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Občasník Dobšanů 
   Vydává spolek DOBŠANÉ, z.s.            Červen  2022, ročník 8/číslo 1 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

                 Vážení spoluobčané, konečně se covid umoudřil a zase můžeme svobodněji žít. Opět přicházíme s dalším 

číslem Občasníku, jenž vychází v čase, kdy si náš spolek připomíná 15 let své existence. Chceme Vás mimo jiné 

informovat o všech našich uskutečněných akcích od prosince 2021 až do současnosti a pozvat Vás na připravované 

kulturní akce roku 2022. Zároveň Vás také seznámíme s informacemi, které se v oficiálním obecním tisku nedozvíte, 

jsou zatajovány, přehlíženy nebo cenzurovány. 

Spolek DOBŠANÉ, z.s. slaví 15 let své existence  
 

                   Na jaře v roce 2007 byla založena v Dobšicích nezisková organizace, která tehdy měla 5 zakládajících členů 

(Mgr. Oldřich Novotný, Alena Kadlecová, Libuše Novotná, JUDr. Jiří Novák a Josef Bulíček). Málo lidí věřilo v její 

životaschopnost. Dnes má 45 členů. Hlavním posláním spolku je získávání dotací, grantů, finančních příspěvků od 

různých donátorů na zvelebování obce a regionu, na činnost svých členů, na ochranu životního prostředí a na 

organizování kulturních, společenských i sportovních aktivit.  

Za 15 let spolek Dobšané zajistil do 

Dobšic a regionu přes 13 000 000 Kč na 

nespočet projektů 
 

                   Další miliony šly přímo na účet obce. Např. Olda 

Novotný, předseda spolku, zajistil za podpory Ing. Františka 

Malého, Mgr. Aleny Zvěřinové a tehdejších zastupitelů 

v letech 2006 - 2014 cca 15 mil Kč dotaci na kanalizaci 

v obci, 3 mil. Kč na ČOV a jiní členové spolku zajistili např. 

stovky tisíc na opravu Božích muk, opravu památníků 

padlým v 1. a 2. sv. válce, zvonu na márnici, dětského hřiště, 

Muzea Keltů, venkovního posezení u Šenku, nových stromů, 

autobusových zastávek v regionu, orloje v Libněvsi, cyklotras 

nebo na obecní kulturní akce.  Jde o neuvěřitelná čísla. 

Obohacujeme život místních obyvatel. Děkujeme všem 

donátorům, členům i příznivcům za podporu, které si 

nesmírně vážíme. Bez spolků a různých zájmových uskupení 

v obcích, by byl život nudný a chudý. Věříme, že ještě 

nějakou dobu vydržíme. Věříme, že komunitní život v obcích 

je součástí demokratické a vyspělé společnosti. 

Pokračování na straně 2                                                                     Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s. 
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Pokračování ze strany č.1 

 

                  Na Letní muzicírování se zabíjačkovými hody dne 10.9.2022 jsme již obdrželi  další dotaci a to ve výši 

85 000 Kč.  

Opět jsme byli úspěšní. 

                  Srdečně zveme všechny občany již nyní na bohatý kulturní program, 

který je zaměřen pro všechny věkové kategorie. Program akce naleznete na straně 

č. 11. 

Jak probíhají a budou i dále probíhat oslavy výročí spolku? 
 
                     Hlavní oslava narozenin spolku proběhla dne 26.3.2022 hned po valné hromadě. K poslechu tradičně 
zahrála Cidlinka. Předseda spolku prezentoval všechny realizované projekty za 15 let. Tím největším projektem bylo 
odbahnění Dobšického a Libněveského ramene za necelých 7 mil. Kč. Díky tomuto projektu naše obec získala 
v soutěži Vesnice roku 2015 Zelenou stuhu za péči a ochranu životního prostředí. Díky mnoha aktivitám našich členů 
v oblasti kultury a společenského života získala také naše obec ještě v roce 2011 Modrou stuhu. 
                    Málokdo ví, že komunitní centrum vedle Šenku v č.p. 16, realizoval také spolek Dobšané a získal na opravu 
objektu více jak 900 000 Kč z EU. V zadní části budovy je Muzeum místních tradic, historie spolků a oslava našich 
dobšických významných rodáků. Bohužel současné vedení obce toto muzeum upozadilo a není volně přístupné 
s veškerým komfortem tak, jako je Muzeum Keltů. Na Muzeum Keltů zajistil předseda spolku za podpory tehdejších 
zastupitelů cca 500 000 Kč a z rozpočtu spolku Dobšané se uhradily další náklady např. spojené s rekonstrukcí 27 
keltských laténských hrobů. 
                     Ve výčtu projektů bychom mohli pokračovat. Naučná stezka Dobše, Kašna lásky – pítko pro cyklisty, 
nespočet vysazených stromů po celé obci, zajištění hasičského auta pro místní SDH, nákup prvních ochranných 
prostředků pro SDH Dobšice, desítky tisíc korun pro SDH za pomoc při dozoru Kmochova Kolína, finanční podpora 
mnoho let rybářům, myslivcům, seniorům, Cidlince, Dobšickým Venuším, obecním akcím, zejména keltským 
slavnostem a dalším. 
                     Oslavy spolku budou probíhat celý rok. Připomeneme je také při pořádání Dobšického puchýře nebo při 
slavnostním odhalení nového keltského směrovníku na odpočívadle v předvečer poutě. Oslavy budou pokračovat 
dne 10.9.2022 při dalším ročníku Letního muzicírování a vyvrcholí na dobšické posvícení v říjnu, kdy v okolí hřbitova 
dosadíme další stromy a slavnostně otevřeme u příležitosti oslav spolku „Alej Dobšanů“. Zveme všechny občany.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Během valné hromady jsme vybrali také 1 200 Kč na pomoc Ukrajině. Finanční částka byla odeslána na 
účet Českého červeného kříže.  Na závěr oslav byl promítán film z roku 2010, kdy celá obec slavnostně otevřela nový 
„Dobšický orloj“. Dobšickému šenku děkujeme za výborné pohoštění a skvělé dezerty. Mile nás také překvapila 
návštěva starosty obce a dalších hasičských kamarádů z Dobšic od Znojma. VIVAT DOBŠANÉ! 
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Přehled proběhlých akcí  
                    Dne 5.12.2021 jsme zajistili rozsvícení stromečku u zvoničky. 

Bohužel bez živé hudby, bez svařáčku, neboť covidová situace to 

neumožňovala. Na 25 občanů s dětmi si tento okamžik skvěle užili. 

                    Na Silvestra 2021 se opět sešli Zoufalci U Bobra a rybáři v Sánech. 

Vždy jde o milá a přátelská setkání kamarádů a přátel. Nechybí dobrá nálada, 

ani chutné občerstvení. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                         Na Nový rok se konal další ročník pochodu na Holý vrch. Tentokrát se sešel rekordní počet účastníků. 
Hodně přes 200 turistů dorazilo nejenom z Dobšic, ale i ze Sán, ze Žehuně, Polních Chrčic, Hradčan  a jiných obcí. 
Nechybělo tradiční opékání vuřtíků, vyhlášení nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka a také nechyběl 
kopec sněhu pro děti. Všichni se také zapsali do kroniky akce a těší se na další ročník. 
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Jarní výročky rybářů a myslivců 
                        Rybáři hodnotili svoji činnost za rok 2021 dne 5.3.2022 v Dobšickém šenku. Výroční členská schůze 
zvolila nový výbor MO ČRS ve složení: Ing. František Malý, Ing. Ondřej Jedlička, Jakub Syrový, Pavel Bohatý, Pavel 
Bořek, Luboš Vondráček, Mgr. Oldřich Novotný. Předsedou MO ČRS byl opět zvolen Ing. Ondřej Jedlička. 
                       Překvapením pro oceněné bylo udělení Odznaku za významnou pomoc Mgr. Oldřichu Novotnému a Ing. 
Františku Malému. Předseda rybářů tak poděkoval vedení spolku Dobšané za zachování rybářského revíru 
v souvislosti s odbahněním dvou slepých ramen v roce 2014.  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          Myslivci se bohužel v důsledku nepřátelství 
místních obyvatel sešli po mnoha letech v Žehuni. Starostka obce 
Dobšice a další občané Dobšic řešili bezdůvodné krizové situace 
s parkováním aut na návsi a s dopadem broků při honu na střechy 
rodinných domů tak, že zavolali na myslivecký spolek Policii ČR. 
Toto chování způsobilo, že myslivci ukončili v Dobšicích veškerou 
činnost a odešli z Dobšického šenku. Nájemce pohostinství má 
jistě radost.  

                    Spolek 
Dobšané 

nesouhlasí 
s tímto chováním 

současného 
vedení obce a několika dalších jedinců. Vše lze řešit jinak. 
Nesouhlasíme s nekompetentním řízením obce. Jde o hluboké 
nepochopení věcí veřejných. 
  
                    Myslivcům je potřeba poděkovat za to, že stále v našem 
okolí vidíme bažanty nebo zajíce. Myslivci vysazují nové stromy. 
Např. v lomu u dálnice. Starají se o přírodu a chrání ji. Děkujeme.  

                         Chceme vyjádřit naději do budoucnosti, že se opět poměry v naší obci vrátí  ke slušnému  
a vstřícnému jednání. A myslivci se  snad  do naší obce opět vrátí. Dobšané Vás budou i nadále podporovat. 

Vzpomínka na všechny naše členy a kamarády, kteří již nejsou mezi námi 
 
                         Dovolte nám, abychom zde a nyní vzpomněli na všechny naše kamarády a přátele, kteří bohužel již 
nejsou mezi námi. Za uplynulých 15 let jde o dlouhý seznam.  Se všemi jsme prožili neopakovatelné chvilky při  našich 
společných akcích i v soukromí. S mnoha z nich jsme osobně zažili i mnoho humorných situcí. Od starších jsme se 
učili. Měli jsme  rádi jejich vypravování a čerpali jsme od nich životní zkušenosti a moudra. Nikdy na Vás 
nezapomeneme. Máme Vás stále v srdcích.                                                                                      Za Dobšany Olda Novotný                                                                                                                 
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Z činnosti ČRS MO Žehuň 
                        Dne 16.4.2022 se na Dobšickém rameni opět konaly již tradiční rybářské závody. Počasí bylo poměrně 
chladné, ale již od brzkých ranních hodin se začali sjíždět závodníci, začala prezence a při jejím ukončení bylo celkem 
53 závodníků, z toho 26 dětí a 27 dospělých. Novinkou těchto závodů bylo to, že se závodníci rozdělili do dvou 
věkových kategorií, a to děti do 15 let a dospělí nad 15 let.  
                      Úderem deváté zazněl startovní výstřel a závody odstartovaly. Již v prvních minutách závodů bylo mnoho 
závodníků úspěšných a lovili kapry, plotice, karasy, okouny a cejny. Po celou dobu závodů nám občerstvení zajišťoval 
pan Biško z Nové Vsi se svým plně vybaveným karavanem, kde griloval výborné klobásy a točil dobré pivo a limo. Čas 
závodů ubíhal jako voda a v 13:30 zazněl další výstřel, který závody ukončil. Traťoví rozhodčí od závodníků vybrali 
karty s úlovky a organizátoři začali sčítat výsledky.  Po pečlivém spočítání všech úlovků závodníků organizátoři přešli  
k vyhlášení vítězů rybářských závodů.  
                        Na prvním místě v kategorii dospělých se umístil pan Pavel Horák se 614 body a získal poukaz  
na rybářské vybavení v hodnotě 3 000 Kč, na druhém místě se umístil pan Michal Klatka s 205 body a získal poukaz 
na rybářské vybavení v hodnotě 2 000 Kč, na třetím místě se umístil pan Miroslav Pecina s 153 body a získal poukaz 
na rybářské vybavení v hodnotě 1 000 Kč. Na prvním místě v kategorii dětí se umístil Jan Římek se 158 body a získal 
rybářský prut, naviják, vezírek, stoličku a krmení, na druhém místě se umístil Jiří Horyna s 53 body a získal rybářský 
prut, naviják, vezírek, na třetím místě se umístila Amálie Procházková se 49 body a získala rybářský prut a naviják.  
                         Ale i ostatní závodníci, kterým rybářské štěstí moc nepřálo, si odnesli rybářské ceny, aby měli  
na rybářské závody památku. Dostali užitečné věci jako metry, krmení, splávky, háčky atd. A tak si každý z dětských 
závodníků nějakou tu cenu domů odnesl.  
                        Celkem se ulovilo 48 kaprů, 28 ks bílé ryby, 5 karasů, 4 cejni, 2 okouni a 39 perlínů – tedy 126 ks ryb. 
 I přes chladnější počasí se rybářské závody velice vydařily a za rok se můžeme všichni těšit na další. 
Petrův zdar!                                                                                                                 Ing. Ondřej jedlička, předseda MO Žehuň 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pozvánka na výlet 
                       Ve dnech 7.-9.10.2022 se uskuteční zájezd  do Krkonoš. Tentokrát do Rokytnice nad Jizerou. Platbu si 

vybere přímo majitel chaty na místě a cena je cca 300,- Kč na osobu /noc. Místem akce je CHATA POD SMRKEM, 

Horní Rokytnice 384. V případě  zájmu se obraťe osobně na Mgr. Alenu Zvěřinovou. 
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8 let vlády volebního uskupení Hasiči pro Dobšice se podepsalo na 

archeoskanzenu 

      Podívejte se na několik fotografií, jak se osm let vlády „Hasičů pro Dobšice“ podepsalo na devastaci  

archeoskanzenu za dětským hřištěm. Kovárna spadla, chlebová pec je zničená, palisádové oplocení zmizelo… Naštěstí 

spolek Dobšané, stejně zdevastované dětské hřiště s polozemnicí, v loňském roce opravil a na revitalizaci spolek 

zajistil dotaci ve výši 398 000 Kč. Dětské hřiště jsme zachránili. Avšak archeoskanzen je smutnou historií za vládou 

místních hasičů.  

 

 

 

 

Vánoční stromeček u zvoničky někdo likviduje? 
                     Spolek Dobšané zajistil finanční prostředky na nový stříbrňák, který byl 

vysazen u zvoničky. Důvodem vysazení nového stromu bylo to, abychom šetřili naše 

lesy a nemusel se každý rok řezat na Vánoce stromeček nový. Zajistili jsme i nová 

světýlka, o stromeček se stará rodina Alči Zvěřinové. Pravidelně ho zalévá. Avšak 

v dubnu 2022 jsme si všimli, že na stromečku jsou ořezané větvičky. Musíte se zadívat 

pozorně z blízka. Někdo si nařezal stříbrné 

větvičky zřejmě na dekoraci, na věnečky, 

na svíčky či jen tak, aby nám všem udělal 

radost. Ke všemu strom začal osychat 

z neznámého důvodu. Na několika 

místech hnědne a větvičky opadávají. 

Dobšané se starají o zeleň a někdo tyto 

snahy likviduje. 

 Odsuzujeme chování tohoto slaboduchého jedince. Je to neuvěřitelné. 

Ze života Klubu zoufalých turistů 
                         Od posledního vydání Občasníku zažili 

Zoufalci spoustu společných výletů a setkání. Ještě v roce 

2021 jsme vyrazili na turistický (vlak+chůze) výlet do 

Nové Vsi u Kolína, přesněji k památníku prusko-rakouské 

bitvy (r.1757). Na Silvestra sraz U Bobra a na Nový rok 

setkání na Holém vrchu. V únoru proběhla akce, na 

kterou se těší všichni – zabíjačka a výroba různých pochutinek z vepřového. Prostory pro akci tentokráte poskytl 

jeden z kamarádů ze Žehuně. S lepšícím se počasím rostla i chuť na turistiku. Vzhledem k nové možnosti dopravit se 

autobusem z Dobšic až do Zásmuk, jsme absolvovali pěší asi 9-ti kilometrový výlet ze Zásmuk (podél Vavřineckého 

potoka) do Kouřimi. Prošli jsme se nádhernou přírodou a objevili jsme při tom i kouřimský Lechův kámen. Posledním 

výletem bylo cyklistické putování, se srazem v Libici nad Cidlinou, kde nás čekal zasvěcený průvodce pan Čejka 
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(pozval nás u příležitosti loňských Zabíjačkových hodů) a podal nám výklad k významným 

místům Libice nad Cidlinou. Postupně jsme navštívili Libické hradiště, muzeum a oba libické 

kostely. A protože se jednalo o putování, navštívili jsme cestou zpět postupně libickou 

hospodu v „Kulturáku“ , hospodu v Opolanech, hospodu v Sánech na hřišti a někteří 

vytrvalci na konec i Dobšický Šenk. Protože pozvání do Libice směřoval p. Čejka všem 

Dobšanům, akce se zúčastnilo i několik členů tohoto spolku (ale dopravili se auty).                             Ing. František Malý                                                           

Zalévání ovocné aleje 
                   Na valné hromadě spolku Dobšané bylo přijato usnesení 

s návrhem na důkladné zalití ovocných stromů v okolí místního hřbitova. 

Důvodem byl suchý březen a obava, že by nově vysazené stromky mohly 

uschnout. Děkujeme rodině MVDr. Karla Dočkala ze Žehuně, která zapůjčila 

techniku a během podvečerního času koncem března jsme všechny nově 

vysazené stromy prolili. 

Výlet  do Dobšic u Znojma 
                    Dne 2.4.2022 se pánská část Dobšanů vydala do 

moravských sklípků. Tentokrát do obce Tasovice, asi 5 km od 

Dobšic u Znojma. Cestou domů jsme navštívili i kamarády 

v samotných Dobšicích u Znojma.  

                   Děkujeme přátelům z Moravy za úžasné zážitky při 

degustaci vín, při hudební produkci i při přátelských 

rozhovorech u dobrého pohoštění. 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Libice nad Cidlinou 

                   Několik místních občanů a řada zájemců i z okolí využili nabídky pana 
Milana Čejky z Libice nad Cidlinou připomenout si historii nedaleké slavníkovské 
Libice nad Cidlinou. Výlet se konal 14.5.2022 a sraz byl u Pamětní síně 
Slavníkovské Libice. Následně jsme s výborným průvodcem prošli Slavníkovské 
hradiště. Využili jsem i nabídky prohlédnout si dva místní kostely. Kostel sv. 
Vojtěcha a Kostel Evangelický. V závěru akce jsme panu Čejkovi poděkovali za 
hezký zážitek v jejich obci a pozvali jsme ho na naše akce v Dobšicích. Po dvou 
hodinkách všem chutnalo pivečko v kulturáku, kde řada z nás prožila taneční. 
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Další necitlivě ořezaný strom na cykloturistickém odpočívadle 
                      Spolek Dobšané dlouhodobě kritizuje nezákonné praktiky současného vedení obce Dobšice v oblasti 

likvidace stromů na katastru naší obce. Vzpomeňme na nezákonně 

pokácenou stoletou lípu u hřbitova za starosty pana Ing. Martina Popka, za 

kterou musela obec zaplatit pokutu. Výzva, aby pokutu zaplatila odpovědná 

osoba nebyla vyslyšena. Letos v březnu opět místní vedení hasičů za 

souhlasu starostky obce, zřejmě někde u pivka usoudilo, že zcela zdravá, 15 

let mladá vrba na odpočívadle, na obecním pozemku, solitérní strom, hodně 

daleko od obydlí, v parku s arborety, bez známek jakékoliv nemoci, překáží a 

je třeba ji omladit. Jak jsme se později dozvěděli z úst starostky obce. Prý 

strom vadil okolní zeleni, při sekání trávy a padaly větvičky. Strom prý také 

ohrožoval hrající si děti pod stromem.  

                      Posuďte sami, jak byl proveden omlazovací řez na stromu, který 

nikomu nevadil a ve výšce 130 cm obvod kmene činí 170 cm. Považujeme 

toto jednání za barbarství nehodné slušných a rozumných lidí. Kolik bude 

stát obecní rozpočet další pokuta? Občané, Vám toto jednání nevadí? Ke 

všemu byla poničena louka před vrbou od těžké techniky. Opravdu hluboké 

koleje zřejmě budou skutečně vadit při sekání i při chůzi. Do původního stavu louku již 

nikdo nedal.  

Cidlinka hrála v Kolíně na Zámecké Klubu Františka 

Kmocha 
                      Hudební soubor Cidlinka, jenž oslavil nedávno 45 let své existence, se dne 

3.4.2022 vydal do Kolína. Města významného muzikanta Františka Kmocha. Tamnější 

Klub Františka Kmocha ji pozval na jejich tradiční nedělní čaje do míst, kde František 

Kmoch také hrával.  

                        Cidlinka skvěle reprezentovala naši obec a ostudu ji neudělala. Všem 

z Cidlinky patří poděkování za výbornou propagaci naší obce.  

                       Kaňkou akce však bylo, že odpovědná osoba obecního ozvučení slíbila osobní účast při ozvučení Cidlinky 

v Kolíně a pomoc při naložení ozvučovací techniky před odjezdem z Dobšic. Bez omluvy tato osoba nepřišla a nechala 

Cidlinku svému osudu. Naštěstí se podařilo zajistit jiné ozvučení v Kolíně. 

Malé historické okénko 

 1956 – bourání objektu čp. 18(dnes OÚ) 

 1957-1958 – stavba  nové budovy  obecního úřadu 

 1957-1958 – likvidace úzkokolejné drážky vedoucí od cukrovaru v Libněvsi přes Zámeček na Žehuň 

 1957 – regulace řeky Cidliny 

 1961 – velká povodeň, Cidlina se rozlila do okolních polí 

 1967 – likvidace staré nýtované železné lávky u silnice 
vedoucí od mostu až k dnes nově vysazeným lípám všech 
Dobšic ČR(zbytek lávky je zachován na cykloodpočívadle) 

 1967 – kácení lip na návsi 

 15.4.1967 – výsadba zeleně v obci 

 1970 – výstavba kabin na hřišti 

 3.-5.9.1971 – slavnostní otevření kabin na hřišti 
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Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka dne 28.5.2022 

               Opět po roce se konal další ročník turistické a cyklistické akce. Cíl byl tradičně u Dobšického šenku.  
V  čase mezi  13:00 -17:00 hodinou se v cíli nahlásilo na 50 účastníků z celé ČR. Přišli nebo přijeli až z Poděbrad, 
Velkého Oseka, Kolína, Libice nad Cidlinou, Žehuně... Nejvzdálenějšími účastníky byli tatínek s dcerou na kole až 
z Jablonce nad Nisou. Každý obdržel odznáček nebo samolepku a drobné občerstvení. Dobrovolné vstupné ve výši 
500 Kč se využije na výrobu keltského směrovníku. 
                  Děkujeme za podporu MAS Zálabí, z.s. i obci Dobšice za finanční podporu a „Zoufalcům“ za zajištění dozoru 
v cílové destinaci. 

 
 

 

 
 

 

Sraz Dobšic z celé ČR dne 18.6.2022 – pozvánka 
 

Spolek DOBŠANÉ, z.s. za finanční podpory obce Dobšice                          

pro všechny místní občany i přespolní zájemce zajišťuje 

výlet do Dobšic u Týna nad Vltavou                          Zoufalci U Bobra obnovili mobiliář 
na akci s názvem 

Setkání Dobšic z celé ČR 

Termín akce: sobota 18.6.2022 

Odjezd: 
7.50 hodin od obecního úřadu v Sánech 

8. 00 hodin od bytovky v Libněvsi 

8. 05 hodin od obecního úřadu v Dobšicích                                                              Děkujeme Fandovi a Šaňovi za práci, kterou                  

8.10 hodin od autobusové zastávky- Bednářovi v Žehuni                                    odvádí na celém našem katastru krásné obce 

Návrat: ve večerních hodinách                                                                                                     DOBŠICE a okolí. 
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Program akce:  

10.30 -12.30 hodin  - Veselí nad Lužnicí: město plné renesance 

Na protáhlém náměstí v historickém centru města stojí za vidění kostel Povýšení svatého Kříže a řada renesančních domů v čele 

s radnicí a muzeem s psaníčkovými sgrafity. Muzejní budova se nazývá Weisův dům, to podle hudebního skladatele Karla Weise 

(1862–1944), sběratele jihočeských lidových písní. Expozice vás seznámí rovněž s národopisem blat, historií veselských cechů, 

bytovou kulturou typického maloměsta a spatříte i zajímavou sbírku palných a chladných zbraní z 19. století. 

13.00 – 14.00 hodin - příjezd účastníků ze všech Dobšic ČR do Dobšic u Týna nad Vltavou 

 

14.00 hodin - slavnostní nástup hasičů s položením věnce u kapličky. Pak následuje bohoslužba slova před kapličkou. 

 

15.00 hodin - oficiální zahájení Setkání Dobšic z celé ČR. To bude jen krátké úvodní slovo. Pak už se bude jen jíst a 

pít s doprovodným programem. Např. vystoupení z týnského domu dětí a mládeže nebo Cidlinky, výstava fotografií, procházka 
po obci s budoucími plány a rozvojem obce a jiné. 
 
Podle počtu účastníků budeme vybírat finanční příspěvek ve výši 100-200 Kč na autobus v den odjezdu.  

Srdečně zveme na toto přátelské setkání zástupců všech Dobšic z celé ČR všechny občany z Dobšic, případně i zájemce z okolí. 

Pořadatelem akce není spolek Dobšané, z.s., ale spolek se ujal zajištění autobusu a akce poté, kdy hasičské vedení naší obce 

sdělilo, že zájezd na sraz Dobšic ČR nebude organizovat. Finančně však přispěje na autobus částkou 15 000 Kč. Nebojte se! 

Pojeďte v co největším počtu na pohodovou a přátelskou akci! Všichni jsou vítáni. Kontaktní osoba a přihlášky Markéta 

Knytlová – tel. 607 157 803. 

                             Citujeme starostkou zaslaný důvod, proč obec tuto akci neorganizuje:“Zájezd neorganizuje obec z 

kapacitních důvodů - předsedkyně kulturní komise Pavlína Králová je v uvedený termín mimo republiku a nemůže se 

o organizaci postarat“. 

                           To nepotřebuje další komentář. Od konce roku 2021 je vedení obce informováno o této obecní akci. 

Zajištění autobusu se tedy za nekonající hasičské vedení ujala opozice společně se členy spolku Dobšané, z.s.. 

Keltský páteční večer dne 24.6.2022 - pozvánka 
                         Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás pozvali k slavnostnímu odhalení nového keltského 
směrovníku, který náš spolek vyrobil a usadí na cykloodpočívadle, nedaleko pěti líp, které vysazovali zástupci pěti 
Dobšic z celé ČR v roce 2007.  
                          František Malý a Alexandr Kováč  s Oldou Novotným,  začátkem května vybudovali betonovou patku 
pro budoucí usazení směrovníku. Usazení směrovníku proběhne týden před slavnostním odahlením. Byli bychom 
rádi, kdyby se ujali slavnostního odhalení nejstarší žena a nejstarší muž z obce, pokud jim to zdravotní stav umožní. 
Program akce najdete dále na plakátu. Zveme všechny občany i na páteční keltský večer před Dobšickým šenkem, 
kde zahraje zbrusu nová kapela z Pardubic.  O průběhu Vás budeme informovat v dalším čísle Občasníku.    
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                                 Spolek DOBŠANÉ, z. s. za finančního přispění obce Dobšice pořádá         

Keltský pouťový večer v pátek 24. 6. 2022 

Keltský program na odpočívadle: 

18:00 - 18:10 hodin  slavnostní odhalení nového keltského rozcestníku na turistickém odpočívadle  

18:10 - 18:20 hodin vystoupení taneční skupiny Irské sestry z  Jablonce nad Nisou 

17:45 - 18:30 hodin  k dobré náladě hraje harmonika v rukou kapelníka Cidlinky Jiřího Sýkory  

Program u Dobšického šenku: 

19:00 - 19:15 hodin  BoneSaver – Rock Show Band, živá hudba z Pardubic  

19:15 - 19:20 hodin  vystoupení dětí z Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku  

19:20 - 19:45 hodin  BoneSaver – rocková kapela                    

19:45 - 20:00 hodin  Irské sestry a jejich překvapení pro účastníky  

20:00 - 23:00 hodin  BoneSaver – večerní zábava    

Doprovodný program: pohoštění v Dobšickém šenku, soutěž o 100 hodnotných  cen 

Vstupné dobrovolné. 

         Spolek Dobšané, z.s. slaví 15. narozeniny     

 

                                                          Všichni jste vítáni!                                                                                                     

Letní muzicírování 10.9.2022– program  (Pokračování ze strany č. 2) 

Na co se můžete těšit? Opravdu pestrý program pro celou rodinu zaujme snad 

každého. Srdečně zveme! Celodenní program je již zajištěn. Vstupné 

dobrovolné. Soutěž o ceny. Hlavní cena prasečí hlava a dalších 100 cen. 

 country kapela Trampoty 

 hudební soubor Cidlinka 

 Míla Hartman cover Karel Gott 

 pop- rocková kapela eNDee z Pardubic 

 čáslavská kapela BIG S – ska world 

muzic 

 Kapela ECHO 91 ze Starého Kolína 

 mažoretky z Nymburka i z Kolína 

 dětské atrakce na návsi – kolotoč, houpačky, vata…. 

 vystoupení dětí z mateřských školek regionu MAS Zálabí 

 zabíjačkové hody – jaternice, jelítka, prdelačka, tlačenka, škvarky.. 
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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 3.6.2022 

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

Víte, že… 
 hasičské vedení obce rozhodlo o vybudování  50 m dlouhé vodovodní přípojky od kabin okolo dětského 

hřiště až k oplocení s dvěmě ovečkami? Další vyhozené peníze pro lenost přinést ovečkám vodu od kabin. 

 opozici v Dobšicích se podařilo prosadit změnu umístění kontejnerů u Muzea Keltů, kde dělají ostudu?  

Budou v brzké době přemístěny za autobusovou čekárnu k Žehuni vedle hráze. 

 opozici se také podařilo prosadit zrušení vyhlášky za využívání veřejného prostranství ? 

 kontrola Ministerstva vnitra ČR odhalila starostce Veronice Kopecké za rok ve funkci  7krát porušení zákona? 

Starostka na to reagovala tak, že jde o porušení zákonů malé intenzity a vše je vlastně v pořádku. 

Neuvěřitelné!!! Občanům v naší obci to nevadí? Jaké je rozdělení zákonů na malou nebo velkou intenzitu? 

 10 měsíců od veřejného projednání ÚP dne 12.7.2021 není stále schválen nový Územní plán? 

 kontrola Stavebního úřadu v Městci Králové neodhalila konzumaci alkoholických nápojů každou sobotu 

v obecní budově sběrného dvora? Občané, v sobotu se tedy na sběrném dvoře alkohol nekonzumuje. 

Starostka tam prý nechodí a neodpovídá za to, řekla na OZ. Načež přítomný občan na OZ veřejně přiznal, že 

tam pravidelně dochází a tradice by se neměly rušit, sdělil opozici. Občané, rozumíte tomu? 

 opozice prosadila výměnu starých neekologických svítidel za nová ledková a úsporná svítidla? Předseda 

spolku Dobšané nabídl získání dotace a zpracování žádosti o dotaci. Starostka ho z toho však vyloučila. 

Smetla ze stolu. Prý pomohou cizí lidé z krajského úřadu. 

 rybáři vysadili do revíru 12 tis. ks úhoře monté o váze 4 kg, dále 1 000 kg kapra, 60 kg lína nad 30 cm a 40 kg 

amura o průměrné délce 60 cm? 

 rybáři vyčistili od stulíků koryto pod bezpečnostním přelivem u Žehuně? 

 pod nově budovaným jezem v Sánech rybáři zachránili 2 velké sumce, několik menších, desítky úhořů 

různých velikostí, hrouzky a největším překvapením byly 2 velké 50 cm dlouhé parmy? 

 od letošního roku již místním hasičům nevadí pálení velké hromady 

větví z pokácených a zlikvidovaných stromů v blízkosti kabin, 

polozemnice a rodinných domů u hřiště na čarodějnice? To je skvělá 

zpráva pro budoucnost. Vracíme se opět k tradicícm a občané by 

mohli zase ořezy ze svých zahrad vozit celoročně na hřiště. 

Navrhneme to na OZ, co říkáte?   

 kontrolní výbor obce doporučil řešení revitalizace obce na dobu až 

po volbách 2022? Řeší se to již 7 let. Smutný příběh. 

 výkup uliček v Libněvsi je ve stádiu – stále se jedná? Ovšem na dotazy s kým bylo jednáno a s jakým výsledkem, nikdo 

neodpověděl. 

 se opravují kabiny? Uvnitř budou např. dvě nové sprchy, nový záchod, nová kuchyň… Smlouva o dílo je na cca 104 000 

Kč bez kuchyně. Hasičské vedení obce přišlo na OZ s víceprácemi za více jak 63 % a chtěli podepsat dodatek č.1 ke 

Smlouvě o dílo. Další pokus o nezákonné řízení obce. Opozice se postavila proti těmto 

nezákonostem a bod byl z jednání OZ stažen. Tento bod vyvolal mimořádné OZ, kde hasiči schválili 

dalších cca 111 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci kabin se vyšplhaly z původních cca 

150 000 Kč na cca 300 000 Kč. Vše opět  bez bez dotace, z peněz daňových poplatníků. 

 rybář ze Sán ulovil dne 1.5.2022 amura bílého, váha 11,2 kg, 100 cm, v 6 45 hodin, na 

Cidlině? Foto zveřejňujeme s jeho laskavým souhlasem. 

 opozice zabránila tomu, aby se starostka obce Veronika Kopecká stala uvolněnou starostkou za 

cca 43 000 Kč měsíčně? 

 starostka obce Veronika Kopecká za rok ve své funkci nesehnala ani jednu korunu pro Dobšice? 

Navázala tak na svého předchůdce.  Naše obec je v tomto nejhorší obcí regionu a stále se propadá.  

 hasičské vedení obce si bez vědomí veřejnosti i opozičních zastupitelů schválilo navýšení počtu zastupitelů v dalším volebním 

období ze 7 na 9? Jde o další vyhazování peněz 

z rozpočtu obce každý rok. Občané, Vám 

toto vše nevadí? 


