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                  Vážení spoluobčané, přicházíme s dalším číslem Občasníku, který Vás seznámí s činností a akcemi našeho 

spolku za druhé pololetí roku 2022. Podařilo se nám realizovat řadu projektů pro zvelebení obce, pro lepší životní 

prostředí a obohatili jsme výrazně společenský a kulturní život v obci. Tím děláme obrovskou propagaci obce Dobšice 

po celé ČR. Bohužel  již odešel z obce myslivecký spolek ze Žehuně a pro zbytečnou byrokracii s předáváním klíčů od 

komunitního centra ve vztahu k místním spolkům ukončil činnost nově Klub seniorů. Komunitní život v naší obci 

postupně skomírá. Více na stranách č. 5 a č. 6. 

Zabíjačkové hody dne 10.9.2022 navštívilo přes 500 návštěvníků a účinkujících  
 

                   Nádherné letní počasí umocnilo skvěle zorganizovanou 

tradiční akci, které se zúčastnilo více jak 500 návštěvníků z celé ČR. 

Zahrály kapely z regionu, vystoupily mažerotkové taneční skupiny 

z Kolína i Nymburka. Novinkou byl nultý ročník olympiády mateřských školek z regionu MAS Zálabí ve společenské 

oblasti. Vystoupení dětí ze Žehuně, Ohař a Jestřabí Lhoty byla skvělá a všem moc děkujeme za účast i za dokonalou 

přípravu a nacvičení. Děkujeme ředitelkám školek za 

vstřícnost. Přijeli i zástupci Dobšic od Znojma. 

Končícího starostu Ing. Jaroslava Jenšovského a jejich 

zástupce z řad SDH jsme přijali za čestné členy našeho 

spolku pro dlouholetou spolupráci a přátelství. Čtvrtý 

ročník byl naplněn bohatým doprovodným 

programem i pouťovými atrakcemi. Akce se mohla 

uskutečnit díky spolufinancování dotace od 

Středočeského kraje ve výši 85 000 Kč. Děkujeme MAS 

Zálabí, z.s., obci Dobšice i všem, kteří jste darovali 

ceny do soutěže. Fotografie z akce najdete na straně č. 2. 

  

Dobšice mají nový „ Keltský rozcestník “ a „ Alej Dobšanů “   

                    Dobšané na dobšickou pouť slavnostně odhalili „ Keltský 

rozcestník“ a na dobšické posvícení  otevřeli „Alej Dobšanů“.                                                     

Více se dočtete na stranách číslo 3 a 10, 11.   

 Slabý mandát „Hasičů“ ve volbách.  Najdete na str. číslo 7. 
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Fotografie z Letního muzicírování – děkujeme všem za účast a podporu 
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Cyklistické odpočívadlo obohatil Keltský směrovník – pokračování ze strany č. 1 

 
               Z iniciativy Spolku Dobšané byl v Dobšicích 

slavnostně odhalen nový Keltský směrovník. 

                  Došlo k tomu v rámci Keltského pouťového 

večera a ještě u příležitosti patnáctého výročí založení 

spolku. Vše se odehrálo v pátek 24. června v areálu 

místního cyklistického odpočívadla v sousedství pěti 

lip, které zde v roce 2007 vysadili zástupci pěti obcí s 

názvem Dobšice. Ostatně směrovník právě ukazuje, 

kterým směrem každá ze zmíněných vesnic leží. 

„Největší podíl na realizaci celého záměru má František Malý a Alexandr Kováč, kteří všechno pečlivě připravili. 

Přitom první inspirace přišla z Dobšic u Znojma. „Na každém ukazateli se šipkou je také QR kód se základními 

informacemi o příslušných Dobšicích a nechybí ani vzdálenosti do těchto obcí," vysvětlil při zahájení předseda spolku 

Oldřich Novotný. Hned po slavnostním odhalení směrovníku začalo hustě pršet, takže plánovaný doprovodný 

program bylo nutno operativně přesunout do prostor Dobšického šenku. Tady se představily děti z Masarykovy 

základní školy ve Velkém Oseku. Jejich taneční "motýlí" vystoupení mělo velký úspěch. Děti se dočkaly velkého 

potlesku. O dobrou náladu se postarala hudební rocková skupina BoneSaver z Pardubic. A pořadatelé nachystali 

skvělé překvapení. Na sále se objevila 

taneční skupina Irské sestry z Jablonce nad 

Nisou. Za doprovodu rytmické irské hudby 

prezentovaly divákům ukázky klasického 

irského tance a stepu. Na závěr pak skupina 

nabídla přítomným výuku irského kolového  

tance. Irským sestrám patřil velký obdiv. 

                                                        Milan Čejka                                                              
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Neodpovědným chováním starostky obce Veroniky Kopecké musela obec uhradit 

pokutu ve výši 15 000 Kč  

Zaplatí tuto škodu odpovědné osoby ze svého? 

                    V minulém čísle Občasníku jsme Vás informovali v článku s názvem „Další necitlivě ořezaný strom na 

cykloturistickém odpočívadle“ o tom, že hasičské vedení obce opět v rozporu se zákony této země necitlivě 

„omladilo převislou vrbu“ a kritizovali jsme toto neodpovědné jednání. Opět jsme měli pravdu, neboť Česká 

inspekce životního prostředí svojí kontrolou zjistila porušení zákona č. 114/1992 Sb a obec  musela uhradit ze svého 

rozpočtu pokutu ve výši  15 000 Kč. Již v roce 2019 obec zaplatila pokutu ve výši 4 000 Kč za pokácenou lípu u 

hřbitova za starostování Ing. Martina Popka (dnes je nově předseda finančního výboru obce). Polovina z  pokut se 

vrací zpět do obce a obec za tyto peníze musí vysadit náhradní výsadbu. Jsou to však již účelově vázané peníze, které 

v rozpočtu chybí jinde. Dne 19.10.2022 zastupitelé museli schválit náhradní výsadbu-16 ks stromů za 97 753,50 Kč. 

Náš spolek vyzval písemně kontrolní výbor obce, aby výše uvedené projednal  a přednesl své závěry na jednání 

místního zastupitelstva obce, aby škodu obci uhradily odpovědné osoby, které se dokonce veřejně přiznaly, že 

stromy byly např.ořezány na jejich popud. Nikdo z vedení obce nám doposud neodpověděl. Na odpovědi budeme 

trvat a veřejně vyzýváme nový kontrolní výbor obce, aby věc projednal. Sdělujeme veřejnosti, že spolek bude  

důsledně trvat na dodržování zákonů ve vztahu zejména k ochraně životního prostředí. Nejsme zelení dogmatici. 

Nevadí nám pokácení stromů na soukromých pozemcích, které výškou již např. ohrožují střechy domů. Ale vadí nám, 

když se zcela zbytečně likvidují stromy na obecních pozemcích např. u hřbitova nebo na odpočívadle daleko od 

obydlí a stromy vykazují svoji vitalitu a solitérství, jak popsala i inspekce. A tím vznikají obci finanční škody. 

Drobná brigádní činnost Dobšanů i ostatních subjektů v obci 
                     Chceme znovu poděkovat všem občanům, kteří zdarma udržují posekanou trávu před svými  domy na 

obecních pozemcích nebo dobrovolně uklidí vandalsky vyhozený odpad v okolí obce do příkopů. Někdo se stará o 

obecní pozemky a vysazuje tam třeba nové květiny. Všem za toto velké díky. Nejde o samozřejmost. Jsou i v obci 

občané, kteří jsou za tyto práce placeni obecními penězi na DPP. Místní rybáři udržují naučnou stezku Dobše a pečují 

o vodní hospodářství. Více v jiném článku. Klub zoufalých turistů se stará o údržbu a úklid místa U Bobra. Mohli 

bychom pokračovat a nechceme na nikoho zapomenout. Všem děkujeme. Velmi si tohoto vážíme. Chceme na tomto 

místě poděkovat i myslivcům ze Žehuně, kteří se starají o zeleň na našem katastru a 

stále obnovují chov bažantů a zajíců. 

                       Na tomto místě nyní děkujeme za mnohaletou pomoc paní Bohumile 

Deimlingové z Dobšického šenku, která skvěle navařila mnoho obědů a večeří během 

všech našich akcí. Bohužel Dobšané již kulturní akce s přesahem do celé ČR v naší obci 

nebudou pořádat. Důvody najdete na straně č. 5. 

                        Z iniciativy našich členů, zejména Alči Zvěřinové a její rodiny, v jarním 

období vysazujeme nové květiny u Památníku padlých nebo před státním svátkem 

v říjnu tradičně připravujeme výzdobu památníku.  

                        Začátkem června se také Oldovi, Nadě a Šaňovi podařilo opravit boční 

strany keltské polozemnice a vypadanou spraš doplnit. Podívejte se, jak to nádherně vypadá. Polozemnice po 

opravách nedělá obci ostudu. Vše bez zájmu vedení obce. Toto vše se v obecním zpravodaji nedozvíte. 



5 
 

Setkání Dobšic ČR v Dobšicích u Týna nad Vltavou se vydařilo 
 

                        V sobotu 

dne 18.6.2022 byla naše 

obec pozvána na další 

Setkání Dobšic ČR. 

Hasičské vedení obce 

tyto aktivity nezajímají, a 

tak naši obec jeli 

reprezentovat členové 

spolku Dobšanů a řada lidí z okolních obcí. Z pěti Dobšic ČR se 

zúčastnili čtyři. Obce reprezentoval vždy 

starosta obce a řada občanů. Za naši   

nepřítomnou starostku při společné 

prezentaci obcí promluvil Olda Novotný. Poděkoval pořadatelům za pozvání a za nádhernou 

atmosféru i organizaci akce. Společně s Václavem Fejfarem předali dárky a pozvali  všechny 

přítomné do naší krásné obce například do Muzea Keltů či na naučnou stezku. Při odjezdu 

domů jsme i my obdrželi od starostky Mgr. Petry Horákové drobné dárky, mezi  kterými byla i 

ptačí budka vyrobená chráněnou dílnou Domov sv. Anežky, o.p.s.. Tuto budku jsme umístili  na 

lípu stojící na odpočívadle, patřící právě Dobšicím od Týna nad Vltavou. Cestou na Setkání Dobšic jsme také navštívili 

i město Veselí nad Lužnicí. Všem účastníkům děkujeme za účast a podporu těchto meziobecních akcí, které přispívají 

k fungování komunitního života a vytvářejí nová přátelství. Obec Dobšice uhradila část nákladů spojených 

s dopravou. Za účastníky děkujeme. 

Důvody, proč Klub seniorů ukončil svoji činnost a proč spolek Dobšané končí 

s velkými kulturními akcemi v naší obci – pokračování ze strany č. 1 
 

                      Hasičské vedení svými čtyřmi hlasy na srpnovém zastupitelstvu obce Dobšice schválilo legislativní zmetek 

s jasným záměrem šikanovat místní zájmové subjekty a vytvořit jim byrokratické a administrativní překážky 

k užívaným obecním nemovitostem, jako je komunitní centrum č.p. 16, sál Šenku apod. 

                      Legislativní zmetek  obsahuje:  

1/„ Pronájmy obecních budov na schůze spolků a místní uskupení jsou nadále zdarma. Úklid si spolky zajistí samy.“ 

2/ „ Při komerčním využití pronajímaných budov /zábavy, turnaje, oslavy…/, kde je vybíráno vstupné, či se organizují 

soutěže o ceny a tomboly, bude i spolkům účtován pronájem , spotřeba elektřiny, otop i úklid, stejně jako u trvale 

hlášeného občana.“ 
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              Účinnost tohoto nařízení je od 1.9.2022. Další byrokratickou překážkou pro spolky je povinnost před využitím 

obecní budovy uzavřít předávací protokol. 

              Tento předávací protokol se jmenuje Smlouva o zapůjčení nemovitosti s příslušenstvím, která obsahuje 

další šikanózní body: 

- Definice věci nemovité  

- Popis předaných klíčů 

- Seznam vybavení nemovitosti – počet židlí, počet příborů, počet talířů, počet skleniček….. 

- Kauce za pronájem – např. za komunitní centrum č.p. 16 je kauce 500 Kč, za sál 1 500 Kč 

- Tyto kauce Vám propadnou nebo strhnou, pokud předáte nemovitost neuklizené 

- Kauci je nutno uhradit předem – píše se ve smlouvě 

- Pokud budete chtít dřevo k topení, zaplatíte 1 000 Kč/den 

- Pokud chcete úklid na obecní náklady, zaplatíte 500 Kč/akce 

- Pokud využijete ubrusy, zaplatíte 350 Kč/akce 

               Tento předávací protokol (Smlouvu) musí uzavřít i spolek, či zájmové sdružení,  pro své schůze, tedy i 

např. senioři, kteří chodili jednou za měsíc na jednu hodinu do komunitního centra. 

Výtah ze Zápisu z výborové schůze spolku Dobšané ze dne 13.10.2022 

7/ Termín příští výborové schůze a místo konání 

                    Další výborová schůze a štáb se bude konat až první čtvrtek v únoru dne 2.2.2023. 

                    Předseda navrhuje, abychom se opět sešli v komunitním centru, ale on sám odmítá nesmyslné předávání 

klíčů od č.p. 16 s vyplňováním předávacího protokolu s názvem Smlouva o zapůjčení nemovitosti s příslušenstvím, ve 

které se např. vyplňuje stav měřičů elektřiny, popis předaných klíčů, popis vybavení č.p. 16 v kuchyni a všude, 

vyplňuje se ceník, kde obec chce od všech, i od spolků, vybírat kauci/pro č.p.16 je to 500 Kč, pro sál je to 1 500 Kč/. 

Pokud další den, v úředních hodinách bude zjištěn nepořádek, kauce propadá na úklid. Musíte jít jeden den na 

obecní úřad v úředních hodinách pro klíče a pověřená osoba za obec s Vámi musí jít do č.p. 16 a následně další den 

opět musíte jít s pověřenou osobou č.p. 16 předat a podepsat protokol s předáním klíčů. Toto vše se musí nově 

konat od 1.9.2022, když např. senioři, Dobšané, rybáři a jiní chtějí využívat komunitní centrum třeba jen na jednu 

hodinu za dva měsíce. Návrh předsedy, aby z devíti nově zvolených zastupitelů a dalších lidí z komisí a výborů, kteří 

povětšinou sedí v době využití komunitního centra naproti v hospodě, někdo v den setkání například seniorům v 

daném čase předal klíče a hned za hodinu, po skončení, klíče opět převzal, byl starostkou obce arogancí moci 

odmítnut. Písemnou reakci máme k dispozici. Předseda považuje toto chování hasičské zlovůle za vyjádření nedůvěry 

k lidem, kteří komunitní centrum vybudovali, zajistili peníze a mají k němu citový vztah. Nic tam neničíme a nic tam 

nekrademe. A pokud by na stole zůstaly např. drobky od bábovky, tak přeci stačí zavolat a jistě bychom dali vše do 

pořádku. Komunitní centrum bylo vybudováno za pomocí EU dotace a smyslem bylo, aby bylo hojně zdarma 

využíváno místními komunitami. Jde o další krok vedení obce k likvidaci komunitního života v obci. 

12/ Ukončení setkávání seniorů v komunitním centru pro zlovůli vedení obce 

                      Zástupce Klubu seniorů informoval přítomné, že jejich stav je již jen okolo sedmi. Ke všemu vedení obce 

vytváří takové podmínky, které jsou k seniorům velmi nevstřícné. Nikdo za posledních 8 let nepřišel z vedení obce ani 

na jedno setkání seniorů. Ke všemu nyní mají senioři kvůli jedné hodině za měsíc absolvovat byrokratickou mašinérii 

a obstrukce s předáváním klíčů a ještě hrozí seniorům, že za případné drobečky na stole budou muset uhradit 500 Kč 

za úklid. Hasičské vedení nepochopilo, že byli zvoleni proto, aby se starali o lidi a vytvářeli jim příznivé podmínky 

pro lepší žití. Zejména seniorům.  Po myslivcích, nyní senioři, končí své aktivity v Dobšicích. 
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Spolupráce s obcí Žehuň 
                      Po komunálních volbách 2022 se v Žehuni ujali moci tamní hasiči, kteří v neformálních rozhovorech 

nabídli vzájemnou spolupráci i našemu spolku. Náš spolek vítá tuto iniciativu, která ve vztahu k Žehuni nebyla snad 

15 let. Předseda spolku je připraven pomoci s radami ve vztahu k dotacím, případně lze uskutečňovat společné 

projekty, což posílí možnosti získání finančních prostředků. Mezi členy spolku Dobšanů je řada „Žehuňáků“. Návrat k 

normálnosti ve fungování meziobecních vztahů považujeme za přínosné. Předseda ocenil tuto iniciativu z vedlejší 

obce a vyjádřil naději, že snad i v naší obci vzejde z řad hasičského vedení nějaký osvícený člověk, který by chtěl být 

dobrým partnerem všech subjektů v naší obci i přes osobní antipatie. 

Toulky Zoufalců 
                     Cílem letošního letního toulání bylo okolí Hnačovského rybníka(mezi Klatovy a Horažďovicemi).V útulném 

penzionu s krytým bazénem se nám velmi líbilo, ale cyklovýlety nemohly chybět. A tak první okružní etapa vedla na 

zámek Velhartice. Cestou jsme téměř minuli Werichovu chatu, která je skryta v lesním porostu. K překvapení všech - 

říčka Ostružná, kde JW chytal pstruhy je dnes jen malým 

potůčkem. Domů jsme dojeli s malým blouděním (jako 

vždy) po ujetí  téměř 50 km. Dalším cílovým bodem byla 

následujícího dne největší hradní zřícenina v Čechách - 

hrad Rábí.  Do „základního tábora“ jsme se vrátili po cca 

60 km, kde na nás již čekalo dobře vychlazené 

Postřižinské a něco dobrého z nezměrných zásob jídla. 

Na svátek sv.Václava nám, konečně po 2 letech, vyšel 

víkendový výlet do okolí přehrady Rozkoš. Tento kraj se 

pojí s dřívějšími výlety s naším kamarádem J.Lískou. I když předpověď počasí neslibovala příjemný víkend, při cyklo 

vyjížďkách bylo počasí velice pěkné. V neděli při odjezdu jsme našeho kamaráda vzpomněli a zapálili na jeho hrobu 

svíčku.                                                                                                                                                                    Ing. František Malý 

„Hasiči“ ve volbách v Dobšicích obdrželi velmi slabý mandát – pokračování ze strany č. 1 

                     Ze 193 voličů je nevolilo cca 146 občanů 

                     Ve dnech 23. a 24.9.2022 proběhly opět v naší obci komunální volby. Naše obec měla ke dni voleb celkem 

193 voličů. K volbám jich nakonec přišlo pouhých 73. Tedy bylo vydáno 73 obálek. Vrátilo se jich jen 72. Celkem 120 

občanů z naší obce vůbec nepřišlo k volbám. Zřejmě dali takto jasně najevo, co si myslí o vládnutí „Hasičů“. 

Samozřejmě mezi touto skupinou jsou i občané, kteří dlouhodobě k volbám nechodí nebo je to prostě nezajímá. I to 

je obraz smýšlení místních lidí a mají na to své právo. Zajímavostí však je to, že ze 72 voličů,  přišli volit zřejmě i do 

Senátu, tak cca 25 z nich dali neplatný hlas „Hasičům“, případně je nevolili vůbec. Jednoduchými počty se dostáváme 

na zveřejněná čísla o počtu lidí, kteří tedy „Hasiče“ volili. Hasiče volilo jen cca 45 – 48 občanů naší obce.               

                       Jde o velmi nízkou volební podporu a volební uskupení „Hasiči pro Dobšice“ mají slabý mandát, který 

je předurčuje k tomu, aby spravovali obec bez větších investic, pečovali o obecní majetek a nedělali zásadní kroky, 

které si většina našich spoluobčanů nepřeje. Nevolící většina má řadu zákonných prostředků, jak lze 

nekompetentnost některých budoucích rozhodnutí nových zastupitelů z autoritativního uskupení řešit a napravovat  

cestou skutečné diskuze s občany a uplatňováním demokracie v naší obci. 

                       Osobně jsem se domníval, že v naší obci mají místní „Hasiči“ daleko silnější podporu. Jsem velmi rád, že 
jsem se mýlil. V naší obci stále existuje zdravý úsudek, řada rozumně smýšlejících lidí a není to tak špatné. To je 
velká síla i naděje do budoucnosti. Měli by si to odpovědní lidé z vedení obce uvědomit. 
                                                                                                                                                                          Mgr. Oldřich Novotný 
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V roce 2022 byl rybářský spolek velmi aktivní 
                      Letos nově zvolený výbor rybářské organizace ze Žehuně se aktivně pustil do řešení vzniklých problémů. 

Nejdříve se opravila technologie na Sánském chovném rybníčku. Následně se vyměnilo betonové potrubí za plastové 

na odtoku z Libněveského ramene. Nakonec rybáři  za pomoci i dalších subjektů opravili již nevyhovující lávku přes 

Mlýnskou strouhu na Dobšově stezce. Na jedné fotografii vidíte starou původní lávku a již novou, která se usadí na 

poslední vyhlášené brigádě dne 5.11.2022. Kromě toho rybáři v roce 2022 opět brigádní činností pomohli udržovat 

naučnou stezku a vysadili do revíru velké množství ryb. U příležitosti oslav obce Choťovice se rybáři prezentovali 

nádhernou výstavkou. Rybářům patří velké poděkování.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perličky z obecního úřadu 
 
                        Vážení čtenáři, přicházíme s novým okénkem v našem Občasníku, kdy Vás budeme informovat o tom, 
jak funguje místní obecní úřad vedený pouze jedním uskupením z řad „Hasičů“. Budeme komentovat přijatá 
rozhodnutí, porušování norem, zákonů a mnoho jiného. Dnes Vám představíme nově zvolený kontrolní výbor obce, 
který má kontrolovat činnost samosprávy, starostky a přijatých usnesení, kromě mnoho dalšího. Na webu obce 
čteme, že členy kontrolního výboru byli zvoleni  nově pan Vladimír Levý, dále manžel administrativní pracovnice 
úřadu pan Petr Deimling a partner starostky obce pan Václav Bulíček. Jak administartivní pracovnice, tak starostka 
obce jsou placeny obecními penězi. Je tedy jasné, že tito dva členové kontrolního výboru nebudou dostatečně kritičtí 
vůči svým rodinným příslušníkům. Je to tedy jen na třetím členovi kontrolního výboru. Bude pan Levý vykonávat svoji 
práci zodpovědně a spravedlivě? Nebo se stane dalším nekritickým pozorovatelem porušování norem? To ukáže čas. 
Ale již dnes ho můžeme motivovat jedním úkolem. Ustavující zastupitelstvo obce se konalo 19.10.2022. Ještě 
30.10.2022 nebyl na obecním webu zveřejněn Zápis z tohoto jednání. Jde o další porušení norem vedení obce, neboť 
dle platného Jednacího řádu obce musí být zveřejněn Zápis na webu do 10 dní od konání zastupitelstva obce.  Co Vy 
na to pane Levý? Budete dbát na to, aby občané měli na webu obce informace z jednání OZ včas a v souladu 
s platnými normami? Nebo je Vám to jedno? Minimálně byste měl tento bod projednat na dalším OZ a jménem 
kontrolního výboru obce přednést námitku. Vaše kroky budeme sledovat a veřejnost informovat. Pane Levý,další 
možné body k jednání  kontrolního výboru najdete na str. č. 4, případně 5 a 12. 
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    Výlet do Rokytnice nad Jizerou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                         Letošní podzimní výlet se po letech nekonal na Pasekách, ale tentokrát 

jsme si užívali říjnový víkend kousek vedle, a to v Rokytnici nad Jizerou. Přestože byl 

říjen, ještě se dalo příjemně posedět u 

ohně s tradičním opékáním buřtů. Počasí 

přálo nejen houbařům, 

ale i turistům. Vyšlápli 

jsme na vyhlídku Stráž 

na Rokytnicí, někdo tradičně navštívil osadu Jizerka, 

někteří stihli cestou za nákupy do Polska i Mumlavské 

vodopády v Harrachově. Byl to krásný víkend s partou 

fajn lidí.                                                              Alča Zvěřinová 

Vyhodnocení Letního muzicírování u ovaru 
                          Pořadatelé této vydařené akce vyhodnotili pozitiva i negativa akce při společném ovarovém setkání 

dne 16.9.2022. Sešli se u Oldy Novotného a ve venkovní kuchyňce se ovarová 

kolena uvařila v pařáku. Díky solidnímu 

počasí jsme poseděli u venkovního 

posezení. Pochutnali si na skvělém jídle.  Ze 

zbytků ještě udělali několik tlačenek. 

Pravidelná setkávání v menších počtech, 

vždy u jiného souseda, budou zřejmě 

budoucností i našich aktivit. 

Pozvánka na  neformální „Předvánoční setkání u stromečku“ 
                         V sobotu 3.12.2022 se koná u příležitosti rozsvěcení stromečku u zvoničky neformální přátelské 

setkání místních i přespolních. Rozpečeme jaterničky, zakrojíme uzené s okurkou a dáme si svařáček. 

Popřejeme si hodně zdraví a zapálíme svíčku u Božích muk. Začátek je v 16 hodin. Srdečně zveme všechny 

občany.      

Pozvánka na Novoroční výstup na Holý vrch 
 „Ani sníh ani mráz, ani smích ani pláč“ na Dobšany neplatí. Zbývají dva 

měsíce a rok 2022 se s námi bude pomalu loučit. Vše dobré i špatné bude za 

námi. Nás, Dobšany, nic neodradí a stále a stále jedeme dál, pokračujeme. 

Tradice se mají ctít a dodržovat.  Nejenom ty staré, jako jsou Velikonoce či 

Vánoce, ale i ty nové. Takovou novou dobšickou tradicí se 1. ledna 2018 stal 

Novoroční výstup na Holý vrch.  A proto i tentokrát počítáme se setkáním 

sousedů nejen od nás, nýbrž i z okolních vesnic. Tradičně si oblékneme 

čepice, rukavice, válenky, do batohu nachystáme buřtík, polínko i něco 

tekutého na zahřátí.  Focení a zapsání do kroniky, opékání, popíjení svařáku, 

horkého čaje, koulování i jiné radovánky nebudou ani tentokrát chybět, dojde 

i na odměnění nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. Věřím, 

že se celá novoroční akce opět vydaří díky hojné účasti Dobšanů  a ostatních 

obyvatel z okolí. A tak tradičně již po šesté vyrazíme směrem na Holý vrch.  Možná bude mráz, určitě bude sníh, ale 

nebude pláč. Jako vždy bude veselo.                                                         Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané 
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Otevření „Aleje Dobšanů“ dne 29.10.2022- pokračování ze strany č.1 
 

Nový infopanel – umístěný u odbočky na Sány před hřbitovem u lavičky 
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             Vysazování nových stromů a fotografie z otevření „Aleje Dobšanů“dne 29.10.2022 

                   Přípravy začaly již 9.10.2022, kdy opět Fanda, Šaňo a Olda 

zabetonovali základ pro dubový infopanel u lavičky nedaleko 

odbočky na Sány. Díky Jirkovi Čiperovi, zaměstnanci Toyoty, jsme 

opět získali od Toyoty finanční podporu na nové stromy ve výši 

10 000 Kč. Olda Novotný sepsal žádost a vyřídil veškerou 

administrativu. Oběma děkujeme.  

              Alej Dobšanů obohatily nové lipky 

                   Z iniciativy spolku Dobšané v Dobšicích se už patnáct let postupně vysazují stromky na cestě směrem od 

obce k dálnici D 11 za podpory automobilky Toyoty. V sobotu 29. října 

se v této bohulibé aktivitě opět pokračovalo a cesta nyní nese název 

Alej Dobšanů. Členové a členky spolku vykopali jámy, zatloukli opěrné 

kolíky a nově zasazené stromy byly obaleny ochranou proti 

okusu lesní zvěří. Mladé dřeviny nakonec dostaly  potřebnou 

zálivku. „Za krásného slunného počasí se nám podařilo vysadit deset 

mladých lipek srdčitých, což je takový český národní strom. 

V kilometrové aleji, která se vlastně také stala místním krajinotvorným 

prvkem, roste zhruba dvě stě stromů, kromě lip zde pak máme hrušky, 

švestky slivoně. Lidé tento klidný prostor směřující z obce ke hřbitovu 

využívají k procházkám, přicházejí maminky s kočárky a senioři. Vlastně je to i cesta za našimi předky. „O alej se 

staráme i během roku, upravujeme koruny stromů a když je sucho, tak je musíme zalévat. V neposlední 

řadě pak tato cesta funguje i jako stezka pro cykloturisty, kteří se rádi zastavují u našeho cykloodpočívadla nebo v 

Muzeu Keltů,“ vysvětlil předseda spolku Oldřich Novotný.  Na závěr došlo u odbočky na Sány ke slavnostnímu 

odhalení desky, která informuje o tomto záměru. Nechyběl přípitek, krátký projev a společné focení. „V podstatě se 

jednalo o poslední akci, která připomněla letošní patnácté výročí založení našeho spolku. V nějakých aktivitách 

bychom rádi pokračovali i v příštích letech. V nejbližší době například připravíme tradiční novoroční pochod na Holý 

vrch,“ doplnil předseda spolku.                                                                                                                                     Milan Čejka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

               Tímto projektem, opět bez zájmu jediného zastupitele obce (všichni byli 

oficiálně pozváni), jsme zakončili rok, ve kterém náš spolek slaví 15 let své 

existence. Ještě jednou děkujeme všem přítomným za účast a pomoc. Věříme, že 

nová „Alej Dobšanů“ bude vytvářet nádherný krajinotvorný prvek, bude sloužit 

místním občanům při sklizni švestek i hrušek a budoucí stín ocení i cyklisté a 

turisté, kteří zavítají do naší obce. A doufáme, že se nenajdou znovu necitliví 

barbaři, kteří budou nové stromy likvidovat nebo je nezákonně „omlazovat“. 

Přejeme si, aby alej sloužila k procházkám našich občanů a byla  důstojnou přístupovou cestou za  našimi předky.

Výbor 

spolku 

Dobšané, z.s. 
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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 4.11.2022 

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

 Víte, že… 
 v soutěži Vesnice roku 2022 vyhrála obec Kostelní Lhota, okres Nymburk, ve které funguje 18 zájmových 

skupin?  Všichni se vzájemně podporují. Můžeme jim jen závidět. Zlatá doba Dobšic je nenávratně pryč. 

Komunitní centrum v Kostelní Lhotě slouží pro spolky zcela zdarma a bez našeho byrokratického protokolu. 

                V rámci nového komunitního centra jsou poskytovány služby a aktivity, které vedou ke zlepšení komunitních 

a společenských činností a vyšší podpoře sociálního začlenění. Pro cílové skupiny jsou v komunitním centru k 

dispozici i volnočasové aktivity a možnost využití spolkových aktivit. 

Možnosti využití: 

Zajištění stálého zázemí pro poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (dluhové poradenství). Vytvoření 

zázemí pro aktivní trávení volného času vymezených cílových skupin, setkávání cílových skupin. Zajištění stálých 

prostor pro místní spolkovou činnost. Zajištění možnosti vzdělávání, kurzů a školení pro cílové skupiny s cílem získání 

mj. kompetencí pro řešení běžných životních situací a problémů 

              „Pro zájmová uskupení je vše zdarma. Jak pro jejich činnost, tak  i akce a ještě mají přednostní právo“, 

sdělil nám osobně starosta Kostelní Lhoty. Lidem věří a vše funguje na důvěře.  Žádné šikanózní kauce, žádné 

náklady s úklidem. Vše hradí jejich obec. Klíče předává pověřená osoba v den akce a zase si je v den akce převezme. 

U nich je to knihovnice. Tomu říkáme služba veřejnosti a  vytváření příznivých podmínek pro život lidí v obci. 

 výše uvedené v Dobšicích nefunguje? Tady funguje nedůvěra, byrokracie, diktát, nekompetentnost a nesvoboda. 

 

 v říjnu 2022 se konala valná hromada MAS Zálabí, z.s., které se zúčastnil předseda spolku Olda Novotný. Na valné 

hromadě byl opět zvolen do výběrové komise za neziskový sektor. Byly představeny dotační možnosti na rok 2023. 

Bude otevřen např. dotační program OP zaměstnanost, ve kterém budou podporováni senioři v místech, kde fungují 

komunitní centra. Do projektu je zařazeno i komunitní centrum v Dobšicích, kde hasičské vedení vytváří neuvěřitelné 

překážky s předáváním klíčů od č.p. 16, provozním řádem a dělá doslova naschvály a problémy místním spolkům. Byla 

by škoda, aby kvůli tomuto hloupému chování v řízení hasičského vedení obce naši senioři přišli o tento projekt. Za obec 

Dobšice se této valné hromady nezúčastnil nikdo. 

 

 starostka Veronika Kopecká, z původních 12 888 Kč, nově bere odměnu 25 775 Kč/ měsíčně, místostarosta Daniel 

Zdeněk z původních 5 800 Kč, nově bere 10 000 Kč, předseda výboru a komise z původních 2 000 Kč, nově berou 2 500 

Kč, člen výboru nebo komise z původních 300 Kč, nově berou 1 200 Kč. Odsouhlaseno devíti „Hasiči“na prvním 

zastupitelstvu obce. Legální vyvádění obecních peněz na mzdy, odměny a akce  „Hasičů“  se prohlubuje.  

 

 po mnoha letech byl dne 19.10.2022 konečně schválen na zastupitelstvu obce nový Územní plán? Starostka a všichni 

nově zvolení zastupitelé, včetně členů kontrolního výboru, si však vůbec nepřečetli veřejnou vyhlášku k nabytí ÚP, 

kterou vyvěsili po schválení na úřední desku dne 24.10.2022 a o dva dny později dne 26.10.2022 ji museli pro formální 

nedostatek z veřejné desky stáhnout. Je to neuvěřitelné šlendriánství a nekompetentnost zvolených osob. Čekatelé na 

nový ÚP mají jistě radost. K dnešnímu dni ještě nový ÚP nenabyl účinnosti, což bude snad někdy v listopadu 2022. 

 

 nově zvolení zastupitelé se tedy uvedli tím, že si na prvním zastupitelstvu obce zvedli odměny a nebyli schopni 

správně a bez chyb dokončit proces schvalování ÚP? K tomu hned porušili Jednací řád obce a za likvidaci stromů 

museli odsouhlasit další finanční škodu obci ve výši neuvěřitelných 97 775,50 Kč za 16 ks nových stromů.  

               Přejeme všem místním obyvatelům i přespolním přátelům překrásné prožití Adventu i vánočních svátků a 

hodně zdraví. Přejeme všem do roku 2023 hodně optimismu, pevné nervy a mnoho pozitivní energie.  

Rok 2023 – 16 let spolku Dobšané. 


