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Čí je posvícení ?

Naše!

Nejednou mohli obyvatelé Dobšic slyšet desetiletí používané pokřiky, které zněly
i letos na svatováclavském posvícení. Velké díky našim hasičům a jejich starostovi
Jožinu Fouskovi, obci v čele se starostou Jaroslavem Jenšovským a všem, kteří
věnovali své volné chvíle přípravě této tradice.
Více na zadní straně zpravodaje.

Volby skončily .....
Volby do zastupitelstva obce jsou za námi.
Vybírali jsme hned z několika kandidátek a
vybrali jsme patnáct zastupitelů, kteří by v
dalších čtyřech letech měli obec Dobšice
posunout zase o kus dál.
Sluší se ale poděkovat práve končícímu
starostovi Jaroslavu Jenšovskému a také
zastupitelstvu. Je za nimi vidět kus práce
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a je nutno zdůraznit, že za léta starostování J. Jenšovského obec doslova rozkvetla.
Jemu i končícím členům zastupitelstva
přejeme hlavně pevné zdraví a do dalších
let i hodně štěstí jak v pracovním, tak i v
osobním životě.
Redakční rada

Léto přineslo sport i zábavu

Letošní léto přineslo do Dobšic mnoho tradičních akcí. Od „Napoleonů“
až po koncerty.
Kdo byl, jistě se nenudil.
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Přiobecní tábory!

Po počáteční covidové nejistotě se podařilo v červenci zrealizovat dva přiobecní tábory.
Dobšické Kudy z nudy bylo v termínu 11. 15. července
V pondělí se všech padesát čtyři táborníků
shromáždilo u sokolovny a po nezbytném
vyřízení formalit se už všichni mohli věnovat seznamování. V sokolovně čas při výrobě nákrčníků, střelbě z luku, opičí dráze
a tanci rychle utekl a už se šlo na oběd do
školní jídelny. Za výborné jídlo všem z kuchyně moc děkujeme. Pro nepřízeň počasí
jsme nemohli navštívit plovárnu a prověřili
jsme soudržnost táborníků velkou stopovanou. Úterý jsme zahájili ve znojemském mu4

zeu, kde na nás čekal celodenní program.
S táborníky jsme se přenesli do středověku
a vyzkoušeli si turnajové klání a pasování
chlapců na rytíře a děvčat na dvorní dámy.
Ve středu jsme jeli na výlet do brněnské
ZOO, kde jsme viděli spoustu zajímavých
zvířat a při plnění úkolů se dozvěděli mnoho informací. Ve čtvrtek jsme se vydali do
Robinson parku v Jihlavě, kde jsme zdolávali
nejrůznější překážky a atrakce. Na konci týdne jsme si zahráli lasergame a plni dojmů se
rozloučili. Nově uzavřená přátelství ale zůstanou. A to je dobře.

Opět skvělé!

Oba obec pořádala ve spolupráci se Střediskem volného času Znojmo.
Druhý přiobecní tábor následoval v termínu 18. – 22. července
Tohoto tábora se zúčastnilo celkem padesát
dva dětí. Pondělní den děti tradičně strávily
v Dobšicích, kde se seznámily s novými kamarády, vyráběly nákrčníky, tančily a hrály
pohybové hry. V úterý jsme se vydali do
Beach clubu kde pro nás připravil zajímavý
program Cykloklub Znojmo. Ve středu jsme
odjeli do Hodonína a podnikli pirátskou
plavbu po řece Moravě. Na ostrov pokladů
jsme s pomocí mapy zdárně dorazili, poklad
našli a spravedlivě rozdělili. Následně jsme

navštívili ještě ZOO v Hodoníně a příjemně
unaveni vyrazili na cestu domů. Ve čtvrtek
jsme skotačili v Bruno family parku (propotili jsme tam trička i ponožky). V pátek jsme
vyhledali trochu klidu a odpočinku v kině
a po závěrečném koupání v Dyji a předání odměn a společné fotografie se rozešli
domů. Už teď se těšíme na příští přiobecní
tábor. Na nové kamarády. A také na to, jakým programem nás vedoucí překvapí.
Alice Svobodová
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Soubor Masánčata

– line dance se představuje
Od září začal v Dobšicích
po prázdninové pauze
opět trénovat kroužek
Line dance. Rádi bychom
se vám tímto představili.
Kdo jsme?
Jsme soubor Masánčata,
který funguje pod Střediskem volného času Znojmo. Možná jste nás dříve
viděli tancovat „klasické“
country, ale život je změna. A pravdou je, že country už dnes netáhne mladé
tanečníky zdaleka tolik co
před lety.
Co tedy dnes děláme?
Line dance je moderní
forma country tanců. Nejviditelnější rozdíl je ten,
že tanečníci tancují sólově, tedy bez partnera. Druhý velký rozdíl
je ve stylech tance – u nás najdete doslova
„všechno“ – společenské, latinsko-americké
i moderní tance. Užít si může třeba svižnou
polku, smyslnou cha-chu, vznešený waltz i
romantický night club. Mladí – a to nejen
věkem – určitě ocení i tance ve stylu funky
(z tohoto stylu vzešly všechny současné moderní taneční styly: hip hop, street dance…)
I muzika je víc než pestrá – od „klasických“
countryových písniček po moderní hity.
S trochou nadsázky se dá říct, že na každou
písničku, kterou slyšíte v rádiu či televizi, existuje tanec… 😊  Ostatně –  v srdci  line  dance, 
v severní Americe, za country považují i pís6

ničky popové, rockové, nebo swingové.
A teď už o nás
Line dance jsme se začali více věnovat před
sedmi lety. Potkali jsme Otakara „Toma“
Dvořáka z Písku a moderní pojetí tohoto
tancování nás velmi oslovilo. Se skupinou
několika nadšených dětí jsme se začali učit
a posléze i připravovat na soutěže. Po čase
se ale ozvaly i některé maminky našich dětí,
a tak jsme je přibrali do party. Dnes už se
k nám přidávají i další lidičkové, třeba maminka přivede děti – a začnou tancovat
všichni.
Měli jsme další štěstí – jedna dospívající
tanečnice, Marťa Švejcarová, se začala line

dance věnovat natolik, že si udělala mezinárodní lektorský kurz a jako jedna z asi pěti
Čechů absolvovala všechny tři stupně, které
se zatím u nás vyučovali.
A tak jsme se začali rozjíždět. Na soutěžích se
nám dařilo víc i míň, ale dnes na svém kontě
máme několik titulů Mistrů ČR, na poličkách
máme hodně pohárů za druhá a třetí místa
a medailí za další umístění jak z mistrovství
republiky, tak z velké mezinárodní soutěže
Czech Open v Písku, kam jezdíme každý rok.
V současné době naši tanečníci vyráží i na
soutěže do Rakouska. Jeden náš člen – Michael Pánek – se dokonce zúčastnil i mistrovství světa, které ve své kategorii vyhrál.
Naše – dnes už vedoucí – Marťa byla také
vyhlášena Talentem roku 2017. Děti i dospěláci se vypracovali z výkonnostní kategorie
„starter“ do vyššího „newcomeru“ a Michal s
Marťou i do ještě vyššího „novice“.
Letos jsme se rozhodli výrazně rozšířit
naše řady a nabídnout tohle tancování
širšímu spektru zájemců.
Kdo tedy s námi může tancovat?
Každý! Od dětí - už od 1. třídy až po seniory. Pokud přemýšlíte,
že byste „se sebou měli něco dělat“, je pro vás line dance ideální
volba! Příjemným způsobem si
zlepšíte kondici, díky rozcvičkám
a strečinku zlepšíte pohyblivost
kloubů i pružnost vazů – a přitom
cvičíte i tancujete jen do té míry,
jakou si sami určíte, jaká vám vyhovuje. Taneční písničky vám pak
často zní v hlavě a zlepšují náladu
ještě dlouho po tréninku .
Pokud hledáte kroužek pro své
dítě, kde by zlepšovalo svou fyzickou zdatnosti, vytrvalost, naučilo

se bojovat s trémou, vystupovat před lidmi
a navíc ještě tancovat - to vše v přátelském a
stimulujícím prostředí, jsme pro vás ti praví .
Neváhejte a přijďte si line dance vyzkoušet!
Nábor probíhá celé září a říjen, vždy v pátek
a první schůzka proběhla už 23.9. v dobšické sokolovně. Tancovat můžete na úrovni, jaká bude vyhovovat právě vám – pro
radost, zlepšení kondice nebo se do toho
pustit „naplno“ a užít si nádhernou a opět
kamarádskou atmosféru soutěží.
K našemu tancování nepotřebujete nic víc
než dobrou náladu, nemusíte pořizovat
drahé vybavení a dokonce ani přemlouvat
k účasti partnera (partnerku 😊).  Nezáleží  na 
tom, kolik vám je let (tancují i tanečníci 80+),
jakou máte kondici, co umíte či neumíte.
Vítáme každého človíčka a na každého
z vás se těšíme!
Bližší informace získáte na SVČ Znojmo – paní
Mgr. Ivana Herzigová, nebo u Evy Švejcarové –
osobně či na mailu Evasvejcarova@seznam.cz

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.

• 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,
mik., TV, PC 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.

Pojďte si hrát do Klubíčka
Je tu nový školní rok a s ním začíná v Dobšicích
opět pracovat kroužek Klubíčko pro děti ve
věku od 2 do 6 let. Každé pondělí odpoledne
si zde děti v doprovodu rodičů, prarodičů, či
jiných známých osob mohou hrát, vyrábět,
stříhat, lepit, kreslit, malovat, cvičit, povídat si
a jinak rozvíjet svou dětskou fantazii. Jestli vás
některá z uvedených aktivit zaujala nebo ch8

cete své dítě naučit práci v kolektivu, přijďte se
podívat na schůzku kroužku v pondělí v 16,00
hod. Sraz je před MŠ Dobšice. Všechny srdečně
zveme a již se těšíme na příjemně prožité
společné odpoledne.
Podrobnější informace podá na OÚ Dobšice
paní Svobodová tel.: 515 249 030.

Školka v září otevřela své brány

Z

novu jsme se všichni sešli v naší Mateřské škole.
Hodně dětí v červnu odešlo
do školy, ale nastoupily nám
nové malé děti, které si musí
své místo ve světě ještě vybojovat. Paní učitelky (s pomocí
asistentek a asistentů, uklízeček a kuchařek) se pokusí jim
cestu co nejvíce usnadnit a na
vše je připravit.
Když tedy uslyšíte ze tříd srdceryvný pláč, věřte, že Vašemu dítěti nikdo neubližuje,
právě naopak. Každé dítě si
musí projít údolím slz, aby se
dostalo na to správné místo,
odkud může pozorovat, kde
se může učit, a kde hledat tu správnou cestu.
Hned v září na děti čekalo spoustu dobrodružství. Nejen, že vcházely do nového školního
roku, někteří poprvé, jiní už jako předškoláci
naposledy, ale také se musely hezky obléct
a udělat krásný „kukuč“ na pana fotografa,
aby se maminkám a babičkám slzy kutálely.

Musely, společně s paní kuchařkami, které vše nachystaly, s paní učitelkami, které
vše vysvětlily a předvedly, a
s paní uklízečkami, které vše
uklidily, upéct posvícenské
koláče, aby mohly slavit. A
v neposlední řadě, je čekal
úkol ze všech nejtěžších –
sedět na židličce, pozorně
sledovat herce a smát se až
se za břicho popadat, při
představení divadla Koráb
s pohádkou: „O Budulínkovi“.
Nemají to naše děti vůbec
jednoduché a to uplynul
teprve první měsíc školního
roku. Ještě že na to nejsou
samy. Přejeme tedy všem dětem hodně sil a
úspěchů a paní učitelkám (a dalším, kteří se
o děti starají) pevné nervy s těmi ratolestmi.
Vždyť děti umí vyčerpat úplně na nulu, stačí
však jeden jejich úsměv a třeba správné obléknutí trika obrázkem dopředu, a z nuly je
náhle sto.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
sobota 22. října 2022
vítání občánků
Akce se koná od 9 hod. v slavnostní a zasedací
místnosti obecního úřadu.
sobota 5. listopadu 2022
vernisáž výstavy fotografií OVARt
V 17:00 hodin se koná v hostinci Sapík.
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, harmonikář Jiří Kratochvíl,
taneční a pěvecké soubory.
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.
K poslechu bude hrát skupiny MOSTY.
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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, Moped Team). Hraje RYAN MUSIC
Změna programu vyhrazena

Společenská kronika
významná životní výročí
Červenec 2022

září 2022

Cihlářová Věra
Kučera Bořivoj
Širůček Pavel
Hrdá Helena
Knotek Josef
Staňková Danuška
Kuchař Milan

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

Klempová Alena
Pavlasová Jarmila
Holeš Jaroslav
Kočí Jaromír
Mojžíšková Zdeňka
Frai Jaromír

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

Srpen 2022
Hadenová Miloslava
Růžička Václav
Uttendorfská Jana
Loesslová Danuše
Kašparová Miloslava
Protivinská Anna

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

Narodili se:
Doležálková Ema
Kochová Viktorie
Vogalová Anna
Martínková Rozálie
Ondrůšková Meda
Beneš Artur

Melišíková Ema
Holešová Valerie

Rozloučili jsme se:
Jelínek Jaroslav
Jung Josef
Vlasáková Marcela
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Adéla Bělobradičová je
velkou sportovní nadějí.
Žije v Dobšicích
Máme radost , že v naší
obci žije nejeden šikovný
mladý sportovec či sportovkyně. Jednou z nich je
i Adéla Bělobradičová. Že
jste o ní neslyšeli? Zapamatujte si toto jméno.
Jak nám prozradila její maminka: “Áďa se snažila od
února trénovat tak, aby
se nominovala na Olympiádu dětí a mládeže. Na
tu se, bohužel, nedostala,
byla “až” náhradník. Ale
vzhledem k tomu, že ještě v
lednu měla zlomenou ruku
a pár týdnů trvala rehabilitace, je i to, být mezi šesti
dětmi z celého Jihomoravského kraje, velký úspěch.
A ještě větší úspěch je, že se
i přes tyto zdravotní problémy dostala na Mistrovství republiky dospělých.
Celé léto měla Áďa sezónu
triatlonu, takže už má za
sebou dvě soustředění a
čtyři závody. 16.července
byly závody na Konopišti a
tam krom klasického závodu absolvovala i štafetu se
svými dvěma kamarády z
týmu a vybojovali 1.místo
s dalšími sedmnácti štafetami samých dospěláků.
Dokončení na str. 13
12

V září absolvovala poslední letošní triatlon v Karlových Varech a ještě jedno soustředění.
Přes léto nezahálela ani v plavání, takže chodila na tréninky a teď už plave každý den. Hned
první víkend v září se konala Velká cena
města Znojma na plovárně Louka. Ta
odstartovala další celou řadu závodů a
hlavními letošními závody bude Mistrovství republiky,” tolik její maminka. Adélce
přejeme hodně sportovních úspěchů a ať
se jí daří i ve škole.
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Letní fotbalový kemp
mládeže Sokola Dobšice

Po roční přestávce se ve sportovním areálu
obce Dobšice, od pondělí 8. do pátku 12.
srpna 2022, uskutečnil další, již osmý „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. 30 mladých fotbalistů, ve věku 8 až 15
let, mělo k dispozici kompletní zázemí sportovního areálu.
Organizátoři si pro mladé fotbalisty připravili
14

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 Michal Bitala, Radim Dočekal, Karel Fiala, Broňa Polák, Petr
Mikulka, Roman Vítoň, Michal Čapoun, Milan
Ensinger, Jan Dufek a o výborné stravování
se postaral Bob Černý.
VIII. ročník letního fotbalového kempu mládeže se uskutečnil za podpory Obce Dobšice,
Sokola Dobšice a rodičů dětí. Děkujeme
Ing. Radek Burcin
manažer mládeže

Sokol Dobšice, z.s. - oddíl kopané

TERMÍNOVÁ LISTINA – PODZIM 2022 – DOMÁCÍ UTKÁNÍ
„A“ muži – I. A tř. KS 		

„B“ muži – Okresní přebor

Termín utkání :
So 08.10. 15:00 hod
So 22.10. 15:00 hod.
Ne 06.11. 14:00 hod.

Termín utkání :
Ne 02.10. 10:15 hod.
Ne 16.10. 10:15 hod.
Ne 30.10. 10:15 hod.

soupeř :
Dobšice -Sl. Brno
Dobšice - Vilémovice
Dobšice - Soběšice

Dorost – I. A třída KS		

Starší žáci – Okresní přebor

Termín utkání :
So 01.10. 15:30 hod.
So 15.10. 15:00 hod.
So 29.10. 14:00 hod.

Termín utkání :
Ne 09.10. 13:00 hod.
Ne 23.10. 12:30 hod.
Ne 06.11. 11:30 hod.

soupeř :
Dobšice - Hustopeče
Dobšice - Pohořelice
Dobšice - Tasovice

soupeř:
Dobšice B - Suchohrdly
Dobšice B - Práče
Dobšice B - M. Krumlov „B“
soupeř:
Dobšice - Miroslav
Dobšice - Vranov
Dobšice - Hrádek

Mladší žáci – Okresní přebor

Starší přípravka – Okresní přebor

Termín utkání :
So 01.10. 13:30 hod.
So 15.10. 12:30 hod.
So 22.10. 12:30 hod.
So 05.11. 11:30 hod.

Termín utkání :
So 08.10. 10:00 hod.
So 29.10. 10:00 hod.

soupeř :
Dobšice – Šanov
Dobšice – Přímětice
Dobšice – Višňové
Dobšice - Vrbovec

soupeř:
Dobšice - Přímětice
Dobšice - Vrbovec

Mladší přípravka – Okresní přebor

Termín utkání :
So 01.10. 10:00 hod.
Ne 09.10. 10:00 hod.
Ne 23.10. 10:00 hod.

soupeř:
Dobšice - FK Znojmo z.
Dobšice - Přímětice
Dobšice - Blížkovice

Už máte tričko se znakem naší obce? trička jevá.
ido
na
Vhodné i jako dárek:)
Ce tku l Kč.
u
k
00
Prodej triček se znakem obce Dobšice. vs Jen 2
Různé velikosti, hezké barvy.
V případě zájmu volejte nebo osobně
navštivte úřadovnu OÚ.
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
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Čí je posvícení? NAŠE!

