Kalendář kulturních, sportovních a společenských akcí
v Dobšicích v roce 2022
Sobota 5. února 2022 – turnaj ve stolním tenisu (TOP IV. ligy)
Koná se v místní sokolovně od 9 hod. do 17 hod.
sobota 12. února 2022 - Masopustní veselice
Masopustní rej masek s harmonikářem a koňskou bryčkou se vydá obcí v dopoledních
hodinách. Od 20 hod. masopustní taneční zábava v sokolovně. Hraje RYAN MUSIC (dříve
Duo ARCONA). Pořádá místní sdružení Sboru dobrovolných hasičů.
sobota 12. února 2022 – Putování po sklepích
Ochutnávku vín ve sklepích dobšických vinařů pořádá pro všechny milovníky vína v době od
10 hod. do 17 hod. Spolek dobšických vinařů a Obec Dobšice.
Zájemci obdrží na startu v restauraci v sokolovně plánek trasy s vyznačením sklepů a hodnotící
list. Bohaté občerstvení a zajímavý doprovodný program zajištěno na několika místech
putování po sklepích. Nejlepší vinaři budou oceněni, hodnotící listy účastníků slosovány o
hodnotné ceny. Více na www.vinari.dobsice.cz a www.dobsice.cz.
Sobota 26. února 2022 – Vodácký bál oddílu NEPTUN
Koná se v místní sokolovně od 19 hod.
Pátek 11. března 2022 - oslava MDŽ
ASPV SOKOLu Dobšice a kulturní komise pořádají od 19 hod. taneční zábavu v místní
sokolovně.
sobota 19. března 2022 – vítání občánků.
Slavnostní akt přivítání nových občánků do života obce se koná od 9.15 hod. v zasedací síni
obecního úřadu.
sobota 19. března 2022 – Josefská taneční zábava
Pod mottem „za lidovku na lidovku“ pořádá Obecní úřad v Dobšicích ve spolupráci s místním
sdružením Sboru dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu hraje v místní sokolovně od 19 hod.
dechovka AMATÉŘI a jejich hosté. Vstupné 100 Kč.
sobota 19. března 2022 – Ukliďme si obec (dobrovolný úklid obce a sběr odpadků)
Pro všechny, kterým záleží na pěkném a čistém životním prostředí v obci, pořádá obecní úřad
sběr odpadků v obci a podél potoků a řeky Dyje. Sraz dobrovolníků je v 9 hod. u obecního
úřadu. Akce je završena ve 12.30 hod. sponzorským obědem v restauraci.
24. - 26. březen 2022 - burza dětského oblečení a obuvi
Pořádá kroužek maminek a dětí Klubíčko v místní sokolovně.
pátek 8. dubna 2022 - Sbírka šatstva
Ve spolupráci s Chráněnými dílnami BALTAZAR pořádá obec Dobšice sbírka šatstva a
oblečení od 15 hod. do 18 hod. v sokolovně.

sobota 9. dubna 2022 - turnaj městské ligy stolního tenisu (o pohár starosty)
Koná se v místní sokolovně od 8 hod. do 16 hod. Pořádá oddíl stolního tenisu SOKOL Dobšice.
sobota 30. dubna 2022 – tradiční pálení čarodějnic
Tradiční akce pořádaná místním sdružením Sboru dobrovolných hasičů se koná od 18 hod. ve
sportovním areálu. Vstupné 50 Kč. Od 18 hod. budou připraveny soutěže a zábavy pro děti.
Hraje RYAN MUSIC ( dříve Duo ARCONA). Bohaté občerstvení zajištěno.
sobota 21. května 2022 – 17. ročník dětského pětiboje
Pořádá SOKOL Dobšice, z.s. pro chlapce a dívky v několika věkových kategoriích. Koná se od
9 hod. ve sport. areálu.
sobota 11. června 2022 - 17. ročník Memoriálu Josefa Nesnídala
Turnaj mužstev fotbalových přípravek se koná od 9 hod. ve sportovním areálu.
Pořádá fotbalový oddíl SOKOL Dobšice, z.s.
Sobota 18. června 2022 – setkání obcí s názvem Dobšice v Dobšicích u Týna nad Vltavou
sobota 18. června 2022 - 16. ročník turnaje žáků v kopané o pohár starosty
Pořádá fotbalový oddíl SOKOL Dobšice, z.s. od 9 hod. ve sportovním areálu.
pátek 8. července 2022 - pietní akt
Pietní akt se koná u příležitosti 212. výročí bitvy u Znojma roku 1809 ve 21.30 hod. ve vojenské
části hřbitova Malá Louka za účasti Klubů vojenské historie. V krátkém kulturním pásmu
vystoupí chrámový pěvecký sbor z kostela Sv. Tomáše z Prahy.
8. – 10. července 2022 – připomínkové akce k 213. výročí bitvy u Znojma 1809
Vzpomínkové akce a rekonstrukce napoleonské bitvy u Znojma roku 1809 u příležitosti 212.
výročí spojené s pietními akty na památných místech bitvy. V sobotu 9. 7. od 14 hod. hlavní
bitevní ukázka u řeky Dyje v Dobšicích, v neděli 10. 7. od 10 hod. bitevní scenérie
v Suchohrdlech u Znojma. Více na www.acaballado.cz a www.dobsice.cz
sobota 9. července 2022 – Dobývání dobšických sklípků
Ve více než dvaceti vybraných sklípcích se od 13 hod. do 21 hod. uskuteční ochutnávky vín
místních vinařů. Ve vinařských uličkách i sklípcích vystoupí různé hudební soubory i sólisté.
Pořádá obec Dobšice a Spolek dobšických vinařů, z.s.. Podrobnější informace o programu a
seznamu otevřených sklepů budou zveřejněny na plakátech, na www.vinari.dobsice.cz a
www.dobsice.cz.
Sobota 6. srpna 2022 – spanilá vyjížďka mopedů
Spanilou jízdu mopedů Stadion S 11 po krásách Podyjí pořádá místní MOPED TEAM Dobšice
od 14 hod. se zázemím a bohatým doprovodným programem v sokolovně.
15. – 17. září 2022 – burza dětského oblečení a obuvi
Pořádá kroužek maminek a dětí Klubíčko v místní sokolovně.
23. září - 25. září 2022 – Svatováclavské posvícení
Nejvýznamnější kulturní a společenská akce roku v obci s několikadenním bohatým
programem a zábavami pro děti i dospělé za účasti zástupců z partnerských obcí.

V sobotu od 8 hod. předání posvícenského práva dobšické chase, zavádění po obci s dechovkou
AMATÉŘI, od 20 hod. posvícenská taneční zábava se skupinou FREEBAND v místní
sokolovně. V neděli od 14 hod. řemeslné trhy a jarmark, tancování pod májí se skupinou
NEZMAŘI. Prodej burčáku, masových specialit, cukrovinek, perníků, zmrzliny, cukrové vaty
a dalších laskomin. Pro děti kolotoče, houpačky, střelnice a další atrakce.
pátek 30. září 2022 – sbírka šatstva BALTAZAR
Od 15. do 18 hod. v sokolovně.
sobota 22. října 2022 - vítání občánků
Akce se koná od 9 hod. v slavnostní a zasedací místnosti obecního úřadu.
říjen 2022 – Týden knihoven
Pořádá místní knihovna. Termín bude upřesněn.
pátek 11. listopadu 2022 – Svěcení svatomartinských vín
Pořádá obec Dobšice ve spolupráci se Spolkem dobšických vinařů a vinařstvím Antonína
Pavlase.
pátek 25. listopadu 2022 – Beseda seniorů
Beseda pořádaná sociální komisí RO se uskuteční od 16.30 hod. v místní sokolovně.
V kulturním programu vystoupí děti mateřské a základní školy, děti z Dětského domova ve
Znojmě, taneční a pěvecké soubory a hudební skupiny.
pátek 2. prosince 2022 v 18 hod. - Slavnostní zahájení adventu a rozsvícení vánočního
stromu a vánoční výzdoby v obci, instalace a rozsvícení betlému
S krátkým kulturním programem vystoupí děti z Dětského domova ze Znojma. K občerstvení
horké nápoje, námořnický čaj a svařené víno.
sobota 3. prosince 2022 – Mikulášský den plný překvapení
Koná se od 14.30 hod. v místní sokolovně. Spousta zábav, her, soutěží, zpěvu a tance. K tanci
a poslechu hraje DJ Luděk. Každé dítě dostane nadílku přímo z rukou Mikuláše, čerta a anděla.
neděle 11. prosince 2022 – Předvánoční koncert s dechovkou AMATÉŘI
Předvánoční poslechový koncert skupiny AMATÉŘI naladí od 16 hod. v sokolovně svými
melodiemi radostnou a sváteční atmosféru vánoc. Nebude chybět vyprávění, humor a několik
dalších překvapení.
úterý 20. prosince 2022 – Půjdem spolu do Betléma
Před mateřskou školkou u rozsvíceného vánočního stromu se koná od 18 hod. tradiční zpěv
koled a písní. Účinkují děti z mateřské a základní školy, vokální skupina a dobšické žestě
Romana Teplého.
Svařené víno, čaj, vánoční punč a medovina, pro děti perníčky s vánočními motivy.
sobota 31. prosince 2022 – Silvestrovská zábava
V místní sokolovně od 19 hod. pořádají zájmové spolky a sdružení (Sbor dobrovolných hasičů,
Divadelníci, Moped Team). Hraje RYAN MUSIC (dříve DUO ARCONA)
Termíny konání akcí mohou být průběžně doplňovány. Změna programu vyhrazena.

Pořadatel : Obec Dobšice, Brněnská 70, 671 82 Dobšice, tel. 515225975, 515249040
– paní Ing. Komárková nebo paní Svobodová.
www. dobsice.cz
e-mail: obec@dobsice.cz
Turistické známky :

Obecní úřad Dobšice
Knihovna a informační centrum obce Dobšice
vinárna a hospůdka, ul. Za Sokolovnou 9

