty, ale i keltskými slavnostmi vyhledávanými lidmi z celé ČR. Byla to vlajková loď a propagace obce 

v rámci Středočeského kraje. Bohužel tato tradice byla v poslední době zrušena. Z keltského archeoskanzenu se vytratil 

duch Keltů a necitlivými zásahy v opravách vzniká středověk. Naše obec se v letech 2001-2014 změnila k nepoznání. 

Okolní obce nám záviděly umění využívat dotačních příležitostí ve prospěch všech občanů. Do obce se podařilo dostat 

desítky miliónů korun. Drtivou většinu žádostí si vedení obce zpracovávala sama, bezplatně, bez nároku na odměnu. 

Díky dotacím se vybudoval obecní vodovod, kanalizace a za podpory donátora i ČOV v keltském duchu.  Vedení obce 

se zavázalo, že chce navázat na všechny vybudované tradice a dobré věci předchůdců. A tak se i stalo. Starosta také 

poděkoval za naspořené finanční prostředky předchůdcům, které mohly být využity na spolufinancování např. 

vodovodu a kanalizace. Dále se začalo např. s opravou a záchrannou domu č.p.16. Už dřívější vedení obce za starosty 

pana Popka st. ve své době investovalo do záchrany objektu nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu a 

nastupující vedení obce objekt dále opravovalo a zmodernizovalo. Vzniklo zde komunitní centrum, zázemí pro všechny 

místní spolky, kuchyňka, sociální zázemí a také expozice dobšických významných rodáků a pohled do historie místních 

spolků. Naleznete zde i odkaz na našeho rodáka Josefa Navrátila-Ratili, jenž působil až v daleké Gruzii. Pochopitelně je 

nutné se o budovu nadále starat a pečovat o ni. Je to přirozené. Dále se kompletně opravil Dobšický šenk, od střechy, 

oken, fasády, ale i přilehlý sál a kulturní zázemí. Bylo vybudováno nové pódium u sálu, které slouží do současnosti a sál 

je díky tomu využíván k narozeninám, oslavám místních i přespolních, ale i spolkovým akcím. Využívají ho i nově 

myslivci jako zázemí Poslední leče nebo Klepačky. Rybáři, hasiči, Dobšané a další zde mají valné hromady. Mezi první 

investorské akce patřila oprava hřbitovního oplocení. Opravily se také kabiny na hřišti. Přistavělo se venkovní pódium 

u původních kabin. Vše slouží do dnešních dní. Opravila se hasičská zbrojnice, do které se umístilo vozidlo pro hasiče, 

včetně vybavení. Začalo se s opravami obecního úřadu. Byla opravena střecha, vyměněna okna, k nepoznání se změnila 

knihovna. Před koncem funkčního období se opravil chodník v okolí úřadu, byl umístěn stojan na kola a lavička. 

V opravách by se mělo pokračovat, což je opět přirozené a normální. Ve svém hodnotícím slovu Ing. Martin Popek 

sděluje, že on investoval do nákladů na údržbu zeleně daleko více, než se investovalo dříve. Uvádí celkem 35 000,- Kč. 

Je to pochopitelné a normální. Nic mimořádného. Za jeho předchůdců byl totiž zlikvidován sběrný dvůr u hráze v centru 

obce a byl revitalizován na cykloturistické odpočívadlo s arboretem, stojany na kola, posezením a přístřeškem. Je zde 

nádherný park se zelenou plochou. Odpočívadlo podporuje cestovní ruch a je středobodem okolních cyklotras. Vznikly 

další zelené plochy ve směru ke hřbitovu a za ním, kde se vysadily lípy, švestky a hrušně. Dále se začala obnovovat 
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zelená plocha po bývalém cukrovaru u rybníčka, nebo i v místech nově vysazených kaštanů, či v místech, kde jezdila 

úzkokolejná drážka. Toto místo bylo dokončeno za p. Ing. Popka v roce 2017, díky finanční podpoře v soutěži Vesnice 

roku – Zelená stuha za péči a ochranu životního prostředí. Již se zapomíná, že projekt vznikl ve spolupráci se spolkem 

Dobšané s názvem Revitalizace Dobšického a Libněveského ramene, což vedlo k úspěchu obce. Byl to hlavní důvod 

vítězství. Tehdejší přítomní občané slyšeli velkou pochvalu odborníků z hodnotící komise na spolek Dobšanů (realizátor 

celého projektu), kdy komisařka sdělila tehdejšímu starostovi panu Dobrému, že by měl být na takový spolek v obci 

pyšný. To zůstalo bez komentáře jak pana Dobrého, tak přítomného pana Ing. Popka. Obec Dobšice získala i vítězství 

v soutěži Vesnice roku – Modrá stuha za společenský život v roce 2011. Za tento úspěch naše obec vybudovala nové 

víceúčelové sportovní hřiště. Máme nádherné hřiště na tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou. V předchozích ročnících 

obec obdržela také diplomy za podporu cestovního ruchu nebo za živý venkov a k tomu vždy nějakou korunu do 

rozpočtu. Také se zapomíná, že v této době byla vybudována dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a v rámci toho se 

podařilo vyjednat pozemkové úpravy poloviny našeho katastru, nová cesta ke hřbitovu s chodníkem, který čeká na 

dokončení. Dále se domluvily opravy silničního povrchu v obci na silnicích kraje. Opět po realizaci vodovodu a 

kanalizace čekají silnice na další opravu v rámci revitalizace obce. U dálnice vyrostlo občerstvení KFC a benzinka. 

Nemalé finanční prostředky z tohoto projektu jdou do obecního rozpočtu např. z daně z nemovitosti. Včetně 

každoročních peněz od investora akce, kdy 10 000,- Kč má jít na keltské slavnosti (jak víme, jsou zrušeny) a 15 000,- Kč 

na spolky. Asi bychom mohli pokračovat v dalším výčtu akcí, jako třeba vybudování stavebních parcel za Zámečkem, 

nebo ve směru na Žehuň, nebo vykoupení pozemku po Vlkových, vybudování sběrného dvora s tříděním odpadu atd. 

Když František Malý (tehdejší starosta) odcházel a končil, měl nárok na odměnu a odchodné ve výši třech měsíčních 

platů. Odmítl je a sdělil, že je nechce a dává je ve prospěch obce. Skutečně se tak stalo. Porovnejme s chováním jiných. 

Vše, co zde popisuji, najdete v kronikách obce, včetně fotogalerie. V té době kronikářkou byla paní Libuše Novotná, 

která za symbolickou roční odměnu odvedla neuvěřitelnou práci a zachytila profesionálně, věrně, v souladu s pravidly 

vedení obecních kronik, veškeré události v obci. Kroniku vedla 50 let. Asi nevíte, že kroniky nyní fyzicky nejsou uloženy 

v obci, ale v archívu v Lysé nad Labem. Požádali jsme současnou kronikářku obce paní Deimlingovou, aby všechny 

kroniky přivezla a budou k dispozici ke zhlédnutí veřejnosti dne 23.3.2019 na valné hromadě spolku Dobšané i po ní. 

Nezapomínejme! Mějme k lidem, kteří v obci něco dokázali pokoru a úctu.                                                                         

                                                                                                                           Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané    

Našli jsme v žehuňské mlynářské kronice 
                   František Malý listoval v kronice psané bývalým majitelem žehuňského 

mlýna p. Václavíkem, kde ho zaujali informace o Dobšicích. Zejména o tvrzích 

existujících na našem katastru. Dovolte nám z této kroniky citovat zmínky o 

historii naší obce a okolí a o našem zakladateli Dobešovi.    

                   Tvrz Libněves při řece Cidlině. Na této tvrzi seděli v IX., X. a XI. století: 

Libiň Mladota, Mladoň, Vnislav, Milota a Vista. Toto pěkné vladycké sídlo bylo 

zničeno ve válkách husitských. 

                   Tvrz Badra. Na Baderských „Zámkách“ seděli od X. Do XVI. století: 

Lukeš, Tomáš, Borota, Chtislav, Chrudoš, Ruben, Květoň, Milan a Krasoslav. 

Ostatní držitelé nejsou známi. Toto pěkné sídlo zaniklo ve válce třicetileté. 

                   Tvrz v Dobšicích při řece Cidlině založena již v VIII. stol. po Kristu. První 

její zakladatel byl Dobeš, po němž seděli na ní Zdeněk a Hynek a pak Ludmila, 

provdaná za Lubora z Chlumu. Ve XIV. stol. seděl na tvrzi Dobeš z Dobšic. V roce 

1360 byl majitelem Diviš, pak Jan Kyjata ze Zásady a Jan z Hostic r.1430 
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                   Tvrz Báň. O Báni se velmi málo zachovalo zpráv. Prvním držitelem byl prý Huňata z Báně s dcerou Blaženou, 

pak Vojan, Vilém a ve XIV. stol. Halda z Báně. Jiný Halda z Báně se připomíná v XV. století ve válkách husitských a který 

držel s Čapkem ze Sán. Tvrz zanikla ve válce 30leté. 

                 „Na Dvořišti“ u Cidliny. Na tomto „zámku“ seděli většinou vdovy a staré panny. Ve 12tém století tu seděla 

zemanka Kateřina Hlavsová, pak Jan Otta, jemuž říkali Janota. Ve 14tém století jmenuje se Bureš s dcerou Bělou, která 

se provdala za Haldu z Báně 1350. Psáno 15/3. 1939 v den po odtržení Slovenska a v tragický den Československa 

okupace Němci.        

Výlety 
                   V minulém čísle Občasníku jsme Vás informovali o tom, že bychom chtěli jet v listopadu 2018 na výlet do 

sklípku. Tento termín jsme vzhledem k povolebnímu období zrušili a přesunuli jsme ho na první kvartál roku 2019. 

Náklady na autobus hradí obec Dobšice z rozpočtu. Požádali jsme vedení obce, zda by autobus nemohla zajistit obec 

sama a nám dali jen kontakt na řidiče autobusu. Starosta obce nám odpověděl takto „schválení příspěvku samozřejmě 

platí, obec zaplatí celou fakturu za autobus. Jen mám problém s objednáním autobusu. Kontakty má Pavlína (bývalá 

předsedkyně kulturní komise obce) a ta nic zařizovat nebude“ konec citace z e-mailu. Jen dodáváme, že v rámci dobré 

spolupráce s obcí si musíme autobus zařídit sami. Byli bychom ale rádi, aby se organizací výletu ujala kulturní komise 

obce vedená panem Markem Novákem a 

mohlo se tak jet na vybraný výlet po veřejné 

diskuzi i s dalšími místními obyvateli. Tento 

návrh jsme dali starostovi obce. 

K dnešnímu dni zatím bez odezvy. Nikdo 

s námi z řad vedení obce nekomunikuje. 

Paseky nad Jizerou a Rokytnice 

nad Jizerou, podzim 2018                   

Klub zoufalých turistů 
               Víte, že náš spolek spolu tráví mnoho let společnými akcemi, o kterých vás občas informuji. Společně s 

kamarády ze Žehuně jsme navštívili mnoho míst naší krásné země a zažili spoustu nádherných chvil. Aniž jsme tomu 

věnovali více pozornosti, najednou jsme zjistili, že jak čas plyne, tak pomalu stárneme. A i když jsme si to donedávna 

nepřipouštěli a dělali si z toho legraci, tak nás ten čas dostihl rychleji, než jsme si představovali. Před už více jak rokem 

nás opustil Jaromír (Mirek) Líska a ke konci minulého roku Jaroslav (Jarda) Bednář. Oba dva patřili k osobitým 

kamarádům našeho spolku a nejen jeho. Chtěl bych tímto připomenout jejich nezaměnitelný přístup k životu a věnovat 

jim tuto krátkou vzpomínku. Nastává další etapa života našeho spolku. Bude jiná. Ale doufám, že ve stejném duchu 

dobrého kamarádství a veselého přístupu k životu. František Malý. 

Pozdrav z Dobšic od Znojma 
                 Ahoj dobšičtí přátelé a známí, zdravím z Dobšic od Znojma a přeji i Vám pěkné a pohodové svátky vánoční a 

pevné zdraví, pohodu, elán a štěstí v roce příštím. To se hodí všem, ovšem přičinit se musíme sami, žádné dary z nebes 

jen tak pro nic a za nic nepadají. Takže hodně duševního I fyzického zdraví, pevné nervy a nezdolný životní elán. Za 

všechny a pro všechny Jarda Jenšovský z Dobšic u Znojma, starosta obce. 

                Jen dodáváme, že se spřátelenou družební obcí Dobšice u Znojma udržujeme i nadále přátelské vztahy a i my 

z řad Dobšanů jsme poslali kamarádům a přátelům pozdrav k Vánocům a do nového roku. Nezapomínáme. 
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Pozvánka na valnou hromadu-prohlídka obecních kronik 
                   Spolek Dobšané svolává na sobotu 23.3.2018 valnou hromadu, která začne v 17 hodin v sále Dobšického 

šenku. Po celou dobu valné hromady i po skončení budou vystaveny všechny obecní kroniky. Přijďte si je prohlédnout. 

Můžete i během valné hromady. Všichni jste vítáni. Přítomny budou i bývalé kronikářky paní Libuše Novotná, Naďa 

Tomsová a současná kronikářka obce paní Zdeňka Deimlingová. Srdečně zveme nejenom členy spolku Dobšané, ale i 

všechny ostatní zájemce, kteří chtějí vidět obecní kroniky. Jde o mimořádnou událost.  

Aktuality, o kterých se v obecním zpravodaji nepíše 

Cidlinka hrála 27.10.2018 v obci Běchary 

                   Již tradiční štace naší Cidlinky v jiném regionu. Úspěšně reprezentuje. 

Oslavy 100 let Československa 

                    Jak jsme Vás informovali, tak náš spolek již začátkem roku 2018 přišel  

s myšlenkou oslav a chtěli jsme u této příležitosti vysadit lípu. Po diskuzích bylo 

vybráno místo na návsi, kde kdysi lípa stávala. Na lípu jsme jako spolek, 

prostřednictvím pana Jiřího Čipery, 

požádali o grant Automobilku TPCA. 

Grant v tomto případě nebyl schválen. 

Nakonec ale vedení obce zajistilo svoji 

lípu a vysadila se dne 27.10.2018 téměř 

za šera. Nás, asi 23 přítomných mrzelo, že 

jsme nebyli také vyzváni k symbolickému vysazení lípy. Téměř bez zájmu 

místních obyvatel byl položen věnec Památníku obětem v 1. a 2. světové války. 

Světlým okamžikem piety byl proslov Mgr. Aleny Zvěřinové a temným 

okamžikem byla falešně odehraná hymna ČR. Zajímavostí je i to, že týden na to, se asi 3 m od vysazené lípy objevila 

lípa druhá. Nakonec ale bylo vše vyřešeno a druhá lípa byla přesazena jinam. 

Ze zápisů valných hromad Dobšanů a SDH Dobšice 2018 

                  Spolek Dobšané měl k 16.3.2018 46 členů, z toho 6 členů není z Dobšic, přítomno VH bylo 81 osob, píše se 

v usnesení valné hromady. SDH Dobšice mělo k 13.1.2018 40 členů, z toho velká část členů není z Dobšic. Přesné číslo 

nelze dohledat, neb se v zápise výše uvedené valné hromady SDH uvádí, že 11 členů bylo neomluveno a 6 členů 

omluveno. Přítomno 23 členů, z nichž min. 5 členů není z Dobšic. Vše z veřejně dostupných zdrojů webu obce Dobšice. 

V roce 2019 obec Dobšice oslaví 645 let své existence 

                   Jako první jsme přišli s návrhem oslav 645 let naší obce. Informovali jsme o tom starostu obce Ing. Popka na 

rozšířené výborové schůzi spolku Dobšané dne 22.11.2018 a navrhli jsme všichni spolupráci a součinnost. Na pouť by 

to bylo pěkné téma, ale vedení obce včele s volebním uskupením Hasiči pro Dobšice nás doposud nekontaktovalo a 

nereagovalo. Do rozpočtu obce na pouť hasiči navrhli a schválili 70 000,- Kč. Vedení spolku Dobšané nabídlo starostovi 

pomoc v organizaci a zajištění programu poutě. Starosta slyšel tyto názory osobně od přítomných občanů Dobšic. 

Nemůžeme více udělat, nemůžeme udělat více vstřícných kroků k tomu, abychom společně vytvořili projekt 

podporovaný širokou veřejností. Nabízíme opakovaně spolupráci. Někdo obec přeci řídí a nese plnou odpovědnost. 
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Zdeněk Babor, místní rodák, oslaví v roce 2019 životní jubileum 

                  Zdeněk Babor se narodil v obci Dobšice. 

Do základní školy chodil v Žehuni. V roce 1965 si 

zakoupil fenu německého ovčáka Citu z chovatelské 

stanice ze Šmídova dvora. S touto fenou absolvoval 

šestkrát mistrovství republiky a třikrát mistrovství 

Evropy.  Bylo to ve Francii, Švýcarsku a Itálii. 

Ve Francii dosáhl vynikajícího výsledku, kdy v roce 1968 

ve městě Roubax získal 295 bodů. Tento výsledek nebyl 

dodnes v Čechách překonán. Stal se vicemistrem 

Evropy. Ve Švýcarsku v roce 1971 získal se svým 

reprezentačním družstvem titul mistra Evropy. V roce 

1967 se stal zakladatel první brigády záchranářských 

psů a byl jejich prvním prezidentem. 

V roce 1968 si Zdeněk Babor založil chovatelskou 

stanici schválenou FCI pod názvem „BORNEK“.  

Stále se věnuje výcviku, zúčastňuje se závodů a zkoušek se svými německými ovčáky. 

                   Převzato s malými úpravami z webových stránek obce Dobšice – rubrika slavní rodáci 

Vánoce na návsi             

                  Opět aktivity místních občanů. Děkujeme. 

 

 

 

 

Rybáři v Sánech 

Koncem roku se tradičně 

sejdou rybáři v Sánech a při 

opékání špekáčků bilancují 

své aktivity za uplynulé 

období. Hlavním tématem 

však byly přípravy oslav-90 

let rybářské organizace. 

Chystá se velké překvapení. 
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Silvestr U Bobra 

                  Mezi pravidelné akce zájmového uskupení 

Klubu zoufalých turistů je silvestrovské setkání U Bobra. 

Tentokrát se sešlo na 25 účastníků z Dobšic i ze Žehuně. 

Gulášek z divočáka byl opět výborný. 

Novoroční pochod 1.1. 2019 a účastníci 

mohli i sáňkovat 
                  Připravili jsme ve spolupráci s obcí Polní Chrčice 

druhý ročník výstupu na Holý vrch. Po nečekaně velkém 

úspěchu prvního ročníku v roce 2018 se konal další výstup 

obohacen zajímavým doprovodným programem. Vše začalo 

25.10.2018 na prvním koordinačním setkání na obecním 

úřadě v Polních Chrčicích, kdy za náš spolek se zúčastnili Olda 

Novotný, Naďa Tomsová a Alča Zvěřinová. Domluvili jsme se, 

že zajistíme kroniku, do které se všichni účastníci zapíší a 

bude tam nalepena z každého roku společná fotografie všech 

účastníků a všichni se 

tam podepíší. Zároveň se vyhodnotí nejmladší (Tomáš Mandák z Polních 

Chrčic, 4 měsíce), nejstarší (Oldřich Novotný z Dobšic,78 let) a nejvzdálenější 

(Alexander Kováč z Nových Zámků) účastník. Obdrží ceny. Každý účastník získá 

odznáček, který graficky navrhli Polnochrčičtí. Také 

zajistí svařák a každý by si měl přinést dobrou náladu 

a špekáček k tomu. Byl vyroben plakát a rozeslán do 

světa. Provedli jsme medializaci v regionálních 

denících. Vše, jak jsme si naplánovali, tak klaplo a na 

Holém vrchu se ve 14 hodin i přes nepřízeň počasí sešlo na 150 účastníků. Všichni byli v 

úžasu. Připravili jsme i tajné překvapení. Na Holý vrch jsme zajistili a přivezli sníh. A tak se 

děti mohly koulovat a 

stavět sněhuláky nebo 

sáňkovat. Děkujeme všem 

za účast a těšíme se na další setkání v roce 2020. 

Nápad od Alči Zvěřinové a spol žije a rozvíjí se. 

Dorazili i zástupci z řad vedení všech okolních obcí. 

Jen z Dobšic si vedení obce neudělalo ve svém diáři 

čas a prostor, aby se aktivně zúčastnilo této již 

regionální akce a jak starosta obce, tak místostarosta a předseda kulturní komise obce nepřišli. Snad za rok. 
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Nová publikace 
                  Jak víte, naše obec Dobšice a náš spolek Dobšané, z.s. jsou členy Místní akční skupiny, z.s. Ta na sklonku roku 

2018 vydala novou publikaci s názvem Zajímavosti regionu MAS Zálabí, ve které je jedna strana věnována naší obci. 

Myslivecký spolek Žehuň 
                     Stává se již tradicí, že Myslivecký 

spolek ze Žehuně má při svých každoročních 

honech zázemí v Dobšicích a hlavně 

v Dobšickém šenku. Dobšice leží téměř 

v centru honitby, a tak využívané místo k tomu 

vybízí. I letos tomu tak bylo. Místní kulturní 

zařízení si myslivci vybrali i pro pořadatelství 

Klepačky nebo Poslední leče, kterou mnozí 

navštěvovali v minulých letech na 

Hradčanech. Letos se konala 24.11.2018. 

Volba na Dobšice byla dobrou volbou. Na cca 

100 přítomných se na Poslední leči náramně 

cítilo, kapela Domino dobře bavila společnost 

a tradiční bohatá tombola nezklamala. Akce se 

účastní pravidelně řada pozvaných 

mysliveckých hostů z celé republiky a pravidelně se dostavuje i nedávný kandidát na prezidenta ČR pan RNDr. Jiří 

Hynek. Na fotografiích můžete vidět atmosféru akce a také 

mnohaletého 

finančního hospodáře 

mysliveckého spolku 

pana Václava Fejfara, 

jenž v tomto období 

slaví své životní 

jubileum, ke kterému 

mu gratulujeme a 

přejeme hodně zdraví. 

Jeho manželce Irče 

patří také velké poděkování za tu dlouhodobou vytrvalost v účetní agendě místních spolků. Díky. Spolek Dobšané 

přispěl myslivcům na organizaci a zajištění Klepačky částkou 500,- Kč a drobností do tomboly. 
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Dobšané připomínkovali Návrh rozpočtu obce na rok 2019 
V souladu s veřejnou výzvou starosty obce jsme připomínkovali předložený Návrh rozpočtu obce na rok 2019. 

1/ Návrh rozpočtu nebyl řádně projednán všemi členy finančního výboru obce Dobšice 

odůvodnění: návrh rozpočtu byl již vypracovaný a zařazen do programu prvního OZ dne 19.11.2018, na kterém se teprve volili členové 

finančního výboru 

2/Návrh rozpočtu nebyl řádně doplněn všemi výbory a komisemi obce Dobšice 

odůvodnění: členové komisí byli opět voleni v den, kdy již byl Návrh rozpočtu předložen zastupitelstvu obce 

3/Návrh rozpočtu nebyl doplněn připomínkami a finančními požadavky místních spolků a zájmových skupin, krom jednoho subjektu, kterým je 

SDH Dobšice 

odůvodnění: výzva místním spolkům byla ve věci jejich požadavků na obecní rozpočet opět zastupitelstvem obce zveřejněna na programu OZ 

dne 19.11.2018 a zveřejněna na webu obce až 21.11.2018 

4/Návrh rozpočtu v paragrafu 3399 Ostatní záležitosti kultury je postaven na nerovných podmínkách a na nedovolené veřejné 

podpoře soukromému subjektu SDH Dobšice 

odůvodnění: paragraf 33 99 počítá na výdajové stránce s částkou 205 500,- Kč, která zahrnuje automaticky akce místního subjektu s vlastním 

ićem SDH Dobšice. Jde o tyto položky a akce, které najdete v plánu aktivit a v usnesení výroční schůze soukromého subjektu SDH Dobšice: 

Masopust, příspěvek obce přímo z rozpočtu 5 000,- Kč, nohejbalový turnaj, příspěvek přímo z rozpočtu obce 3 000,- Kč na nákup pohárů, 

hasičský tábor pro děti - 2 000,- Kč, Drakiáda 2 000,- Kč, rozvoz prdelačky na Silvestra 1 000,- Kč, turnaj ve stolním tenise 2 000,- Kč na poháry, 

silvestrovské posezení v Šenku 2 000,- Kč na občerstvení. Celkem jde o 17 000,- Kč přímo zahrnutých do rozpočtu obce Dobšice pro spolek SDH 

Dobšice.  

Kromě těchto pravidelných každoročních nákladů z rozpočtu obce jdou další finanční zdroje na spolkovou činnost SDH Dobšice, v roce 2018 to 

byla částka 25 000,- Kč. 

Žádný jiný spolek v Dobšicích ani žádné zájmové sdružení v obci nemá takto výhodné podmínky pro svoji činnost a nemá takovouto finanční 

podporu z obecního rozpočtu, krom přerozdělení finančních prostředků společnosti Araldo ve výši 15 000,- Kč, které zajistilo do obce před 

několika lety vedení spolku Dobšané. 

Ostatní spolky musí na základě výzvy spolkům vyplňovat žádosti o dotaci v tištěné podobě, které jsou zveřejněny na webu obce. V pravidlech 

dotace je uvedeno, že bez zdůvodnění může OZ dotaci nepřijmout. Takže ostatní spolky nemají jistotu, že vůbec nějakou finanční podporu 

získají. SDH Dobšice nemusí žádný formulář s dotací vyplňovat, jejich finanční požadavky jsou přímo zohledněny v Návrhu rozpočtu a mají 

jistotu, že peníze obdrží. Zajímavé by bylo, kdyby si i přesto SDH podal žádost o další dotaci přes zveřejněné formuláře. 

 5/Všechny spolky v obci, bez rozdílu, pracují a vyvíjejí svoje aktivity ve prospěch všech místních obyvatel, dětí, mládeže, dospělých i seniorů, 

chtějí spolupracovat s obcí na těchto svých aktivitách a spolupracují, a nikdo při této činnosti nevytváří zisk, všichni chtějí mít stejné podmínky, 

rovné příležitosti a spravedlivý přístup ze strany vedení obce.  

Předložený Návrh rozpočtu v této podobě nelze schválit, zejména s odkazem na výše uvedené. 

Návrh: 

Rozšířeného výboru spolku Dobšané se také zúčastnil starosta obce Ing. Martin Popek a všechny připomínky a názory osobně 

vyslechl. Padl návrh na společné setkání spolků a narovnání těchto nerovných podmínek. Všechny spolky budou mít stejnou 

výhodu jako SDH Dobšice, přímo v rozpočtu obce na rok 2019, nebo se i SDH Dobšice musí ucházet o podporu stejným 

způsobem, jako ostatní spolky. 

Nejde nám peníze SDH brát, či krátit, jde nám o spravedlivé, korektní, demokratické prostředí pro všechny bez zvýhodňování a 

protěžování jednoho subjektu. 

Všechny spolky v obci i zájmové skupiny byly informovány o tom, že do 30.11.2018 musí podat jejich finanční požadavky na 

obecní rozpočet na rok 2019 formou formuláře z webu obce. Navrhujeme pro všechny stejný postup v rámci přípravy a 

schvalovacího procesu rozpočtu obce Dobšice pro rok 2019. 
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A jak to dopadlo? 
                   Den před hlasováním o rozpočtu obce na rok 2019 obdržel spolek Dobšanů e-mailem odpověď starosty obce Ing. Popka na výše 

uvedené připomínky a námitky. Domnívali jsme se, že tyto připomínky řeší standartně finanční výbor obce, a tedy on bude předkládat doporučení 

a odpovědi. Starosta však sám všechny naše připomínky odmítl a sdělil, že „rozdělení akcí na obecní a hasičské je výplodem naší fantazie, jedná 

se o obecní akce, jak vyplývá z plakátů a letáků“, konec citace. Tedy tvrdí, že 

hlavním pořadatelem např. Masopustu, nohejbalového turnaje, hasičského 

tábora, rozvozu prdelačky a dalších není Sbor dobrovolných hasičů Dobšice, 

ale obec a obec také automaticky financuje své aktivity. Tedy občané mají 

uvěřit tomu, že tyto akce nepořádá SDH Dobšice, jako samostatný spolek 

s vlastním ičem. SDH Dobšice však tyto akce veřejně prezentuje jako své v 

zápisech z výročních valných hromad SDH Dobšice zveřejněných na webu 

obce Dobšice a o tom, že by tyto akce pořádala obec Dobšice, není ani 

zmínka. Pro vyhodnocení tvrzení starosty obce Vám předkládáme plakát 

s pozvánkou na Masopust 2018, stažený z webových stránek obce Dobšice, 

ze kterého jasně vyplývá, že hlavním pořadatelem akce je SDH Dobšice. SDH 

Dobšice obdrží z rozpočtu obce dalších 17 000,- Kč (prý na sportovní aktivity 

a brigádní činnost, kulturní činnost zde není, neb je již v rozpočtu obce 

automaticky 17 000,- Kč) a to žádali opět 25 000,- Kč jako v roce 2018, 

Dobšané žádali 42 000,- Kč a získali 12 000,-Kč, Cidlinka žádala 7 000,- Kč a získala 0,- Kč, za 15 000,- Kč bude zakoupena další ozvučovací technika 

a tu si prý bude moci Cidlinka půjčovat, senioři žádali 10 000,- Kč a získali 4 000,- Kč, Green 

Raptors žádali 5 600,- Kč a získali 4 000,- Kč. Vyhodnoťte sami spravedlivou podporu 

spolků, jak je deklarováno v Programovém prohlášení zastupitelů obce, které bylo téměř 

celé opsané z volebního letáku Nezávislých. 

Starosta obce, místo poděkování, osočil náš spolek 

Citujeme slova starosty obce“…obec přispěla 10 000,- Kč na 10 let muzea 

v Dobšicích, starosta zařizoval a pomáhal instalovat novou expozici a na 

plakátu Dobšanů nebylo o obci ani slovo“. Předkládáme Vám k vyhodnocení 

tvrzení slov pana starosty plakát k oslavám muzea, kde jsou dole uvedeni 

všichni sponzoři akce, včetně loga obce Dobšice. Výše plakát na Masopust 

pořádaný SDH Dobšice je dle starosty správně a plakát k oslavám muzea 

pořádaný spolkem Dobšané je špatně. Všem, kteří se podíleli na obnově 

muzea jsme také veřejně poděkovali v Občasníku z června 2018, ročník 

4/č.2. Dobšané na oslavy zajistili cca 80 000,- Kč. 

Víte, že: 
• spolek Dobšané chce v roce 2019 realizovat projekt s názvem Socha Cidlina? Již máme tři varianty? Budete překvapeni. 

• spolek Dobšané by chtěl pomoci obci zajistit finanční prostředky na obnovu uschlých stromů? Jen čekáme, že někdo 

z vedení obce podanou ruku přijme. Nikdo s námi nekomunikuje.  

• náš spolek žádal z rozpočtu obce 42 000,- Kč? Žádali jsme 2 000,- Kč na Novoroční pochod, 5 000,- Kč na podzimní 

výlet,10 000,- Kč na kapelu oslav 90 let rybářů, 5 000,- Kč na oslavy 645 let obce Dobšice a 20 000,- Kč na činnost spolku 

jako spoluúčast při získání finančních prostředků na obnovu uschlých stromů, péči o životní prostředí. Z 20 000,- Kč 

bychom získali dalších až cca 100 000,- Kč z dotací a tím ušetřili obecní rozpočet v kapitole péče o zeleň. Zřejmě je to pro 

obec nevýhodné. Výsledkem je, že jsme na 

všechny tyto aktivity obdrželi od obce 12 000,- 

Kč. Vedení obce tímto děkujeme za podporu. 

• spolek Dobšané se veřejně distancoval od 

předvolebního letáku místního občana pana 

Dobrého st.?  

Přejeme všem hodně zdraví v roce 2019 a 

hodně energie a elánu. 

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 4.1.2019. 

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


