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Prvňáci už mají první jedničky

I když na první velkou jedničku na vysvědčení si budou muset
naši prvňáčci ještě několik měsíců počkat, přejme jim i ostatním
dětem, aby všechny vyučovací hodiny prožili se svými spolužáky,
učiteli a vychovateli.

130. výročí založení místního

Výročí nebude doprovázet žádná veřejná
oslava či oslavná akce, připomeneme si pouze základní informace o historii vzniku sboru
dobrovolných hasičů v Dobšicích a počátcích
jeho působení v obci.
Úvodem je třeba pravdivě konstatovat, že o
historii Sboru dobrovolných hasičů v Dobšicích se mnoho informací nezachovalo. Hasiči
vlastní kroniku nevedli a obecní kronika podává zpráv o sboru minimálně. Prokazatelné
však je a potvrzuje to archivní dokumentace,
že Sbor dobrovolných hasičů v Dobšicích byl
založen roku 1891. Je nejstarším spolkem
v obci a vždy jeho členové věnovali svůj čas
ve prospěch druhých a méně se věnovali administrativním činnostem či zaznamenávání
svých skutků v kronikách. Podnětem k založení místního sboru bylo, tak jako jinde,
množství požárů vzniklých z neopatrnosti
lidí či přírodními živly, ale také žhářstvím.
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Abychom získali představu, v jaké době byl
sbor založen, představme si nejdříve Dobšice
v několika statistických údajích:
Ještě na přelomu 19. a 20. století měla obec
rozlohu 723 ha, zastavěná část obce činila pouhých 44 ha. Při sčítání obyvatelstva
v roce 1896 žilo ve 135 domech celkem 996
obyvatel, z toho 812 osob hlásících se k německé národnosti a l84 osob k národnosti
české. Hlavním zaměstnáním obyvatelstva
bylo polní hospodářství a zelinářská výroba.
Pro srovnání uvádíme výsledky sčítání obyvatelstva obce z 16. února 1921. V tomto roce
žilo v Dobšicích celkem 906 obyvatel, z nich
bylo 122 osob české národnosti, 5 židů,
ostatní se přihlásily k národnosti německé.
Proto nemůže nikoho překvapit, že první informace o místním hasičském sboru pocházejí z německé kroniky obce Dobšice – Klein
Tesswitz.

Sboru dobrovolných hasičů
Zpočátku měl dobšický sbor pouze skromnou hasičskou zbrojnici s jednou stoupací
stěnou. Stěna se však postupem času stala
nepoužitelnou, proto byla odstraněna a nahrazeno novou v roce 1907. Jak postupně
vzrůstaly nároky na zabezpečení obyvatel a
jejich majetku proti požárům bylo opatřováno nové hasičské zařízení a výzbroj a zbrojnice se ukázala být příliš malou. Proto se sbor,
podporovaný ušlechtile smýšlejícím obyvatelstvem a místním
úřadem,
rozhodl
pro přestavbu a přístavbu. Nebylo to
jednoduché a vše se
dařilo díky bezpočtu
brigádnických hodin
členů sboru.
Po požáru u pana Tomáše Plocera v roce
1913 byly v obci
zbudovány dvě vodní nádrže, které byly
napojeny na veřejný
vodovod. Jedna nádrž byla u domu č.p.
51 a druhá u domu č.p. 37. Hasiči se stále více
vybavovali výzbrojí a výstrojí a přispívali sami
dle svých možností na výstavbu stoupací
věže a na nákup nové výstroje a zařízení. Bez
obětavosti a osobního úsilí by se dílo nebylo
zdařilo.
Až do 1. světové války měl sbor málo přispívajících členů. Po válce bylo mnoho nových
dobrovolníků získáno, takže sbor čítal 100
přispívajících členů. Když bylo pořízeno nové
vybavení, ukázala se hasičská zbrojnice opět
kapacitně nedostatečnou. Sbor, podporovaný místním obyvatelstvem, se rozhodl a roku
1920 započal stavbu nové věžovité hasičské
zbrojnice.

Je potěšující konstatovat, že sbor dobrovolných hasičů v naší obci kromě období světových válek přetrval bez přerušení od svého
založení dodnes, přes všechny úskalí a těžkosti se dokázal vždy přenést a ve spolupráci
s obecním úřadem činnost postupem let povýšit na současnou úroveň. Sbor dobrovolných hasičů sídlí v zrekonstruované hasičské
zbrojnici, na jejímž zvelebování odpracovali
naši předchůdci mnoho brigádnických ho-

din. Hasiči jsou dobře materiálně vybaveni
a můžeme být pyšni na činnost a aktivitu
sboru v naší obci. Své opodstatnění prokázali v novodobé historii i při záplavách v naší
obci v letech 2002 a 2006. Naštěstí nemuseli
zasahovat při požárech.
Vydržme i v dalších letech naplňovat cíle
dobrovolných hasičů a prokazovat oprávněnost jejich existence i za současných podmínek.
Přeji všem jejich následovníkům hodně aktivních a činorodých členů a málo hasebních
zásahů.
Buď jejich práci zdar.
Ing. Jaroslav Jenšovský
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Napoleonovo vojsko
vypilo dobšické sklepy
Tedy, abych byla přesná,
nejen vojáci, ale i stovky
hostů letos vzalo ztečí
sklepy dobšických vinařů,
aby ochutnali všichni společně vína, která dozrála v
širokém okolí. Akce, i když
ani ona se neobešla bez
kovidové stopy, to byla
opět povedená a moc se
líbila. Věřme, že už v příštím roce bude vše, jako
v uplynulých letech a že
se této akci nepostaví do
cesty zase jiné problémy.
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Kabáti se podmanili Dobšice

O více jak tisícovku obyvatel se v jeden den v srpnu rozrostla naše obec. O stovkách
automobilů, které parkovaly všude , kde se dalo, nemluvě. V dlouhé historii naší obce se až
tak často nestalo, že by na jejím katastru vystoupily
hvězdy rockové hudby. A aby to bylo pod šapitó
cirkusu a aby to ještě navíc byli slavíky ověnčení
Kabáti! To tu ještě nebylo a kdo to na vlatní kůži
zažil, viděl, slyšel, mi dá za pravdu. Diváci překvapili
i tím, že po jejich odjezdu nemusela obec řešit
nějaké zásadní problémy s nepořádkem, či snad s
nějakým poškozením čehokoliv. ...Třeba to nebyl
poslední koncert....
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Přiobecní tábory byly.
A hned dva
Po počáteční nejistotě (protiepidemická opatření se stále měnila) se podařilo v červenci
zrealizovat dva přiobecní tábory. Oba obec pořádala ve spolupráci se Střediskem volného času Znojmo.

V pondělí se všech padesát tři táborníků
shromáždilo u sokolovny a po nezbytném
vyřízení formalit, přetestování a přeměření

teploty všech účastníků (včetně pěti vedoucích) se už všichni mohli věnovat seznamování. První den trávili táborníci čas v Dobšicích, kde vyráběli krásné vaky, zahráli si
míčové hry a zkusili si zatančit i line dance.
Odpoledne jsme se šli ochladit na koupali-

ště Louka ve Znojmě. Úterý jsme zahájili ve
znojemském muzeu, kde na nás čekal celodenní program. Děti si zkusily moštovat
jablka, mlít obilí a pomohly zahradníkovi
najít ztracenou hroznovou kozu. Ve středu jsme jeli na výlet do jihlavské ZOO, kde
jsme viděli spoustu zajímavých zvířat a pořídili si krásné společné foto. Ani trocha vě-

tru a deště nám nemohla výlet pokazit. Ve
čtvrtek jsme se vydali do Permonia v Oslavanech, kde jsme po skupinách zdolávali
nejrůznější překážky. Na konci týdne jsme si
zahráli lasergame a k závěru dne jsme si zatančili na diskotéce. Děti i vedoucí si tábor
moc užili a už teď se těší na příští rok.
Dokončení na str. 7.

Dobšické Kudy z nudy bylo
v termínu 12. - 16. července 2021
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Tohoto tábora se zúčastnilo celkem čtyřicet tři dětí, které vedlo pět dospělých. Pon-

originální obrázek litím barvy při šlapání
na kole. Po obědě program probíhal opět
v Dobšicích, kde malí táborníci hledali pomocí značek a plnění úkolů své ztracené
starší spolutáborníky. Ve čtvrtek jsme se

dělní den děti tradičně strávily v Dobšicích,
kde se seznámily s novými kamarády, vyráběly a hrály pohybové hry. V úterý jsme
se vydali do Permonia. Tam si táborníci
zahráli hru magic Permon a před velkou
sopkou jsme se společně vyfotili. Středeční
dopoledne se neslo v duchu dopravní prevence. V areálu Cykloklubu Znojmo u koupaliště Louka jsme si zajezdili na šlapacích
kárách, soutěžili o největší věž a vyrobili si

vydali až do Uherského Hradiště. Tam jsme
navštívili Kovozoo a viděli mnoho zvířat
vytvořených ze zbytků starých kovů. V pátek si děti zahrály lasergame a na závěr si
zatančily na dobšické diskotéce. Všichni
jsme se na táboře něco naučili, něco nového viděli, zažili a našli si nové kamarády. Už
na konci tábora jsme plánovali, jaká nová
dobrodružství zažijeme příští rok.
Alice Svobodová

Druhý přiobecní tábor následoval
v termínu 19. – 23. července 2021
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Obecní úřad informuje
• možnost bezhotovostních plateb místních
poplatků, nájmů a služeb
Na stránkách www.dobsice.cz naleznete informace o možnosti bezhotovostní platby místních poplatků, nájmů a služeb vč. čísla bankovního účtu obce a variabilních symbolů k jednotlivým platbám
• zajišťujeme ověřování podpisů, vidimaci listin a prodej kolků, ověřené výpisy CzechPOINT – rejstřík trestů, bodové hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, živnostenského
rejstříku, katastru nemovitostí, obchodního
rejstříku.
• kdo provádí drobné stavební úpravy
v bytě nebo rodinném domě může uložit
menší množství stavební suti do obecního
kontejneru za mírný poplatek. Zájemci o tuto
službu se mohou informovat přímo na obecním úřadě. Stavební suť, ale ani například
rostlinné odpady ze zahrádek, nepatří do popelnice či kontejneru.
• nabízíme občanům odebírání obědů ze
školní jídelny. Oběd se vydává do jídlonosičů
v pracovní dny v době 11 – 13 hod. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny paní
Báníková nebo hlavní kuchařka paní Paníčková, tel. 515 223 457. Seniorům zavážíme obědy
zdarma.

www.dobsice.cz

• ukládání použitých rostlinných olejů a živočišných tuků
Použité potravinářské oleje a živočišné tuky je
možno odkládat na obecním úřadě (buď v PET
lahvích nebo přímo do sběrných konví umístěných u vchodu do školní kuchyně, Brněnská 70).
• obecní úřad odebírá použité a nepotřebné
tonery a cartridge, dále žárovky, zářivky a
osvětlovací tělesa. Sběrné nádoby jsou umístěny ve vestibulu obecního úřadu. Uložení je
zdarma.
Do sběrného boxu ve vestibulu obecního úřadu sbíráme také použité baterie.
• obecní úřad zajišťuje na sběrném místě na
dvoře obecního úřadu zpětný odběr elektrospotřebičů (i nekompletní lednice, mrazáky,
mikrovlnné trouby, televize, počítače a drobná
domácí elektrozařízení).
• obecní úřad nabízí občanům a firmám barevné kopírování dokumentů ve formátu A4 za
cenu 8 Kč za stránku a ve formátu A3 za cenu
18 Kč za stránku.Cena černobílého kopírování
se nemění, formát A4 za cenu 1 Kč za stránku,
formát A3 za cenu 2 Kč za stránku. Ceny jsou
uvedeny s DPH.
• obec Dobšice je držitelem turistické známky č. 1114. Za cenu 25 Kč je možno turistickou
známku koupit na obecním úřadě, v knihovně,
v hospůdce v sokolovně a ve sportovním areálu.

Zveme Vás do divadla
N. Brixi, M. Macourek, O. Lipský, I. Smejkalová: Čtyři vraždy stačí, drahoušku!
Dramatik a scénárista Miloš Macourek napsal v roce 1970 spolu s režisérem Oldřichem Lipským
scénář rozpustilé gangsterské komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Oba tvůrci se nechali volně
inspirovat humoristickým detektivním románem jugoslávského spisovatele Nenada Brixiho
Mrtvým vstup zakázán a zrodila se nezapomenutelná crazy parodie gangsterek a komiksů.
Představení se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 19.00 hod. Poplatek účastníka
činí 250 Kč (tj. vstupenka vč. dopravy). Odjezd autobusu v 17.00 hod. od obecního
úřadu. Závazné přihlášky přijímá Ing. Eva Komárková – Obecní úřad Dobšice,
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OZNÁMENÍ

o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby se konají dne 8. a 9. října 2021.
V pátek 8. října 2021
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
V sobotu 9. října 2021
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se v naší obci uskuteční ve
dvou volebních okrscích:
Volební okrsek č.1
Určen pro voliče bydlící na ulici Brněnská,
Topolová, Leska, Za Sokolovnou, Lahoferova, Za Zvoničkou, Za Školou, Dyjská,
Nová, K Hájku, Pod Tratí, Sadová, Horní,
Dolní, Příční.
Volební místnost se nachází v Základní
škole, Brněnská 52.

Volební okrsek č.2
Určen pro voliče bydlící na ulici Na Kopečku, V  Zahradách, Znojemská, Vilová, Za
Školkou, Suchohrdelská, Meruňková,
Luční a Výsluní.
Volební místnost se nachází v zasedací
místnosti Obecního úřadu, Brněnská 70.
Minimální počet členů okrskové volební
komise je v naší obci stanoven na 5 osob.
Právo hlasovat má každý občan ČR, který
v den konání voleb dosáhl věku 18 let.
Upozorňujeme na povinnost prokázat svoji
totožnost a státní občanství.
Ing. Jaroslav Jenšovský
starosta obce

Podzimní sběr bioodpadů
Sběr rostlinného materiálu ze zahrad:
1. – 8. 10.

ul. Příční (parkoviště)
ul. Leska (u pošty)

29. 10.–5. 11. ul. V Zahradách
ul. Příční (parkoviště)

8. – 15. 10.

parčík ul. Dolní
ul. V Zahradách

5. – 12. 11.

parkoviště ul. Znojemská (za pomníkem)
parčík ul. Dolní

15. – 22. 10.

parkoviště ul. Znojemská (za pomníkem)
Ul. Za Zvoničkou
hasičská zbrojnice

12. – 19. 11.

parkoviště ul. Znojemská (za pomníkem)
ul. Za Zvoničkou

22. – 29. října ul. Leska (u pošty)
parčík ul. Dolní
u sokolovny

Do kontejnerů patří: rozřezané větve, tráva,
listí, jehličí, kůra, hoblovačky, sláma, plevy
a přebytečný domácí kompost.

Celoroční umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpady: Parkoviště ul. Znojemská
(za pomníkem), ul. Dolní (u parčíku), ul. Leska m(u pošty), ul. Za Sokolovnou (u bývalé moštárny), ul. Za Zvoničkou.

S BÍRKA Š AT S T VA
POŘÁDÁ OBCHOD CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
ZNOJMO BALTAZAR ve spolupráci s Obcí
Dobšice
Máte doma zachovalé oblečení, které už
nenosíte a nevíte co s ním?
Nebo nádobí a domácí potřeby?

Darujte je potřebným a podpořte svým činem 36
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Kdy? : pátek 1. října 2021 od 15. do 18. hod.
Kde? : Sokolovna Dobšice
Jak? : Věci přineste, prosíme, zabalené
v pytlích nebo v krabicích.
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Společenská kronika
významná životní výročí

Červen 2021
Pecinová Marie
Veselý Heřman
Wallová Zdeňka
Vondra Josef
Kavalcová Eva
Štěpánová Jana
Živná Ludmila
Kozák Štěpán
Minaříková Marie
Marková Hana
Krejčí Lubomír
Stejskal Petr
Morysková Ludmila
Lánová Marta
Holešová Zdeňka
Klíma František
Vejtasová Alena
Dulínek Valentín
Žáková Marie

84 let
81 let
86 let
88 let
79 let
75 let
75 let
75 let
74 let
74 let
74 let
74 let
73 let
72 let
72 let
72 let
71 let
70 let
70 let

Červenec 2021
Veselý Rudolf
87 let
Kreuzerová Jiřina
86 let
Nováková Helena
82 let
Černá Anna
81 let
Zákopčanová Františka 88 let
Cihlářová Věra
79 let
Pavlas Antonín
76 let
Erbs Jiří
76 let
Morysková Marie
76 let
Kabrňová Anna
76 let
Moučka Josef
75 let
Živný Milan
75 let

Kučera Bořivoj
Širůček Pavel
Hrdá Helena
Horová Marie
Láníková Helena
Burešová Anna
Kuchařová Libuše
Moučková Marcela
Macháček Zdeněk
Husa František
Kolář Miloš
Šváb Pavel
Lánová Marie
Marešová Ludmila
Klempová Anna

Srpen 2021
Bravenec Emil
Stehlíková Marie
Bella Ludvík
Ježková Stanislava
Bravencová Albína
Hadenová Miloslava
Soukupová Jaroslava
Chalupa Jaroslav
Dvořák Josef
Bureš Slavomír
Toufar Alois
Chalupová Alena
Růžička Václav
Blahák František
Križanová Judita
Pecina Luděk
Mareš Rudolf

Narodili se:
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74 let
74 let
74 let
73 let
72 let
72 let
72 let
72 let
72 let
71 let
71 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Rybárik Natalie
Dlabalová Klára
Dufková Stella
Niedermayer Anna
Široká Johanka
Mahr Tobiáš
Svoboda Oliver

90 let
88 let
78 let
80 let
81 let
79 let
78 let
77 let
77 let
76 let
76 let
75 let
74 let
73 let
73 let
73 let
72 let

Brabcová Miloslava
Hačecká Marie
Burian Pavel
Stupňánek Zdislav
Tůma Aleš
Staňková Elena
Slavík Jiří
Vojáčková Marie

72 let
72 let
72 let
72 let
72 let
71 let
70 let
70 let

září 2021
Šiblová Vlasta
Nedvědová Marie
Čermák Bohumil
Veselá Bohumila
Řezníková Janna
Fousek Josef
Klempová Alena
Janáč Lubomír
Polická Ludmila
Pavlasová Jarmila
Holeš Jaroslav
Kočí Jaromír
Stroblová Marie
Dohnal Václav
Šištík Vojtěch
Kočí Věra
Sapíková Ludmila
Jedličková Věra
Tomandl Josef
Ševců Jozefína
Burianová Milada
Hejtmánek František
Dvořák Pavel

92 let
85 let
78 let
90 let
82 let
78 let
79 let
77 let
75 let
74 let
74 let
74 let
73 let
73 let
72 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Rozloučili jsme se:
Křivý Milan
Pejzlová Anna

Vzpomínka na pradědečka
Augustina Kreuzera
V letošním výročí založení ČsOL a nedávno
uplynulém výročí návratu posledních čs. legionářů do vlasti vzpomínáme mnozí z nás
na své předky, kteří aktivně vystoupili ve
prospěch své budoucí vlasti, Československé republiky. Jejich cesty a osudy během
let 1. světové války a období těsně po jejím
skončení byly mnohdy velmi dobrodružné.
Jedním z nich byl i můj praděda Augustin
Kreuzer.
Narodil se 18. srpna 1896 v Novém Bozděchově na Jindřichohradecku do rodiny obuvníka. Po vychození obecné školy nastoupil
do učení na štukatéra ve Schwechatu u Vídně. To ještě netušil, že se tomuto řemeslu
vlastně nikdy déle profesně věnovat nebude
- jen pár týdnů poté, co v červnu 1914 složil
učňovské zkoušky, totiž vypukla 1. světová
válka a v následujících měsících byl proto
odveden jako branec k jednotce ze svého
domovského doplňovacího obvodu, tedy
k jindřichohradeckému 75. pěšímu pluku.
Tato jednotka, v jejímž národnostním složení výrazně převládali etničtí Češi nad Němci
(na rozdíl od jiných jednotek z českých zemí),
byla již od počátku války určena pro nasazení
na haličské frontě proti carskému Rusku. Již
na přelomu srpna a září 1914 sváděla v rámci rakousko-uherské 4. armády těžké boje
s Rusy u Komarowa a později na Sanu a u Krakowa. Po prolomení ruské fronty na jaře 1915
se bojová linie posunula západním směrem
z území dnešního Polska na území dnešní
západní Ukrajiny. Po vyčerpávajících bojích o
Starý Martinov přichází v září 1915 75. pěší
pluk posílit jeho 14. pochodový prapor a
v rámci něj zřejmě i můj praděda Augustin

Kreuzer. Fronta se v tomto úseku na dlouho
ustálí kolem obcí Josefovka a Hodov a blízkého města Zborov. Právě toto město a přiléhající bojiště vstoupilo do dějin 2. července
1917, kdy v rámci ruské Kerenského ofenzivy
zaútočily na pozice 75. pěšího pluku formace
střelecké brigády československých legionářů, kterým se podařilo prudkým úderem
rozbít rakouské pozice a dosáhnout na svém
úseku skvělého úspěchu, který se následně
stal symbolem bojových kvalit našich legií a
také mělo obrovský význam pro další rozvoj
zahraničního odboje Čechů a Slováků. Bojovali zde v těchto místech tedy z velké části
skutečně Češi proti Čechům. Jedním z více
než 3000 zajatých vojáků rakousko-uherské
armády u Zborova toho dne byl i svobodník
Augustin Kreuzer.
Po nuceném pobytu v ruském zajateckém táboře poté vstoupil v dubnu 1918 v ruské Penze do řad legionářů a byl poté zařazen jako
vojín (v záznamech v počeštěné verzi jména
Gustav Krejcar) k 11. čs. střeleckému pluku
Františka Palackého, který se utvořil v srpnu
téhož roku v Novonikolajevsku (dnešní Novosibirsk). To už při změněné politické situaci,
kdy válka na východní frontě proti Německu
a Rakousko-Uhersku byla na jaře 1918 ruskými bolševiky ukončena podpisem brestlitevského míru a propuknutím chaosu občanské
války na území už bývalého carského Ruska
znamenalo, že po incidentu na nádraží v Čeljabinsku a snaze bolševiků násilně odzbrojit
formace čs. legionářů, byli naši předci nuceni vynutit si cestu směrem na východ k Vladivostoku, kde se měly dále evakuovat pryč
z Ruska, „vlastním pořádkem“, tedy silou.
11

Na podzim 1918
je nasazen 11. čs.
střelecký pluk Fr.
Palackého na frontě v Povolží, poté je
počátkem následujícího roku reorganizován a bojově
vystupuje při obraně
Transsibiřské
magistrály v úseku
Ačinsk – Krasnojarsk
na střední Sibiři.
Během roku 1919
se ale situace protibolševických sil na
všech frontách znatelně zhoršuje, to se
týká i Sibiře a magistrály, hlídané našimi
legionáři. V listopadu 1919 obsazují
bolševici Omsk a legionářské formace
tak jsou čím dál více
vytlačovány na východ – jejich ústup
k Bajkalu kryje na
počátku roku 1920
z velké části právě
11. střelecký pluk
Fr. Palackého, který svádí tvrdé boje
např. kolem Nižněudinska. Stále častěji
se musí mít legionáři na pozoru i před
místními samosprávami ve městech a
vsích okolo magistrály, které se radikalizují a neváhají proti nim
použít zbraní.
7. června 1920 konečně jako jeden z posled12

ních transportů našich legionářů z Ruska
odplouvá většina příslušníků 11. střeleckého
pluku z Vladivostoku na anglickém parníku

Teucer. Během šestitýdenní plavby se zastávkami v Singapuru a Colombu na Srí Lance,
kde si posádka mohla města i prohlédnout,
zažili nalodění muži včetně mého pradědy
jistě mnoho různých nezapomenutelných
zážitků, včetně silné bouře v Adenském zálivu. V egyptském Port Saidu pak byla posádka z lodi Teucer přeložena na jinou loď
Huntspill, která 27. července 1920 doplula
do přístavu v Terstu, kde mohli naši stateční předci opět po několika letech vkročit na
evropskou půdu. Vlaky je poté přes Maribor,
Graz a Steyr dovezly na území Československa, jejich nové, svobodné vlasti. V Písku, který byl určen posádkovým městem pluku, byli
muži 1. srpna slavnostně přivítáni, mimo jiné
i starým básníkem Adolfem Heydukem. Část
mužstva včetně mého pradědy, tehdy v hodnosti desátníka, byla poté demobilizována.
Tím byla jeho legionářská anabáze ukončena.
Po návratu do vlasti se praděda přidal k četnictvu. Sloužil jako strážmistr na několika
místech na Slovensku, kde se pravděpodobně koncem 20. let minulého století poznal
i s mou prababičkou, která ale pocházela
z Litovan, malé obce na Třebíčsku. Po jejich
svatbě se na jaře 1932 narodil můj děda
Jaroslav, a to v Sučanech u Martina na severozápadním Slovensku. Rodina zde žila

pravděpodobně až do roku 1939, kdy po
rozbití okleštěného pomnichovského Česko
-Slovenska a vyhlášení slovenské samostatnosti bylo mnoho etnických českých rodin
pod hrozbou násilí nuceno zemi opustit. Rodina mého pradědy přečkala dobu 2. světové
války v Rouchovanech na Třebíčsku, kde žila
rodina prababičky. Praděda v té době pracoval jako úředník na místním samosprávném
úřadu. Hned v květnu 1945 tam byl jmenován i členem Národního výboru. Ještě téhož
roku byl ale přeřazen do Oblekovic u Znojma
(bydlení si rodina našla v blízkých Dobšicích)
jako vrchní strážmistr a později jako velitel
četnické roty pohraničníků do Šatova. Tímto
způsobem se můj praděda a jeho potomci
vlastně dostali na Znojemsko, které je i mým
rodným krajem. V Dobšicích také zemřel dne
16. října 1965, pohřben byl však v Rouchovanech.
Kromě nemnoha dokladů, fotografií či knih
mi zůstalo po pradědovi jako památka na
jeho působení v čs. legionářském vojsku
také několik medailí – konkrétně obdržel
Československý válečný kříž 1914-1918, Mezispojenecká medaile Vítězství 1914-1918,
Československá revoluční medaile, Československá medaile Vítězství, Pamětní medaile
11. střeleckého pluku Františka Palackého.
Mgr. Jan Krejčí

13

Letní fotbalový kemp

mládeže Sokola Dobšice/TJ Suchohrdly
Po roční přestávce se ve sportovním areálu obce Dobšice,
od pondělí 16. do pátku 20.
srpna 2021, uskutečnil další, již
sedmý „Letní fotbalový kemp
mládeže“.Kemp měl formu příměstkého tábora. Každý den
obsahoval 2 tréninkové jednotky s dalším doprovodným
programem (např. cyklovýlet
na koupaliště do Únanova).
Obědy byly zajištěny v hospůdce v Sokolovně a dopolední a odpolední svačiny se odehrávaly přímo na
fotbalovém hřišti.
25 mladých fotbalistů, ve věku 10 až 15 let, mělo
k dispozici kompletní zázemí sportovního areálu.
Organizátoři si pro mladé fotbalisty připravili několik tréninkových jednotek zaměřených na individuální rozvoj fotbalových dovedností, nácvik
herních situací a fyzickou přípravu.
Po rozdělení do dvou skupin, se o každou z nich

starali oddíloví fotbaloví trenéři .
Mládeži se věnovali trenéři Karel Fiala, Broňa Polák, Petr Mikulka, Jaroslav Hýbler, Roman Vítoň,
Jiří Mareš, Jan Dufek, Josef Tomandl a o výborné
stravování se staral Bob Černý.
VII. ročník letního fotbalového kempu mládeže se uskutečnil za podpory obce Dobšice.
Děkujeme !!!
Ing. Radek Burcin
manažer mládeže

Sokol Dobšice, z.s. - oddíl kopané
TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2021 – DOMÁCÍ UTKÁNÍ
„A“ muži – I. A tř. KS		

„B“ muži – Okresní přebor

Termín utkání :
soupeř :
Termín utkání :
Ne 19.09. 16:00 hod. Dobšice - Slovan Brno	Ne 26.09. 10:15 hod.
Ne 03.10. 15:30 hod
Dobšice – Rajhradice 	Ne 10.10. 10:15 hod.
Ne 24.10. 15:00 hod. Dobšice - Zastávka	Ne 17.10. 10:15 hod.
		Ne 31.10. 10:15 hod.
Dorost – I. A třída KS		

Termín utkání :
So 25.09. 13:45 hod.
So 09.10. 13:15 hod.
So 16.10. 12:45 hod.
So 30.10. 11:45 hod.

soupeř :
Dobšice –Mikulov
Dobšice – Ořechov
Dobšice – Přímětice
Dobšice – FK Znojmo A

soupeř :
Dobšice B – Jaroslavice
Dobšice B - M. Krumlov B
Dobšice B – Hostim
Dobšice B – Prosiměřice

Starší přípravka – Okresní přebor A

Termín utkání :
So 18.09. 10:00 hod.
So 02.10. 10:00 hod.
So 16.10. 10:00 hod.
So 30.10. 10:00 hod.

soupeř :
Dobšice - Přímětice
Dobšice – Suchohrdly
Dobšice – FK Znojmo
Dobšice - Štítary

Starší žáci – Okresní přebor
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Termín utkání :
Ne 10.10. 12:00 hod.
24.10. 12:00 hod.

soupeř :
Dobšice – Jaroslavice Ne
Dobšice – Blížkovice

Rekonstrukce minihřiště
ve sportovním areálu
realizována

V měsíci srpnu byla realizována ve sportovním areálu rekonstrukce minihřiště s umělým trávníkem.
Jak jsme již informovali v posledním Zpravodaji, vlastní rekonstrukce spočívala v demontáži zámkové dlažby a zvětšení plochy
s UMT o šířku 1,3 m po celém obvodu. Dále
tím hlavním účelem rekonstrukce bylo odstranění stávajícího koberce na ploše 20 x
40 metrů a položení nového včetně plochy po zámkové dlažbě o rozměru 22,60 x
42,60 m2. A dále pak výměnA značně poškozené záchytné sítě.
Rekonstrukci prováděla firma Umělky s.r.o.,

Brno za přispění zaměstnanců Obecního
úřadu, kteří se podíleli zejména na demontážních pracích stávajících konstrukcí.
Minihřiště užívá oddíl kopané Sokola Dobšice k tréninku jako odlehčovací hřiště a
lze na něm odehrát mistrovské utkání přípravky, což se v pozdním podzimu děje.
Rovněž je možné hřiště užívat i veřejností
mimo tréninkové jednotky dobšických fotbalů, po domluvě se správcem hřiště. Podmínkou je přístup na plochu hřiště pouze
v kopačkách se speciálním typem členité
podešvi s řadou menších výstupků označovaných jako tarfy.
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PRACOVNÍ DOBA OÚ
Pondělí
Úterý
Středy
Čtvrtek
Pátek

7.00-11.30
7.00-11.30
7.00-11.30
7.00-11.30
7.00-11.30

12.00-17.00
12.00-15.00
12.00-17.30
12.00-15.00
12.00-13.00
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