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Čarodějnice odnesou
všechny chmury! Snad

Jen několik týdnů zbývá do chvíle než se zase sejdeme ve sportovním areálu a
navážeme na již tradiční akci související s filipojakubskou kouzelnou nocí, přinášející
naději v lepší zítřky! Snad nebudete chybět!
Zveme všechny malé i velké!

Místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství
Od 1. 1. 2022 je v platnosti nová Obecně
závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyhláška stanovuje novou výši poplatku
za svoz odpadu ve výši 600 Kč, přičemž
zohledňuje zejména úlevy:
• osoba, která v daném kalendářním
roce dosáhne 70 let věku a osoba starší
- úleva ve výši 200 Kč,
• osoba, která je držitelem průkazu ZTP,
ZTP/P - úleva ve výši 200 Kč,
• osoba, která je vlastníkem odpadové
nádoby na směsný komunální odpad úleva ve výši 100 Kč.
Osvobozeni od placení poplatku jsou
zejména:
• děti do 6 let věku včetně,
• osoby umístěné v dětském domově
pro děti do 3 let,
• osoby umístěné v domově pro osoby
se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení,

•

osoby na základě zákona omezeny na
osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
• osoby úředně přihlášené k trvalému
pobytu na ohlašovně obecního úřadu,
Brněnská 70, Dobšice,
• osoby dlouhodobě se zdržující mimo
území ČR (tj. alespoň 8 měsíců v daném kalendářním roce).
Pro nárok na úlevu nebo osvobození je nutné splnit povinnost ohlášení ve lhůtě 30
dnů od vzniku nároku. V případě nesplnění
nárok na úlevu nebo osvobození zaniká. Povinnost ohlásit údaj se nevztahuje na údaj,
který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků a evidencí,
do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh údajů, ke kterým má Obecní úřad
Dobšice zřízen automatizovaný přístup je
zveřejněn na úřední desce v sekci úředních
dokumentů.
Více na www.dobsice.cz v sekci DokumentyObecní vyhlášky- Obecně závazná vyhláška
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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Už máte tričko se znakem naší a tričkadoj vá.
n
li
obce? Vhodné i jako dárek:) Cveskutku200 Kč.
Jen
Prodej triček se znakem obce
Dobšice. Různé velikosti,
hezké barvy. V případě zájmu
volejte nebo osobně navštivte
úřadovnu OÚ.
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Nabídka odpadových nádob
na bioodpady

O

bec Dobšice je jedním ze zakládajících
členů členem Svazku znojemských vinařských obcí Daníž, který podporuje již 22 let cestovní ruch a turistiku a propaguje znojemský
region a také realizuje společné projekty především v oblasti kultury, přeshraniční spolupráce
a životního prostředí. V rámci projektu tohoto
svazku zaměřeném v r. 2021 na odpadové hospodářství pořídila obec Dobšice pro své občany
400 ks nádob na sběr bioodpadů z domácností
objemu 120 l (tzv. BRKO – biologicky rozložitelné komunální odpady) a 5 ks nádob na sběr
rostlinných olejů a živočišných tuků.
Cílem je zvýšení výtěžnosti bioodpadů, které
dle zkušeností tvoří 30 – 50 % komunálních
odpadů. Snahou každého společensky uvědomělého občana by mělo být maximální třídění
papíru, plastů, skla, kovů a bioodpadů v domácnosti a tím snížení množství směsného
odpadu.
Očipované nádoby na sběr BRKO bude
obec distribuovat v období březen - duben 2022 a jejich následný svoz do kompostárny bude zajišťovat
FCC Znojmo poprvé od
14. 4. 2022 ve čtrnáctidenním cyklu vždy každý
čtvrtek lichého týdne a to až do
24. listopadu 2022.
Tyto nádoby budou občanům poskytnuty bezplatně a jsou přednostně určeny pro kuchyňské bioodpady
z domácností či drobné bioodpady
(zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky,
papírové proložky od vajec, zemina
z květináčů, posečená tráva, plevel,

piliny a hobliny, seno, listí, sláma, přebytky
z kompostéru apod.). Nejsou určeny pro ukládání rozměrnějších bioodpadů (větve z ořezu
stromů, keřů), ty patří do velkoobjemových
kontejnerů. Protože kompostárna v Únanově
je v zimě mimo provoz, bude svoz těchto nádob probíhat pouze v období duben až listopad příslušného roku. Mějte však na paměti, že
Obec Dobšice nabízí celoročně možnost ukládání bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů – na parkovišti v ul. Za Školkou, na ul. Dolní, u pošty na ul. Leska, za bývalou moštárnou
v ul. Za Sokolovnou a v ulici Za Zvoničkou. Tyto
velkoobjemové kontejnery určené především
pro ořezy větví ze stromů a keřů obsluhuje
obec a vyváží je průběžně při naplněnosti.
Kam s použitým olejem z domácnosti?
Do odtoku rozhodně nepatří. Jen málokdo ví,
jak se správně zbavit přepáleného či použitého
oleje z domácnosti.
Doporučujeme slívat použitý olej
do PET lahví a v tomto či podobném obalu umístit do označených sběrných kontejnerů rozmístěných v obci.
Nikdy olej z PET lahví do
kontejneru nevylévejte.
Hlavní sběrné místo je přímo
na obecním úřadě. Polepy kontejneru vymezují druhy olejů
a tuků, které je možno do nádoby ukládat. Rozhodně nejsou
určeny k likvidaci minerálních
a průmyslových olejů a maziv.
Svoz použitých olejů a tuků
zajišťuje smluvně firma FRITEX.
Dokončení na straně 4.
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!!! POZOR !!! NEDOPLATKY !!!
Dle Obecně závazných vyhlášek obce
Dobšice č. 2/2019, 3/2021 a 3/2019 se platí
poplatky:
ze psů,
za obecní systém odpadového
hospodářství,
za užívání veřejného prostranství –
vyhrazení trvalého parkovacího
místa.





Všechny poplatky jsou splatné 31.3.
příslušného kalendářního roku.
Žádáme všechny občany,
aby nedoplatky na místních
poplatcích uhradili
co nejdříve, případné
nepříjemnosti s nezaplacením
jsou zcela zbytečné.

Platbu lze provést bezhotovostně na účet
č. 182859640/0300, Variabilní symbol:
- pes
1341
- odvoz odpadu
1337
- zábor VP - parkovné 1343
V textu uveďte Jméno (popř. jména),
adresa pro přesnou identifikaci
poplatníka.
Platit poplatky můžete také v hotovosti
na pokladně obecního úřadu.
V případě dotazů neváhejte
zavolat
na tel. 515 249 030 Ing.
Komárkové.
Info najdete na www.dobsice.cz

Statistika nuda je, má však cenné údaje…
K 1.1.2022 činil počet obyvatel obce Dobšice celkem 2.378 osob, z toho 1.170 mužů
a 1.208 žen. V průběhu roku 2021 se odstěhovalo 53 osob, z toho 25 mužů a 28 žen.
Do Dobšic se přistěhovalo 84 osob, z toho 42 mužů a 42 žen.
V roce 2021 se v Dobšicích narodilo 24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 děvčat.
Zemřelo 20 osob, z toho 15 mužů a 5 žen.

Nabídka odpadových nádob
na bioodpady
Dokončení ze strany 3.
Proč nevylívat olej do odtoku či záchodu?
Tímto způsobem se to bohužel dělalo celá
léta. Není to ale správný postup. V případě,
že byste tak pravidelně činili, mohli by dojít
k ucpání domovního odtoku, ale také veřejné
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kanalizace. Tuk se s vodou totiž nikdy nespojí. Bude plavat na jejím povrchu a za určitých
podmínek může ztuhnout a vytvořit nerozpustnou vrstvu. Odstranění takové vrstvy je
obtížné a náročné časově i finančně.
Ing. Jaroslav Jenšovský

Kolem sklepů putovaly
stovky vyznavačů moravského vína
Hodně přes tisícovku nedočkavých vyznavačů dobrého moravského vína zavítalo v únoru i do dobšických sklípků.
Kromě mnoha desítek vzorků vín na ně
čekalo i hodně příjemné hudby, něco

dobrého na zub a hlavně všude dobrá nálada, podpořená slunečními paprsky.

Za foto děkujeme
panu Stanislavu Nováčkovi
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Masky letos nechyběly

I když zatím jen tak trochu nesměle, ale
přece jen v ulicích Dobšic letos nechyběla
skupinka maskovaných lidí, která se snažila
udržet tradici. Velký dík patří Jožinu Fousko-

vi a jeho rodině a přátelům, kteří i přes mnohé problémy,
vše zvládli a nezklamali. Děkujeme a příští
rok snad už jako obvykle!

MDŽ po dobšicku
Svátek žen slaví v celém světe, tak proč
ne i v Dobšicích. Více jak dvacítka žen
a něco málo mužů se v půli března sešla
v místní sokolovně a společně si při víneč6

ku zazpívala, zatačila, dala si něco na zub
a radovala se ze života.
Díky patří obci a organizátorům.

LAHOFER obhájil titul
ve Vinařství roku
Vinařství LAHOFER se stalo
vítězem kategorie velká vinařství dvanáctého ročníku
prestižní tuzemské soutěže
Vinařství roku 2021. Zopakovalo tak svůj loňský
úspěch, kdy vyhrálo stejnou
kategorii, ve které soutěží producenti vyrábějící přes 250.000 litrů vína ročně.
Na rozdíl od jiných vinařských soutěží v ČR se
hodnocení Vinařství roku zakládá na komplexním posuzování vinařských společností – nejen na základě kvality vína, ale také podle toho,
jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí,
rozvoji a modernizaci oboru vinařství v daném
roce.
„Vítězství v soutěži Vinařství roku stavíme jednoznačně na vrchol našich úspěchů za naše
nasazení v loňském roce. Velmi potěšující je
ale i zisk zlatých medailí za vína zařazená mezi
sto nejlepších v Salonu vín České republiky
2022 a to pro všechna naše tři vinařství, kromě LAHOFERU tedy i pro Vinařství HANZEL
a WALDBERG,“ dodal Smola.
Vítězství v soutěži Vinařství roku 2021 završilo pro LAHOFER úspěšný vinařský ročník, kdy
sice sklidilo o 4,5% suroviny méně, než v roce
předchozím, hrozny byly ale nejvyzrálejší za
poslední čtyři roky. „Nejvíce potěšitelná na

loňské kampani je průměrná cukernatost hroznů, kdy
jsme dosáhli 22,4°NM. To je
o dva stupně více než v roce
předchozím a nejvíce za poslední čtyři roky. Z toho vyplývá vyšší podíl vín ročníku 2021 v přívlastcích výběr z hroznů a výběr
z bobulí. Hrozny byly při sběru zdravé s vyšší
kyselinkou, což bude právě s vyššími cukry
krásně ladit. Předpokládáme, že vína budou
mít nádherný aromatický odrůdový projev,
dostatek kyselin a šťavnatosti. Celkově tedy
očekáváme velice vydařený ročník,“ shrnul obchodní a marketingový ředitel Vinařství LAHOFER Daniel Smola.
Pokud protiepidemická opatření povolí, plánuje letos Vinařství LAHOFER další
ročník kulturního festivalu. Od května do
srpna by se na betonové vlně venkovního
amfiteátru mělo vystřídat 10 kapel a zpěváků, mezi nimi třeba David Koller, MIG 21,
Čechomor, Mňága a Žďorp, Bára Poláková,
Pokáč, Jelen a další. Lístky na většinu koncertů jsou již nyní k sehnání na x-ticket.cz.
Uskutečnit by se měl i další ročník populárního vinařského závodu horských kol LAHOFER
Author Cup.
(převzato z internetu)
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Poradci Bílého kruhu bezpečí
mohou nyní přijet až za vámi

J

iž 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů,
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od
loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské poradny. Díky tomu, že pro
svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci
z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské
město.
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu bezpečí žije v Brně či okolí. Je však
samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo
tuto oblast. A pokud nebydlí v dojezdové
vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka
nemožné na pobočku přijít, zůstávali až do
nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou
non-stop linku pro oběti na čísle 116 006.
Změnu v této situaci přináší právě mobilní
poradna. Díky ní se nyní právní a psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli
kouta Jihomoravského kraje.
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání,
znásilnění, porušování domovní svobody,
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších trestných činů. Poradci jim nabídnou

především konzultaci, při které vyslechnou
konkrétní příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují
bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat
se s právníkem a psychologem může klient
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní
poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient
tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby
si poradce k sobě zavolal.
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je
velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na
kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví
vše potřebné a dohodne konkrétní podobu
a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas
konzultace je domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to
každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je
však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý
kruh bezpečí kontaktovat.

www.bkb.cz
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
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Společenská kronika
významná životní výročí

Leden 2022
Jarmarová Anastázie
Zbytovská Božena
Valdová Hedvika
Soukup Erich
Svoboda Rudolf
Adamcová Marie
Pejzlová Marta
Hellarová Eliška
Svobodová Sylva
Dufek Jan
Kučerová Marie
Macháčková Anežka
Minaříková Milena
Juhaňáková Božena
Rada Josef
Toufarová Dana
Vajdíková Helena
Protivinský Milan
Kuchařová Zdenka
Dohnalová Marie
Pokorná Jana
Pastyřík Pavel

89 let
89 let
89 let
87 let
80 let
80 let
77 let
77 let
75 let
75 let
75 let
73 let
73 let
73 let
72 let
72 let
71 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let

Únor 2022
Blažíček Mikuláš
Albertová Anna
Novotná Soňa
Hrdý Stanislav
Marek Lubomír
Kadlec František
Juhaňáková Danuše
Michalčík Bohuslav
Hrůza Bohumil

86 let
86 let
81 let
77 let
77 let
77 let
76 let
76 let
73 let

Loessl František
Hrůzová Marie
Holoubková Jaroslava
Nesnídalová Hana
Molíková Anna
Simandl Pavel
Kašpar Grabriele Monika
Hahnová Marie
Večeřová Milena
Černohorský Zdeněk
Jiráková Josefa
Kún Josef
Březen 2022
Česnek Jaroslav
Mikušáková Pavla
Šedivý Karel
Ryšavá Marie
Švejdová Marie
Palatka Jiří
Jedlička Vlastimil
Lán František
Koukal Miloš
Cvikýřová Zdenka
Fedor Ladislav
Jelínek Jiří
Dufková Dagmar
Nováková Růžena
Jirák Jaroslav
Janáčová Jana
Hejtmánková Marta
Macháčková Anna

73 let
73 let
73 let
72 let
72 let
71 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
87 let
83 let
81 let
79 let
79 let
76 let
75 let
74 let
74 let
74 let
73 let
73 let
73 let
72 let
71 let
71 let
70 let
70 let

Narodili se: Rozloučili jsme se:
Vincour David
Staňková Ella
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Čibera Petr
Ďuriš Michal
Mrázková Emilie
Karásek Karel
Němec Karel

Marx Petr
Buchlovský Ludvík
Bajková Jana
Tunková Klára
Láník Milan
MUDr. Živná Ludmila

KULTURNÍ KALENDÁŘ
sobota 16. dubna
Oblastní výstava německých ovčáků
Pořádá Kynologický klub Dobšice, z.s. na svém
cvičišti nad železničním mostem ul. Brněnská.
sobota 23. dubna – Country bál
hraje skupina Jaksepatří (Znojmo a okolí) a Fréďáci (z Přerova). Koná se v místní sokolovně.
sobota 30. dubna
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
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.
pátek 27. května
travesti show Divoké kočky
Koná se od 19 hod. v místní sokolovně.

pátek 8. července – 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 – 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. 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. www.acaballado.cz
sobota 9. července
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.

sobota 11. června
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 – setkání obcí s názvem
Dobšice v Dobšicích u Týna nad Vltavou
sobota 18. června – 16. ročník turnaje žáků
v kopané o pohár starosty
Pořádá fotbalový oddíl SOKOL Dobšice, z.s. od
9 hod. ve sportovním areálu.
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Sportovní talent z Dobšic
- Adéla Bělobradičová

A

déla Bělobradičová je třináctiletá žačka
ZŠ Mládeže ve Znojmě, kde navštěvuje
sportovní třídu. Před několika lety se spolu
s rodiči a starší sestrou přistěhovala do Dobšic.
Adéla je od malička sportovně založená, už
od čtyř let se začala účastnit závodů na kole,
v šesti letech začala chodit do atletiky, kde
se věnovala hlavně běhu a skoku do dálky.
3x se dostala do finále Čokoládové tretry
v Ostravě, kam se probojuje jen 24 nejlepších děvčat z republiky. V osmi letech přidala
plavání, s atletikou ho kombinovala 2 roky.
Od desíti let se věnuje plavání na 100%.
12

V roce 2018 získala na Letním mistrovství
Moravy 5 zlatých medailí, na zimním 2 zlaté
a 4 stříbrné. V roce 2019 byla bohužel často nemocná a měla tréninkové manko, ale
i přesto získala na letním Mistrovství Moravy
4x bronz a na zimním 1x zlato a 4x stříbro.
Vzhledem k tomu, že ráda nejen plave, ale
i běhá a jezdí na kole, tak se už několik let
věnuje triatlonu. Svůj první triatlon absolvovala, když ji bylo 8 let. Své největší úspěchy
má z roku 2019, kdy byla vícemistryní České
republiky a z loňska, kdy se umístila na MČR
jako třetí. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní

je plavání a na kolo a běh moc času nezbývá,
jsou to moc pěkné výsledky.
Loni v létě po MČR začala Adéla spoluprácovat s triatlonovým týmem „4 sports team“.
Za něj od září závodí. 4 sports team vede
a trénuje bývalá reprezentantka v cyklistice
a triatlonu Ladislava Marková.
Adéla byla na základě umístění v Českém
poháru zařazena do sportovního střediska,
které je určeno pro talentovanou mládež.
Dostane se tam jen 20 nejlepších dětí z republiky.
Teď se Adéla připravuje jak na triatlonové
závody, tak na aquatlon a momentálně hlavně na plavecké závody, které pomalu začínají. Od února trénuje pod vedením Jiřího
Kyněry a Květoslava Svobody. V bazénu tráví
až 12 hodin týdně, jako cíl má Adéla Olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční
v červnu v Olomouci.
Tak snad píle a nasazení v trénincích přinesou ovoce!
Adélce přejeme hodně sportovní úspěchů, ať se jí daří i ve škole a v životě vůbec!
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Zimní fotbalový kemp dětí a
mládeže v Dolní Cerekvi 2022

V

termínu od 2. 2. do 4. 2. 2022 se konal
(již po šesté), zimní fotbalový kemp
dětí a mládeže. Kemp měl 23 účastníků (děti
10–15 let). Ubytovaní jsme byli přímo ve
sportovní hale a stravování měli zajištěné
v jídelně místní ZŠ. Připravené výborné podmínky byly nad naše očekávání a mohli jsme
tak splnit všechny protiepidemické opatření
COVID-19. Za to moc děkujeme městysi Dolní Cerekev!!!
Pro mladé fotbalisty jsme připravili několik tréninkových jednotek zaměřených na
individuální rozvoj fotbalových dovedností,
nácvik herních situací a fyzickou přípravu.
Účastníci kempu byly rozděleni do 4 družstev (jedno družstvo trenéři). Bylo odehrálo
několik turnajových utkání těchto družstev
v kopané, vybíjené a florbalu. Kluci se představili jako výborný a perspektivní kolektiv
14

a zaslouží si velkou pochvalu a poděkování
za tréninkovou i volnočasovou snahu a zájem. Poděkování patří také všem zúčastněným „dospělákům“- Jardovi Dúckému, Karlu
Fialovi, Broňovi Polákovi, Romanu Vítoňovi
a Edovi Olejovi, kteří v době své dovolené
kemp zorganizovali a umožnili dětem prožít pololetní prázdniny v tomto kolektivu.
Už nyní přemýšlíme nad dalšími akcemi
tj. účast na mezinárodním turnaji v Bregenzu (Rakousko) – 120 týmů z Evropy, dětským
pětibojem, turnaji pro kategorie U9, U13
a U15 a letním kempem mládeže v našem
sportovním areálu.
Zimní fotbalový kemp dětí a mládeže
by se neuskutečnil bez finanční podpory
naší Obce Dobšice. Moc děkujeme!!!
Ing. Radek Burcin, manažer mládeže

Turnaj OFS Znojmo a OFS Třebíč pro starší žáky
Turnaj se hrál v neděli 13. 3. 2022
na hřišti s umělým povrchem
v Jevišovicích za účasti 10 družstev OFS ZNOJMO a OFS TŘEBÍČ.
Naši kluci odehráli velmi dobrá
utkání ve skupině B s výsledky:
Dobšice – Jaroslavice 1:0, Dobšice-Mor. Krumlov 1:2, Dobšice-Šatov 2:0, Dobšice- Mor.
Budějovice 1:1. Velmi těsně jsme
obsadili 3.místo ve skupině. V zápase o umístění, tedy o 5. místo nás čekal soupeř z Čáslavic/Šebkovic. V tomto utkání jsme zvítězili 2:0 a obsadili 5. místo v turnaji.
Děkujeme všem trenérům a rodičům za dopravu, organizaci a všem hráčům za příkladnou reprezentaci oddílu kopané Sokola a obce Dobšice!!!
Ing. Radek Burcin, manažer mládeže

Sokol Dobšice, z.s. - oddíl kopané
TERMÍNOVÁ LISTINA – JARO 2022 – DOMÁCÍ UTKÁNÍ
„A“ muži – I. A tř. KS		

„B“ muži – Okresní přebor

Termín utkání :
So 16.04. 16:00 hod.
So 30.04. 16:30 hod.
So 14.05. 16:30 hod.
So 28.05. 16:30 hod.
So 04.06. 16:30 hod.

Termín utkání :
Ne 24.04.10:15 hod.
Ne 08.05.10:15 hod.
Ne 22.05.10:15 hod.
Ne 12.06.10:15 hod.

soupeř :
Dobšice – Tišnov
Dobšice – Žebětín
Dobšice – Novosedly
Dobšice – Rajhrad
Dobšice – Vojkovice

Dorost – I. A třída KS		

Starší žáci – Okresní přebor

Termín utkání :
soupeř :
So 23.04. 13:30 hod. Dobšice – Křepice
So 07.05. 14:00 hod. Dobšice – Pohořelice
So 21.05. 14:30 hod. Dobšice – Hustopeče
So 11.06. 14:30 hod. Dobšice – M. Krumlov
		
Starší přípravka – Okresní přebor
		
Termín utkání :
soupeř :
NSo 16.04. 10:00 hod. Dobšice – volný los
So 30.04. 10:00 hod. Dobšice – Jevišovice
So 14.05. 10:00 hod. Dobšice – FK Znojmo
So 28.05. 10:00 hod. Dobšice – Blížkovice

Termín utkání :
Ne 17.04. 13:30 hod.
Ne 01.05. 14:00 hod.
Ne 08.05. 14:00 hod.
Ne 15.05. 14:00 hod.
Ne 22.05. 14:30 hod.
Ne 05.06. 14:30 hod.
Ne 19.06. 14:30 hod.

soupeř :
Dobšice B – Božice
Dobšice B – Hrádek
Dobšice B – Rakšice
Dobšice B – Práče

soupeř :
Dobšice – Šanov
Dobšice – Prosiměřice
Dobšice – Miroslav
Dobšice – Jezeřany
Dobšice – M. Krumlov
Dobšice – Jevišovice
Dobšice – Práče
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Založení SOKOLa v Dobšicích

D

ne 16. února uplynulo 160
let od založení České obce
sokolské. Při této příležitosti
mi dovolte vzpomenout na to,
jak jsme začínali se cvičením
v Dobšicích.
9. prosince 1945 se sešlo 28
nadšenců a propagátorů tělovýchovy a založili Sokol a divadelní spolek. Od druhé poloviny
prosince se začalo s pravidelným cvičením nejprve žactva,
později i dospělých. Cvičilo se
v mateřské školce, v roce 1946
pan Řezníček přenechal bývalý šenkovní
sál sokolům za účelem cvičení a zkoušení divadelních her. To je dnešní sokolovna. Velký rozmach tělovýchovy nastal po
roce 1948, kdy se buduje hřiště, hraje se
fotbal i volejbal.
Po zákazu činnosti České obce sokolské
(v roce 1952) byla organizace přejmenována na Tělovýchovnou jednotu SOKOL
Dobšice, a hned se začalo i s nácvikem na
1. Čs. spartakiádu s účastí 8 cvičenců na
vystoupení v Praze.
Činnost se nadále rozšiřuje. Pořádají se
dětské karnevaly, sportovní olympiády,
přespolní běhy, výlety na kolech a další
akce, při kterých tělovýchovná jednota
úzce spolupracuje s místní školou.
V roce 1992 vznikla Česká asociace sportu pro všechny, která spadá pod tělovýchovnou jednotu. Předsedkyní asociace
se stala paní Jana Hadroušková, která
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

tuto funkci vykonává dodnes.
K dnešnímu dni máme 87 členů ve dvou
oddílech. Cvičení žen zdravotní tělesné
výchovy probíhá vždy v pondělí od 17.00
hod. do 18.00 hod. pod vedením paní Hadrouškové. Schází se zde 25 cvičenek, jejichž věkový průměr je 72 let. Další cvičení
je ve čtvrtek rovněž od 17.00 do 18.00 hod
pod vedením paní Švajkové. Je náročnější
a je zaměřeno na mladší a fyzicky zdatnější ženy. Dále máme kroužek stolního
tenisu ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 hod.
Mužů je zapsaných 19, ale v současné
době se zatím neúčastní. Předtím hráli
nohejbal a basketbal.
V roce 2016 se opět změnil název na SOKOL DOBŠICE z.s. /zapsaný spolek/
Cvičení je pro všechny. Mladí, staří, sportovci, amatéři, nebo ti, kteří se chtějí jen
protáhnout a pobavit se – přijďte mezi nás.
Jana Hadroušková
předsedkyně ASPV
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