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Slovo úvodem…                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vážení čtenáři,  

                    bezesporu největší kulturně-společenskou událostí roku 2019 byla oslava a připomenutí 645 let existence 

naší obce Dobšice. Náš spolek přišel s touto myšlenkou a ujal se organizace. Od začátku roku jsme připravovali toto 

připomenutí netradiční formou s termínem na dobšickou pouť. Společně s řadou z Vás jsme slavnostně odhalili sochu 

Cidlinu. Keltskou ženu se znakem naší obce vážící 6 q a vysokou 3 m. Děkujeme Vám všem dobrovolným dárcům, kteří 

jste přispěli na výrobu sochy i Vám všem, kteří jste osobní účastí přišli podpořit toto výročí a událost. Moc si toho 

vážíme a je vidět, že je stále dost místních obyvatel, ale i přespolních i z celé ČR, kterým nejsou lhostejné historické 

události, tradice a odkazy našich předků k místu, kde žijeme. Těší nás Vaše sounáležitost.   

Společně jsme oslavil 645 let obce Dobšice             

                    Celá akce se mohla uskutečnit především díky velkorysé 

finanční podpoře ve výši 30 000,- Kč od Středočeského kraje a 

finanční podpoře dobrovolných přispěvovatelů ve výši 19 000,- Kč. 

Poděkování také patří místním rybářům a obci Dobšice za 

příspěvky ve výši 3 000,- Kč a také dalším sponzorům s podporou 

18 000,- Kč. Dobšané zajistili celkem na oslavu 73 000,- Kč, a to stojí 

minimálně za poděkování kompetentních osob z řad vedení obce. 

Od začátku lednových příprav, kdy výbor spolku inicioval setkání se 

starostou a místostarostou obce, jsme také naší aktivitou chtěli 

vytvořit podmínky k uklidnění špatných mezilidských vztahů v naší 

obci, netříštit akce a spojit se všichni v jeden den, na jednom 

plakátu a společně prezentovat slavnosti. Bohužel naše myšlenka 

nebyla shledána za důležitou. Starosta obce byl naším spolkem 

pozván a vyzván ke slovu při slavnostním odhalení. Smutným 

faktem 

zůstává, 

že dva 

dny před odhalením sochy Cidliny byl vydán Dobšický 

zpravodaj a v něm starosta obce ve svém úvodním slovu celou 

akci odhalení sochy s pozváním veřejnosti na oslavy 645 let 

obce zcela pominul. Jak jsme se dozvěděli následně, oslavy 

obce tohoto typu nepovažuje totiž za důležité a pozvánku na 

akci Dobšanů s odhalením sochy neprezentoval a neměl ani 

potřebu na tuto událost veřejnost pozvat. 

Slavnostní odhalení sochy provedla paní Marta Podvalová a 

pan Josef Vaníček. Pokračování na straně 2. 
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Průběh oslav organizovaný spolkem Dobšanů 

                  Již v pátek 28.6.2019 v dopoledních hodinách si Dobšané udělali brigádu. 

Usadili na své místo, kousek od železné lávky, na odpočívadle, nově vyrobenou sochu 

Cidlinu. Osobně ji přivezl autor návrhu 

pan Bc. Martin Kučera, pedagog ze ZUŠ 

Nový Bydžov. Když nám nečekaně 

nevyhověl místní podnikatel s technikou, 

narychlo jsme požádali o pomoc pana 

Václava Hradeckého, za což mu tímto 

velmi děkujeme. Bez této pomoci by byla 

instalace velmi problematická. 

 

                   Součástí celého projektu byla i instalace nové infotabule připomínající 

645 let naší obce. Zajistili jsme i výměnu staré infotabule o železné lávce a také 

novou infotabuli ke Kašně lásky s akátovým sloupkem. Vše jsme usadili během 

pátečního dne. Náklady na tyto tabule hradil spolek 

Dobšanů ve výši 6 023,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

                     Kulturní program v režii Dobšanů začal již v pátek 28.6.2019 před Dobšickým šenkem. Zahrála naše Cidlinka 

a také skvělá kapela z Kolína Mahlzeit.  

Opět se prezentoval 

airsoftový tým s názvem 

Green Raptors s Pavlem 

Dobrým ml. Klárkou 

Zvěřinovou a dalšími 

kolegy. Nejenže vystavovali svoji sbírku zbraní, o kterou byl velký zájem, ale zajistili také udírničku s klobáskami. Za to 

jim patří velké poděkování. Páteční program byl vydařený a všichni si užili přátelské a milé atmosféry. Viz další foto. 
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                V sobotu 29.6.2019 krátce po 19 hodině začala slavnostní část oslav na cykloodpočívadle. Úvodního slova se 

ujal Olda Novotný a přivítal všechny přítomné. Sešlo se na cca 100 místních i přespolních návštěvníků akce. Přijeli 

turisté i z celé ČR i z Dobšic od Znojma a z Dobšic od Jičína. Fanda Malý poděkoval všem dobrovolným dárcům na sochu 

a Alča Zvěřinová přivítala pěvecký sbor z Opočnice, který mile překvapil svým vystoupením a dotvořil tak důstojnou 

atmosféru slavnostního odhalení. Po odhalení sochy jsme si všichni přítomní připili na zdraví a na budoucnost obce. 

Na závěr celého programu jsme si zazpívali Dobšickou hymnu, při které nás doprovodil na harmoniku pan Jiří Sýkora. 

Za zmínku stojí fakt, že vedoucí pěveckého sboru z Opočnice nám následně předala příspěvek na sochu ve výši 1 000,- 

Kč. Moc jim ještě jednou touto cestou děkujeme.  
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Dobrovolný finanční příspěvek na sochu Cidlinu                

                  Kdo konkrétně přispěl k 30.6.2019? 
Fyzické osoby z řad občanů Dobšic a okolních obcí: 
Ing. Irena Fejfarová 
Václav Fejfar 
manželé Josef a Květa Vaníčkovi 
Mgr. Oldřich Novotný ml. 
manželé Chválovi ze Sán 
Markéta Knytlová 
Iveta Bednářová 
Dana a Petr Peřinovi 
Blanka Kučerová 
Iva Bulíčková 
Josef Konvalina 
manželé Mgr. Hana Malá a Ing. František Malý 
paní Koubová 
Mgr. Naďa Tomsová 
Libuše Miláčková 
Helena Novotná 
rodina Záleských z Drážek 
Libuše Novotná a Oldřich Novotný 
Alexander Kováč a Hana Zezulková 
Tomáš Zezulka 
Mgr. Alena Zvěřinová 
Marcel Zvěřina 
Václava Krejčová 
Marta Podvalová 
Marie Znamínková 
paní Černá z Hradčan 
Josef a Květa Dědkovi 
 
Právnické osoby s finančním i nefinančním plněním 
firma KovofIt s.r.o.-výroba laviček a venkovního mobiliáře 
ČRS MO Žehuň, z.s. 
Obec Dobšice 
Klub seniorů z Dobšic 
Klub zoufalých turistů 
Malý chrámový sbor Opočnice 
stavební firma Prostav s.r.o. 
produkční společnost NO production s.r.o. z Kolína 
Hotel Villa Romantica z Kolína 
Hradecký Václav-bagr a usazení 
 
                    
 
                  Všem dobrovolným finančním i nefinančním 
dárcům moc děkujeme a velmi si vážíme Vašeho přístupu a 
podpory. Vybrali jsme celkem 19 000,- Kč. Všechny vybrané 
peníze byly vloženy na účet spolku a následně využity na úhradu výroby sochy. Děkujeme. Společně jsme přispěli 
k dalšímu zatraktivnění prostředí, ve kterém žijeme. Socha Cidlina se jistě stane vyhledávanou turistickou atrakcí v naší 
obci a pokud se budou dělat nové pohledy z naší obce, její umístění by se vyjímalo např. vedle polozemnice. Dobšané 
sochu pojistili na své náklady proti krádeži i vandalismu. Pojistné činí 2 160,- Kč. 
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Žalostný stav polozemnice 
                   V předvečer poutě a oslav jsme se byli podívat na vlajkovou loď naší obce-polozemnici. Jak jistě všichni víte   

polozemnice je umístěna v areálu archeoskanzenu a byla vybudována v poměru 1:1 dle skutečného nálezu a předlohy 

nedaleko Křince u Městce Králové. Polozemnice je na všech významných mapách Středočeského kraje a řadě 

reklamních letáků. Byli jsme doslova v šoku, jak je polozemnice zdevastovaná a neudržovaná. Podívejte se sami na 

fotografie. Poškozená střecha, sláma na zemi u vchodu do polozemnice, díry ve střeše, díry ve spraši a stěnách, odpadlé 

dubové kusy dřeva uvnitř polozemnice. Toto viděli turisté a návštěvníci naší obce na pouť.                                                                                              

 

 

 

 

Nová rákosovina na oplocení ČOV 
               Jak jsme Vás již informovali, vedení obce neudělalo nic ve věci 

zachování palisádového keltského oplocení okolo ČOVky. Starosta obce 

argumentuje tím, že ČOVka není v majetku obce, a tedy nemůže konat. Náš 

spolek dokázal, že do poutě byla připevněna na oplocení ČOV rákosovina a 

na rohové 

sloupky původní dubové kuláče. Nyní zase oplocení 

evokuje trochu keltskou tematiku a vhodně stavba 

doplňuje střed obce se všemi keltskými projekty. Jak nám 

řekl osobně ředitel VAKu Ing. Petera, nikdo s ním z řad 

vedení obce Dobšice nejednal a byl by ochoten zachovat 

původní palisádové oplocení. Touto cestou děkujeme 

vedení VAKu za spolupráci. Doufali jsme, že toto naše úsilí 

ocení i vedení obce a bude to brát jako jeden z přínosů 

Dobšanů pro obec. Bohužel pan starosta, ani 

místostarosta a zastupitelé z řad Hasičů pro Dobšice tuto 

naši snahu zřejmě vůbec nepochopili.  
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Květnový tradiční nohejbalový turnaj – Lacco cup 
                      Dne 25.5.2019 se konal v Dobšicích tradiční nohejbalový 

turnaj, který pořádal Vladimír Štac, rodák z Dobšic. Požádali jsme ho o 

rozhovor a položili jsme mu několik otázek. 

Jak se zrodila myšlenka pořádat nohejbalový turnaj v Dobšicích?  

                    1. turnaj byl pod názvem“40, pojď to se mnou zapít", což byla 

v podstatě forma oslavy mých kulatin. Všichni účastníci si při 

závěrečném ceremoniálu akci velmi pochvalovali a v ten okamžik jsem 

už věděl, že v tom budu pokračovat nadále. A tak se zrodil Lacco CUP. 

Jak vidíš budoucnost turnaje?  

                      Budoucnost je pro mne jasná. Jelikož už třetím rokem žiji s 

rodinou na Berounsku a do Dobšic se dostávám občas na víkendy, což 

postačí těžko jen na rodinnou návštěvu a na kamarády, kterých je v 

regionu hodně, už času moc nezbývá. Proto si myslím, že je to výborná 

forma toho, jak se alespoň jednou za rok hromadně sejít, kopnout si, pokecat, popít, olíznout něco z grilu nebo třeba 

sledovat semifinále MS v hokeji, jako letos. Takže Lacco CUP 2020 určitě bude a je? 

Jaký máš vztah k Dobšicím?  

                      Vztah mám velmi vřelý. V Dobšicích jsem vyrostl a mám spoustu vzpomínek. Vše je dnes jinak, ale musím 

určitě vzpomenout na každodenní koupání v sezóně u lávky na Steklindě 

a u trubky pod mostem. Stavění bunkrů, stanování nebo jen tak hledání 

pokladů na smeťáku. V zimě se bruslilo na kontaminovaném rybníčku u 

zmiňovaného smeťáku nebo na věčné louži v poli za uličkou, lyže jsme 

vytáhli na hráz jen se objevil první sníh. Všude bylo živo, kamarádi a na to 

vždy rád vzpomínám.  

Turnaje se zúčastnili i členové našeho spolku, např. Petr Štěrba se svým 

týmem a uskupení s názvem Patrioti (Marcel, Tomáš, Martin, Olda). 

Víte, že… 
• hudební soubor Cidlinka zahrál dne 15.6.2019 v Makoluskách za Uhlířskými Janovicemi na srazu rodáků a 21.9.2019 bude 

hrát v Ratajích nad Sázavou? 

• pravidelně každý první čtvrtek v měsíci se v č.p. 16 od 18 hodin schází rozšířený štáb výboru spolku Dobšané? 

Přijďte mezi nás! Pokud máte dobrý nápad, námět na zkvalitnění prostředí Dobšic, k ochraně životního prostředí, přijďte 

a pojďme o tom diskutovat a třeba následně realizovat. 

• vedení obce dne 12.6.2019 neschválilo naši nabídku pomoci v zajištění a úhradě infocedulky u vysazené lípy ke 100. výročí 

vzniku ČSR? Místo plastové cedulky jsme dokonce navrhovali krásný žulový kámen s textem, který by na místě vydržel 

dalších sto let. Výdaje jsme chtěli uhradit z rozpočtu našeho spolku. Zřejmě to bylo pro obec nevýhodné. 

• obecní kroniky založil v roce 1932 pan Vít Malý? 

• v roce 1790 měly Dobšice celkem 26 stavení? 

• dne 10.8.2019 se konala oslava 80. výročí založení hradčanského fotbalu? Řada dobšických 

občanů na Hradčanech hrála fotbal, a tak jsme byli mile překvapeni pozváním na setkání 

bývalých hráčů klubu. TJ UNION Hradčany byla také dva roky členem spolku Dobšané a např. 

v Dobšicích natřeli brigádně herní prvky před Dobšickým šenkem a také v Libněvsi. Dobšané 

dva roky finančně přispívali na ceny jejich tradičního fotbalového turnaje. 
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Dobšané získali do obce další dotaci ve výši 50 000,- Kč  
                  Spolek Dobšanů je velmi úspěšný v získávání dotací a grantů. Vždyť je to i hlavním posláním spolku Dobšané 

a jeho činnosti dle Stanov. Kromě toho zajišťujeme a hledáme sponzory, dárce, donátory i finanční přispěvovatele. 

Peníze pak využíváme ve prospěch našich aktivit a ve prospěch našich členů i místních obyvatel. Obohacujeme 

významně kulturní a společenský život v naší obci z našich vlastních zdrojů, a to díky finančním prostředkům, které do 

obce takto přinášíme. Donátorem spolkových aktivit v obci by měla být přirozeně obec a její rozpočet. Avšak naší 

snahou je žádat obecní rozpočet tehdy, když máme zajištěné na projekty další cizí finanční prostředky a tím paradoxně 

šetříme obecní peníze. Není na tom nic špatného a nevýhodného, jak je nám neustále podsouváno. Obec může z našich 

aktivit jen profitovat. Věříme, že řada lidí to chápe.  

Na co jsme dostali peníze? 

                 Především na vzájemnou spolupráci s místními rybáři, kdy, jak víte, 20.4.2019 oslavili rybáři 90 let své 

existence. Taktéž jsme si připomněli již 10 let keltského oppida. Náš spolek uhradil nemalé prostředky na tuto akci. 

Následně rybáři zase podpořili příspěvkem výrobu sochy Cidliny. Tato vzájemná spolupráce funguje díky tomu, že ve 

vedení obou neziskovek stojí lidé, kteří nehledají problémy a mají chuť si porozumět a vzájemně si pomoci. Děkujeme 

tímto panu Ing. Ondřeji Jedličkovi, předsedovi rybářské organizaci i celému výboru rybářů, za vzájemnou součinnost. 

Dne 4.7. 2019 zase na oplátku schválil náš organizační štáb spolku Dobšanů příspěvek na ceny v rybářských závodech 

místních rybářů ve výši 3 000,- Kč. Ve stejný den štáb rozhodl, že hudebnímu souboru Cidlinka přispějeme částkou 

1 000,- Kč. Našim seniorům také 1 000,- Kč, Zoufalým turistům 1 000,- Kč, airsoftovému týmu 1 000,- Kč a 

mysliveckému spolku na podporu Klepačky také 1 000,- Kč. Předseda spolku byl pověřen tyto finanční příspěvky 

vyplatit. Nemuseli bychom toto dělat, ale my chceme a máme radost z toho, že můžeme pomáhat.  

Pozvánka na sázení stromů 

                  V rámci dotace jsme se také zavázali vysadit nové stromy na katastru obce Dobšice a obnovit uschlé stromy. 

Celkem máme na toto rozpočtováno 10 000,- Kč. Půjde nejenom o nákup nových stromů. Nakoupíme i dřevěné kůly 

s ochranou stromů proti zvěři. Veřejnost bude naším spolkem informována i o této činnosti a ochraně našeho životního 

prostředí v následném Občasníku. Již nyní Vás zveme na malé setkání s názvem „Vysaď si každý jeden strom a postarej 

se o něj“. Uskuteční se na naše posvícení dne 26.10.2019 v dopoledních hodinách. Začátek sázení bude v 9. 30 hodin 

a sraz je u Šaňa před Zezulkovými. Srdečně zveme veřejnost. Každý je vítán. Občerstvení zajištěno. 

Peníze na drobné projekty v obci 

                   Dále jsme obdrželi peníze na částečnou úhradu hudební produkce, kterou chystáme v podzimním a 

adventním období. A dobrá a kvalitní hudba něco stojí. Jak jsme Vás informovali obnovili jsme infotabulky u Kašny 

lásky, u železné lávky a novou tabulku umístili k soše Cidlina. Náklady na výrobu a grafické zpracování se vyšplhaly na 

6 023,- Kč. Tímto děkujeme panu Mgr. Radko Samkovi za tradiční výbornou spolupráci. Věříme, že vedení naší obce 

tuto naši aktivitu shledá za výhodnou pro obec Dobšice.  

                 Touto cestou děkujeme Středočeskému kraji za finanční 

podporu našich aktivit.  

                  Na spoluúčast celého projektu jsme získali finanční podporu ve výši 24 000,- Kč od společnosti NO production 

s.r.o., dále od společnosti Garancie s.r.o. částku ve výši 15 000,- Kč, předseda spolku Olda Novotný daroval spolku 

částku ve výši 6 000,- Kč. Náš spolek je na poli získávání grantů, dotací a sponzorů velmi úspěšný a rozhodně se nemáme 

za co stydět. Do naší obce každým rokem přinášíme nemalé finanční prostředky, které jsou využívány ve prospěch 

místních obyvatel.  
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Otevřený dopis Ing. Martinu Popkovi, starostovi obce a občanům obce Dobšice                 
                    Náš spolek Dobšané odsouhlasil Otevřený dopis Ing. Martinu Popkovi, starostovi obce Dobšice a občanům 

obce Dobšice na svém rozšířeném štábu výboru spolku dne 4.7.2019. V dopise nesouhlasíme s dehonestací našeho 

spolku a jeho činovníků a nesouhlasíme s nedemokratickým způsobem řízení obce současným starostou, který svoji 

roli a úlohu zcela nezvládá, což dokázal i svým nenávistně-arogantním projevem ve veřejném rozhlase dne 17.7.2019 

a následně dne 6.9.2019 na zastupitelstvu obce, kde obvinil Mgr. Oldřicha Novotného, předsedu spolku Dobšané, ze 

šíření nenávisti v obci. V celé obci prý jen on šíří nenávist. Nikdo jiný. Předseda spolku se od obvinění zcela distancoval 

a bude žádat veřejnou omluvu. Výzvu k omluvě starosta obdrží v nejbližších dnech. Starosta obce začal cenzurovat 

dokumenty našeho spolku, odmítá je zveřejňovat na webu obce. Před poutí chtěl zakázat např. prezentaci log sponzorů 

na společném plakátu. Pokud nevěříte, přijďte se podívat na zastupitelstvo obce. Za svobodu slova, názorovou 

pluralitu, za bohatý komunitní život v obci, za spravedlivou a demokratickou obec bude náš spolek usilovat s ještě 

větším nasazením. Dopis starostovi je zveřejněn na webu obce Dobšice v rubrice Dobšané.  

Výzva ke kulatému stolu 
                  Vyzvali jsme starostu obce, aby před sestavením obecního rozpočtu na rok 2020 svolal kulatý stůl všech 

předsedů místních spolků a zájmových skupin. Hlavním tématem bude spravedlivé a demokratické rozdělování peněz 

ve prospěch všech místních spolků. Starosta obce Dobšice pan Ing. Martin Popek v odpovědi ze dne 16.6.2019 na naše 

dotazy, mimo jiné uvádí, že „souhlasí se svoláním kulatého stolu k této problematice“. Souhlas potvrdil i Marek Novák, 

místostarosta obce, na doporučení kontrolního výboru obce na OZ dne 6.9.2019. Náš spolek je připraven k jednání, ke 

kulatému stolu, a čekáme na termín k jednání. O výsledcích jednání budeme veřejnost informovat. 

Zoufalci na Seči 
                     Červencové svátky jsou pravidelným časem, kdy Zoufalci vyrážejí na své toulky. Naším letošním cílem byla 

Sečská přehrada a její okolí. Počet účastníků není nikdy stejný, tentokrát jsme vyrazili v počtu 12 borců, převážně 65+! 

Původně bylo plánováno, že cyklisti vyrazí přímo z domova, ale počasí (a věk) rozhodlo za nás. Tedy kola na nosiče aut 

a hurá do penzionu Čtyřlístek. Tam nás však čekalo překvapení. Pan majitel nám zkrátil pobyt o poslední den, protože 

dal přednost velké výpravě, která se přihlásila dodatečně. Jak jsme zjistili později-smůla, která se na nás přilepila, nás 

provázela i v dalších dnech. Ne, že bychom si v docela kopcovitém terénu neužili krásnou přírodu a různé památky a 

technické stavby-navštívili jsme rozhlednu Bára u Chrudimi, zříceninu hradu Oheb nad Sečskou přehradou, několik 

restaurací a cukráren, ale každý den jsme utrpěli v našem týmu nějakou újmu. Pády dvou členů týmu nebyly nijak 

dramatické, ale docela nás vystrašily. Zjistili jsme, že bezpečnostní helmy nejsou vůbec zbytečné a že se nejedná o 

žádnou frajeřinu. Pro příště si tedy vždy přibalíme s sebou malou lékárničku a v mobilu aplikaci Záchranka. I přes tyto 

strasti byl výlet hodnocen pozitivně a příště – hurá na kolo!                                                                             František Malý 
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Zájezd do Českých Budějovic 
               Děkujeme obci za schválený příspěvek na 

dopravu zájezdu do Českých Budějovic ve výši 

7 000,- Kč, jako podíl nákladů na autobus. Zájezd byl 

určen všem obyvatelům obce Dobšic. Dobšané se 

ujali pouze organizace. Nešlo o zájezd jen pro 

Dobšany, jak mylně 

běžela fáma. Po 

vleklých průtazích 

příspěvek schválili tři 

zastupitelé za 

Nezávislé občany 

obce Dobšice 2018 a 

jeden zastupitel z řad Hasičů pro Dobšice pan Petr 

Adamec. Tímto jim děkujeme. Ostatní zastupitelé příspěvek nepodpořili, a to i přesto, že v roce 2018 byl již příspěvek 

schválen bez omezení. Děkujeme paní Markétě Knytlové za komunikaci se zájemci. Poděkování patří i Bohuslavu 

Muzikářovi za pomoc v organizaci zájezdu. Zájezdu dne 24.8.2019 se zúčastnilo 

více jak 40 účastníků. V rámci programu jsme chtěli navštívit Výstaviště Země 

živitelka, Budějovický Budvar i Dobšice u Týna nad Vltavou. Oslovili jsme 

starostku této obce. Velmi nás překvapila její odpověď: „Dobrý den. Váš mail 

mě velice potěšil. Určitě si uděláme čas na tak milé setkání. Prosím tedy ještě o 

upřesnění, kolik vás bude. To jen abychom měli představu. Posílám na mě také 

telefonický kontakt, abychom si mohli upřesňovat další informace. Těšíme se 

na setkání. S pozdravem, Mgr. Petra Horáková, starostka obce Dobšice.“ Vše, 

co jsme naplánovali, se uskutečnilo a všichni účastníci byli velmi spokojeni. 

Navázali jsme nová přátelství s občany obce Dobšice u Týna nad Vltavou. 

Ze života místních obyvatel a spolků v letním období 

Klub seniorů – Babinec 

                  Je všeobecně známo, že se naši senioři pravidelně potkávají při čtvrtečních setkáváních. Fotografie jsou ze 

setkání oslav narozenin našeho kamaráda Williho dne 4.7.2019. 
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Airsoftový tým Green Raptors 

                 Airsoftový tým Green Raptors v letošním roce uspořádal již 3 sportovně-

tematické akce. Poslední z nich nesla název Raptor War: Juggernaut a uskutečnila se 

6.7.2019. Již tradičně se všichni příznivci sešli v prostoru bývalého JZD Hradčany, tento 

krát v rekordním počtu 65 účastníků. Do konce roku 2019 jsou plánované další 3 události 

našeho sportovního týmu, z nichž další se uskutečnila 7.9.2019 a nesla tematický název 

Raptor War: V.I.P. Veškeré informace o našich akcích i ostatních činnostech jsou dostupné 

na našich webových, facebookových či instagramových stránkách. Poděkování nepatří 

pouze našim příznivcům a pravidelným účastníkům, ale především spolku Dobšanů. Právě 

díky členství ve spolku je nám umožněno tento sport rozšiřovat do povědomí lidí naším 

vlastním osobitým způsobem. Pavel Dobrý ml. 

 V Dobšicích se představil tento tým s ukázkou dne 14.9.2019 u příležitosti akce 

s názvem Letní muzicírování a zabíjačkové hody. 

Rybáři 

                  Dne 13.7.2019 se sešli opět na letním vyhodnocení místní rybáři v Sánech, kde si 

pochutnali na grilovaném masu a dobrém pivku. 

Jen tak malé setkání přátel a kamarádů 

                      Dne 20.7.2019 se sešli kamarádi a přátelé. Neformální přátelské malé setkání se zrodilo jen tak. 

Dobré pivko bylo zajištěno, skvělá kýta rychle mizela. Stejně tak doma vyrobené pochutiny všech přítomných 

žen. 

Klub zoufalých turistů 

                  Dne 10.8.2019 se sešli Zoufalci U Bobra při své tradiční letní akci se stanováním. Gulášek byl opět výborný 

a nálada všech přítomných také. 

Tentokrát přítomní vzpomínali na svá dětská léta prožitá 

v Žehuňské škole. Vzpomínalo se na učitele, na 

prostředí, kde se učilo, na akce školy apod. 
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Starosta obce Dobšice postupuje netransparentně  
                 Dne 5.6.2019 bez vědomí nových současných zastupitelů obce z řad Nezávislých občanů Dobšic 2018, bez 

vědomí finančního výboru obce, bez schválení na zastupitelstvu obce v roce 2019, bez pověření zastupitelů v novém 

volebním období, podal starosta obce žádost o dotaci na druhou hasičskou zbrojnici v obci s klubovnou. Součástí nové 

zbrojnice bude stání pro hasičské auto, sociální zázemí se sprchou, záchodem, kuchyňkou, krbem a klubovnou pro schůze 

dobrovolných hasičů. Celý projekt bude realizován v areálu sběrného dvora za celkové náklady 2 318 178,- Kč. Dotace 

bude činit jen 50 % a spoluúčast placená z našich daní, z veřejného rozpočtu naší obce bude ve výši 1 159 089,- Kč. Souhlasíte 

s tímto nevýhodným projektem? Je vůbec zapotřebí realizovat tento projekt? Komu bude sloužit? Jaký rozvoj a progres 

místní hasiči připravují? Kontrolní výbor obce a všichni zastupitelé z řad Nezávislých občanů Dobšic 2018 doporučují 

nerealizovat tento projekt a zaměřit se prioritně na revitalizaci obce. Také vyzvali starostu obce k transparentnímu jednání. 

Prodej pozemku parc. č. 510 v k. ú. Dobšice u Žehuně – bývalá Vlkova hospoda 
                     Jak víte, zastupitelstvo obce Dobšice dne 13.7.2016 na svém zasedání schválilo prodej parcely soukromé osobě. Na 

Ministerstvo vnitra ČR byl doručen podnět k prošetření schváleného usnesení s podezřením na porušení zákona. Po přezkumu 

podkladů a vyjádření dospělo Ministerstvo vnitra k závěru, že obec Dobšice porušila § 39 odst. 1 zákona o obcích tím, že rozhodla 

o prodeji nemovitosti na základě záměru, mezi jehož sejmutím a rozhodnutím zastupitelstva o prodeji uplynula doba více jak 2 

roky. Uvedené informace čerpáme ze závěrů Ministerstva vnitra ze dne 31. srpna 2016, které obdržela obec Dobšice do datové 

schránky a administrativa obce nám jej v současnosti poskytla v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Byl 

porušen zákon. Vedení obce řízené tehdy volebním uskupením Hasiči pro Dobšice muselo zrušit usnesení o prodeji a respektovat 

závěry Ministerstva vnitra ČR. Díky tomu, dnešní majitel výše uvedeného pozemku nemá obrovské problémy s vlastnictvím.  

Porušení rozpočtové kázně – obec 

zaplatila sankci ve výši celkem 

29 404,- Kč 
                 Obec Dobšice musela zaplatit výše uvedenou 

sankci po kontrole Finančního úřadu v projektu Pořízení 

štěpkovače a kompostérů do obce Dobšice, jak se dozvídáme 

z Protokolu FÚ ze dne 22.1.2019. Obec uplatňovala na dotaci 

nezpůsobilé výdaje, a to zejména s náklady pro poradenskou 

firmu Ing. Davida Plíštila.  Ta obdržela za své rady a za 

zpracování žádosti o dotaci 30 000,- Kč plus DPH a v případě 

schválení dotace dalších 32 620,- Kč. Ke všemu firma TENDRA 

spol. s r.o., kde je jednatelem opět Ing. Plíštil, organizovala 

výběrové řízení za dalších 30 250,- Kč vč. DPH.  Postupuje 

vedení obce s péčí řádného hospodáře?   

 

Zabijačkové hody a letní 

muzicírování 

                Tento plakát zval na již třetí 

ročník hodů. Opět se vydařil a bohatý program předčil 

naše očekávání. Podívejte se na pár fotografií. Všem 

přítomným účastníkům moc děkujeme za podporu. 

Stejně tak děkujeme i všem vystupujícím a sponzorům. 

Na kvalitní program a zábavu dorazilo více jak 150 

návštěvníků z naší obce a celého okolí. Trochu jsme podcenili počty jaternic a jelítek. Příště jich musí být jednou tolik. 
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Fotografie ze zabijačkových hodů a letního muzicírování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání na Advent v Dobšicích a na již třetí ročník pochodu na Holý vrch 
               Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi, již nyní Vás srdečně zveme na adventní prosincové neděle. Náš spolek 

rozsvítí dne 1.12. 2019 od 17 hodin slavnostně stromeček u zvoničky, při kterém zahraje vánoční koledy živá hudba 

Jaroslava Trnky. O týden později 8.12.2019 od 14 hodin vystoupí DUO MILARNO, sólisté Nymburského komorního 

orchestru. Asi hodinový vánoční koncert s kytarou a houslemi doplní i pěvecký sbor z Opočnice. Dobšané zajistí 

doprovodný program. Další neděli 15.12.2019 od 17 hodin uspořádáme Vánoční setkání v sále Dobšického šenku 

společně s Cidlinkou a vánočními tradicemi. Vánoční pohodový podvečer bude doplněn i soutěží našich maminek a 

babiček o nejlepší vánoční rohlíček. Hned 1.1.2020 pořádáme společně s obcí Polní Chrčice pochod na Holý vrch. O 

všech akcích budete informováni letáky a plakáty. Věříme, že naše kulturně-společenské aktivity obohatí náš život 

v obci a Vy, kteří osobně přijdete, naši snahu o zajímavý program na solidní úrovni oceníte. Pro absolutní nezájem ze 

strany vedení obce řízené volebním uskupením Hasiči pro Dobšice spolupracovat, budeme naše akce připravovat 

samostatně a plně jen v režii našeho spolku Dobšané. Těšíme se na Vás a přejeme Vám pohodové podzimní a vánoční 

období prožité ve zdraví, pokoji a míru. 

              Víte, že…                                                                   
✓ zástupci volebního uskupení 

Hasiči pro Dobšice podruhé 

zamítli příspěvek Dobšanům ve 

výši 5 000,- Kč na zabijačkové 

hody?  

✓ v okolí kabin na hřišti je velký 

nepořádek? Kabiny chátrají? 

✓ umírají topoly na hrázce u čističky 

odpadních vod?  

✓ se koná zájezd na Paseky do Krkonoš? Zájemci se hlaste u Aleny Zvěřinové. Termín zájezdu 27.-29.9.2019.                                                                                                                                                                                                                                 

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 20.9.2019. 

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


