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Dobšičtí fotbalisti

už i mezinárodně

Na začátku června se naši mladí fotbalisti zúčastnili mezinárodního turnaje - UEFA
RESPECT Bodensee Pokal 2022 na březích Bodamského jezera v rakouském městě Bregenz. Nevynechali ani návštěvu největšího rakouského fotbalového stadionu
Red Bull Arena Salzburg. Více se dozvíte uvnitř Zpravodaje.
My přejeme hezké léto plné sluníčka.

Redakční rada.

Setkání obcí s názvem Dobšice
O víkendu 18. a 19. června 2022 se konalo další
setkání zástupců obcí
s názvem Dobšice z celé
České republiky, tentokrát v Dobšicích u Týna
nad Vltavou. Toto setkání
tak navázalo na setkání
začátkem července 2021,
které se konalo v naší
obci u příležitosti akcí
k bitvě u Znojma 1809
a vinařské akci Dobývání
dobšických sklípků.
Obcí s názvem Dobšice je
celkem pět – naše Dobšice, Dobšice u Nymburka,
Dobšice u Týna nad Vltavou (tyto tři jsou samostatnými obcemi), dále
pak Dobšice u Blatné,
které jsou součástí obce
Bezdědovice, a Dobšice
v Českém ráji, které tvoří
část obce Libošovice.
Krátce Vám představíme Dobšice u Týna nad
Vltavou s pozvánkou
k návštěvě této turisticky atraktivní oblasti
jižních Čech:
Vesnička Dobšice u Týna nad Vltavou má
126 obyvatel a 40 čísel popisných se nachází
zhruba 5 km východně od Týna nad Vltavou,
na dohled jaderné elektrárny u Temelína.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku
1437. Původní podoba názvu, odvozená od
osobního jména Dobrcha, zněla Dobršice.
Kvůli snazší výslovnosti došlo k postupné
změně v Dobčice a nakonec v Dobšice.
Činnými spolky jsou myslivci a dobrovolní hasiči. Ti také na setkání obcí obstarali
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i větší část kulturního programu – slavnostní
průvod, položení věnců u kapličky, venkovní mši. Po slavnostním projevu místní starostky Mgr. Petry Horákové a zdravicích přítomných zástupců všech Dobšic následoval
v místním parku kulturní program s hudbou,
tancem a vystoupením mažoretek.
Druhý den setkání byl věnován návštěvě
pamětihodností a turistických zajímavostí
v Povltaví.
Až pojedete někde poblíž, zastavte se na
návštěvu, jako Dobšičtí budete přijati s otevřenou náručí.
Ing. Jaroslav Jenšovský

Bydlení pro seniory
v budoucnosti? Snad to vyjde

Z

ačátkem roku 2021
se obci podařilo koupit část areálu bývalého
zemědělského družstva,
pozemky a hospodářské
objekty na ploše o výměře 2520 m2. Byl tak učiněn
první krok v dlouholetém
záměru obce s cílem vybudovat vhodné bydlení
pro seniory, samostatně
žijící i dvojice, případně
také tzv. startovací byty
pro mladé rodiny či bez
dětné páry. Že celý přípravný stavebně administrativní proces potrvá
několik let, je nasnadě.
Zahájen byl přípravou
architektonické studie,
jejíž zpracování bylo zadáno třem renomovaným architektonickým
ateliérům. Hodnocení studií provedla nejdříve odborná tříčlenná komise a poté byly
studie dne 9. června 2022 představeny zastupitelstvu obce.
Je nyní úkolem zastupitelů určit jednu
z předložených studií jako nejvhodnější a tu
následně rozpracovat do stupně projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Na
základě studií lze celkové stavební náklady
v aktuální cenové relaci předpokládat ve výši
70 – 80 mil. Kč. Vzhledem k uvedeným nákladům se počítá se stavbou realizovanou v ně-

kolika ročních etapách.
Objekt v uličním traktu Lahoferova bude
demolován a nahrazen nově vybudovanou
budovou s byty určenými seniorům, ve dvorním traktu bude v přízemí společenské a kulturní zázemí a v podkroví pak startovací byty.
V nezastavěné části dvorního traktu se počítá
s dopravní infrastrukturou a plochami se zelení pro odpočinek.
Všechny tři zpracované studie budou vystaveny v zasedací místnosti obecního úřadu
a případní zájemci si je tak mohou prohlédnout do 31. srpna.
Ing. Jaroslav Jenšovský

3

Dětský pětiboj
už po sedmnácté!

V sobotu 21. května 2022 po tříleté odmlce zaviněné covidem-19, se ve sportovním
areálu u řeky Dyje uskutečnil již sedmnáctý
ročník dětského pětiboje.
Sportovní klání se uskutečnilo ve čtyřech
věkových kategoriích. Soutěžilo se v jednotlivých disciplínách s náročností dle příslušného věku a to ve sprintu na 30,50 a 60
metrů, v běhu na 100, 300 a 500 metrů, ve
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skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem resp. granátem na dálku a střelbou
ze vzduchovky. Vítězové v jednotlivých
kategoriích, tím mám na mysli umístění na
1. až 3. místě obdrželi medaile a hodnotné věcné ceny a všichni účastníci, kterých
tentokrát bylo 68, obdrželi účastnické ceny
v podobě sladkostí a malé drobnosti.
Rovněž se sluší touto cestou poděkovat
všem pořadatelům
z řad sportovní komise obce Dobšice,
paním učitelkám
ze Základní školy
a členům Sokola
Dobšice,
oddílu
kopané. Na této
pořadatelsky náročné akci se celkem podílelo 26
pořadatelů a rozhodčích.
Výsledky na str. 5

A nyní k vítězům v jednotlivých kategoriích:
- dívky do 6let:
1. Marie Čermáková, 2. Kateřina Buštová a 3. Nina Vrzáčková
- chlapci do 6let:
1. Matěj Petrušek, 2. Oliver Ensinger a 3.Šimon Bernát
- dívky nejmladší: 1.Lucie Bělohoubková, 2.Valentina Mikulášková a 3.Michaela Zimmerová
- chlapci nejmladší: 1.Radim Grausgruber 2. Jiří Peřinka a 3.Vojtěch Bušta
- dívky mladší:
1.Nikola Kučerová, 2. Tereza Bitalová a 3. Vanessa Jebáčková
- chlapci mladší :
1. Martin Baňas, 2. Stanislav Jan Moravec a 3. Martin Gonščák
- dívky starší:
1. Natálie Kučerová, 2. Tereza Komárková a 3. Štěpánka Koryťáková
- chlapci starší:
1. Jakub Koukal, 2. Dalibor Polák a 3. Jakub Vítoň
Nejmladším účastníkem dětského pětiboje byl tentokrát Patrik Ensinger, narozen
3. 5. 2019, který obdržel kromě jiného cenu v podobě osmáka degu.
Ing. Radek Burcin, hlavní pořadatel dětského pětiboje
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Za dobšické „školkáčky“
nechme mluvit akce

V

ážení čtenáři blíží si nám léto, počasí
nám přeje co do teplot i dešťových srážek, a každý z nás už se vidí na své vytoužené dovolené či prázdninách. A proto se
ještě jednou v tomto školním roce ohlédneme do naší mateřské školy, kde se ani
děti ani paní učitelky rozhodně nenudily.
Hned v březnu přijelo na návštěvu do
školky divadlo Rolničky se svou poučnou
a přesto pro děti velmi zábavnou pohádkou, kde se děti setkaly se svými kamarády – krtečkem, zajíčkem i ježečkem, ale
i s čarodějem a čarodějkou – „Cukrárna
u čarodějky“.
Dále se na návštěvu v dubnu přijel podívat
umělec Zdeněk Roller se svou hudebně
rytmickou pohádkou: „Jak se klokan Eda
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ztratil“, při které se zapojily všechny děti do
děje, vyzkoušely si hru na drumbery a seznámily se s hrou na didgeridoo.
V květnu zahrál svou netradiční pohádku
i pan Koráb s divadlem Koráb, která děti
vždy zaujme, pobaví i naučí něco nového.
V květnu se také uskutečnila „Zahradní
slavnost“, kde děti plnily různé úkoly doprovázené známými pohádkami, pod dohledem svých rodičů a pod režií paní učitelek. Za každý správně splněný úkol dostaly
děti malou sladkou odměnu a na konec si
mohly s rodiči opéct špekáčky nad ohněm.
V červnu nic zdaleka nekončí, protože
už na začátku přijela show žongléra a artisty Milana Ošmery, při které se děti
dokončení na straně 7.

náramně bavily. Během dvou týdnů si
mohly navíc zajít do nedaleko usídleného
cirkusu Humberto na nezapomenutelné
představení.
A na závěr školního roku je pro děti připravené ještě jedno představení, a to od divadla Koráb, „Pasování předškoláků na školáky“, kterého se mohou zúčastnit všichni,

kdo mají rádi zábavu na školní zahradě.
A aby toho nebylo málo, celou tu dobu se
děti s paní učitelkami staral o své tři záhony. Poctivě zalévaly, plely a hlavně sklízely
úrodu.
Ale teď už musím dodat jen přání krásných
letních prázdnin a v září se sejdeme znovu
a zase.
Alice Binderová
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Čarodějnice splnily svůj úkol

Na stovky malých i velkých lidiček přišly do
sportovního areálu v Dobšicích vyslat čarodějnice do patřičných míst. Povedlo se počasí, oheň vzplál, nechyběl tanec ani dobré
jídlo a pití.
Děkujeme všem pořadatelům a také všem,
kteří si udělali čas a přišli.
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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.

OZNÁMENÍ
o volbách do zastupitelstev obcí dle vyhlášky č. 59/2002 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů

Volby se konají dne 23. a 24. září 2022:
V pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
V sobotu 24. září 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Volby do zastupitelstva obce 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,

• 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 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.
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, Výsluní, Meruňková
a Luční. Volební místnost se nachází v zasedací místnosti Obecního
úřadu, Brněnská 70.
Minimální počet členů okrskové volební komise je v naší obci stanoven na 6 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.
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Společenská kronika
významná životní výročí
DUBEN 2022
Muzikář Jiří
Benešová Božena
Hrdá Irena
Holík František
Spoustová Ludmila
Šulová Ludmila
Hrdlička Josef

75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

KVĚTEN 2022
Hadroušková Jana
Štěpán Miroslav
Staněk Milan
Kružík Jan

80 let
80 let
75 let
75 let

Drábková Věra
Pánek Miloslav
Uttendorfský Jan

75 let
75 let
70 let

ČERVEN 2022
Pecinová Marie
Kavalcová Eva
Minaříková Marie
Marková Hana
Krejčí Lubomír
Stejskal Petr
Vorbis Pavel
Paseka Petr
Dvořáková Miroslava

85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Narodili se:

Rozloučili jsme se:

Gráf Petr
Kuchťák Bernard
Staník Matěj
Freyová Sofie

Blažíček Mikuláš
Reinke Antonín
Bystřická
Ludmila
Pobiš Stanislav
Zajícová Eva

Sociální komise informuje:
Sociální komise obnovuje blahopřání seniorům, které bylo pozastaveno z důvodů
covidových opatření.
Od 1. června 2022 budou členové sociální komise předávat dárky jubilantům
počínaje 70roky a v dalších kulatých narozeninách (75, 80…). Předání dárku se
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uskuteční v den narozenin. Pokud termín
předání nebude vyhovovat, nebo si senior setkání z jakéhokoliv důvodu nepřeje,
může tuto skutečnost oznámit na obecním úřadu nebo na tel. čísle místostarosty
737 202 119.
Za sociální komisi Ing. Jan Pausar

KULTURNÍ KALENDÁŘ

8. 7. 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. 7. 2022 – připomínkové akce
k 213. výročí bitvy u Znojma 1809
Vzpomínkové akce a rekonstrukce napoleonské bitvy u Znojma roku 1809 u příležitosti
213. výročí spojené s pietními akty na památných místech bitvy.

9. 7. 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.
Příobecní tábor ve dnech
11. – 22. 7. 2022
13. 8. 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. 9. 2022
burza dětského oblečení a obuvi
Pořádá kroužek maminek a dětí Klubíčko
v místní sokolovně.
23.–25. 9. 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 NEZMAR TRIO. Prodej burčáku, masových specialit, cukrovinek, perníků, zmrzliny, cukrové vaty a dalších laskomin. Pro děti
kolotoče, houpačky, střelnice a další atrakce.
30. 9. 2022
sbírka šatstva BALTAZAR
Od 15. do 18 hod. v sokolovně.
Změna programu vyhrazena
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14. ročník turnaje žáků „O pohár starosty obce Dobšice“
a 15. ročník turnaje přípravek „ Memoriál Josefa Nesnídala“
V sobotu 18. června 2022 se ve sportovním areálu u řeky Dyje uskutečnil již čtrnáctý ročník
turnaje žáků „ O pohár starosty obce Dobšice“ a patnáctý ročník turnaje přípravek „Memoriál Josefa Nesnídala. Pořadatelé Sokola Dobšice, oddílu kopané turnaj žáků a přípravek
uspořádali společně v jeden den. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů s počtem 136 mladých fotbalistů a fotbalistek. V rámci tohoto sportovní dne sehrála naše nejmladší přípravka
své premiérové přátelské utkání s dětmi z TJ Tatranu Šatov!!! Mají za sebou první vstřelený
gól, a další budou určitě následovat!!!

Turnaj žáků:
„O pohár starosty obce Dobšice“
Starší žáci U 15 (2007 a mladší):
1. TJ Spartak Počátky, z.s.
2. Sokol Dobšice, z.s.
3. FK Znojmo, z.s.- dívky
4. TJ Tatran Šatov, z.s.

Turnaj přípravek:
„Memoriál Josefa Nesnídala“
Starší přípravka U 12 (2010 a mladší):
1. FK Znojmo, z.s.
2. Sokol Dobšice A, z.s.
3. Sokol Dobšice B, z.s.
4. TJ Suchohrdly, z.s.

Dále byl vyhodnocen v každé věkové kategorii nejlepší brankář, nejlepší střelec a nejlepší
hráč. Všichni účastníci obdrželi poháry, medaile a občerstvení.Děkujeme Obci Dobšice a
celému realizačnímu týmu - trenérům a rodičům, za obrovskou podporu a pomoc!
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Mezinárodní fotbalový turnaj
Bodensee Pokal 2022

Ve dnech 3.–6. 6. 2022 jsme se zúčastnili
s naší fotbalovou mládeží mezinárodního
turnaje- UEFA RESPECT Bodensee Pokal
2022 na březích Bodamského jezera v rakouském městě Bregenz.Změřili zde síly
mladí fotbalisté z 7 zemí (75 mládeznických
týmů).
Naše týmy zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci obce Dobšice, našeho klubu
a regionu- jihomoravského kraje. Odehrály
skvělé zápasy s velkou bojovností a odhodláním. Po velkých bojích na hřištích obsadili starší žáci U15 - 11. místo a starší dorost
U19 – skvělé 5.místo!!! Jedná se o obrovský úspěch, klukům i realizačnímu týmu
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gratulujeme!!! Z turnaje si všichni odvážíme
cenné zkušenosti a zážitky. Nevynechali
jsme návštěvu největšího rakouského fotbalového stadionu Red Bull Arena Salzburg.
Postaven byl v roce 2003 a pojme až 30 188
diváků. Byl jedním z hostitelských stadionů
Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2008.
Z turnaje si všichni odvážíme cenné zkušenosti a zážitky.
Velké poděkování patří Obci Dobšice, Jihomoravskému kraji a rodičům za finanční
zabezpečení celé akce. Děkujeme i celému
realizačnímu týmu,bez kterého bychom
tento vydařený projekt nemohli zrealizovat.
Sokol Dobšice

Vítězem okresního poháru FAČR
dospělých Sokol Dobšice „B“
V pátek 10. 6. 2022 bylo odehráno na Městském stadionu v Horním parku ve Znojmě finále Okresního poháru mužů mezi celky Sokola Litobratřice a Sokolem Dobšice „B“.
Vítězem tohoto klání a tím i vítězem okresního poháru se stal náš B tým, když zvítězil 4 : 1,
po poločase 3 : 1. Za náš tým skóroval Roman
Syrový dvakrát, po jedné brance pak přidal
Milan Ensinger a Robin Křemenský.

PRACOVNÍ DOBA OÚ
Pondělí
Úterý
Středy
Čtvrtek
Pátek

7. -11.
7.00-11.30
7.00-11.30
7.00-11.30
7.00-11.30
00

30

12. -17.
12.00-15.00
12.00-17.30
12.00-15.00
12.00-13.00
00

00

Před zahájením finálového klání byla obec
Dobšice oceněna plaketou za podporu sportu, kterou převzal starosta obce Ing. Jaroslav
Jenšovský.
Hostem sobotního programu byla i rodačka ze
Znojma a hráčka Juventusu Turin Andrea Stašková – vítězka ankety fotbalistka roku 2021.
Dušan Spousta
předseda oddílu kopané
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