
Zápis z výboru spolku Dobšané a dobrovolného týmu kulturních a společenských akcí dne 5.9.2019 

v 18 hodin v č.p.16 

 

Přítomni: Fanda Malý, Olda Novotný, Bohuslav Muzikář, Alena Zvěřinová, Vendula Krejčová, Josef 

Vaníček, Jiří Sýkora, Oldřich Novotný st., Libuše Novotná, Miloslav Skalník, Martin Muzikář, Terezka 

Adamcová, Naďa Tomsová, Markéta Knytlová, Maruška Štěrbová, Tomáš Novotný 

Před začátkem výboru předseda spolku Olda Novotný navštívil končící čtvrteční tradiční setkání 

seniorů a pozval všechny přítomné na letní zabijačkové hody a dle rozhodnutí výboru Dobšanů předal 

seniorům příspěvek 1 000,- Kč na jejich činnost. Následně byla finanční částka ve výši 1 000,- Kč také 

darována Cidlince, Klubu zoufalých turistů, airsoftovému týmu a myslivcům. Rybáři obdrželi 3 000,- 

Kč. 

Program a jeho závěry: 

1/Závěrečná zpráva k projektu 90 let rybářů a 10 let oppida 

Zpráva byla zpracována předsedou spolku ve spolupráci s účetní spolku Ing. Fejfarovou a následně 

odeslána na kraj. Čekáme na případné připomínky. Jinak splněno. 

2/Úkol předat finanční prostředky všem našim členům z řad zájmových skupin dnes splněn. 

3/Vyhodnocení výletu do Českých Budějovic 

Poděkování Markétě Knytlové a Bohuslavu Muzikářovi za organizaci a přípravu výletu, poděkování 

Nezávislým občanům Dobšic 2018 a Petru Adamcovi, všichni zastupitelé obce, za schválený příspěvek 

obce na výlet ve výši 7 000,- Kč, program naplněn, návštěva Výstaviště Země živitelka, Budějovického 

Budvaru a Dobšic u Týna nad Vltavou, navázání nových přátelství s občany této obce, uvítání tamní 

starostkou, zájezdu se zúčastnilo přes 40 účastníků, pozvali jsme paní starostku k nám do obce 

4/Příprava zabijačkových hodů a letního muzicírování dne 14.9.2019 

- Předány k distribuci mezi občany letáky a plakáty, členové pověřeni rozdáním, reklama 

v Kolínském presu, Nymburském deníku, MAS Zálabí 

- Kapely domluveny, žádost o dva mikrofony na ozvučení hornů a zpěvačky, řešíme s p. 

Jiroušem 

- Zabijačkové produkty zajistí Hotel Villa Romantica, pití a sladkosti Dobšický šenk, domluveno 

- Soutěž o ceny zajištuje Markéta Knytlová s Maruškou Štěrbovou, vyhlášení tomboly Bohouš a 

Fanda, celkem asi 70 cen, každá obálka vyhrává a v každé lístek o finále pěti cen – kýta, dvě 

hlavy, dvě tlačenky 

- Obec Dobšice jsme požádali o příspěvek ve výši 5 000,- Kč s podrobným rozpočtem a 

v souladu se závěry OZ, čekáme na výsledek hlasování 

- Akce je určená pro všechny obyvatele, nejen pro Dobšany, srdečně zveme všechny 

Pozvánka na Guláš fest do Sán v sobotu 7.9.2019 od 13 hodin. 

5/Projekt Vysaď si každý strom  

V rámci dotace vysadíme chybějící stromy v okolí hřbitova, v centru obce i u Cidliny, celkem za 

10 000,- Kč, na Dobšické posvícení, sraz u Zezulkových v 9 30 hodin., zajištěno občerstvení, návrh, aby 

každý, kdo si zasadí strom, se také o něj staral, pečoval a zaléval, dokonce návrh, aby každý strom 

takto vysazený měl cedulku s označením stromu a kdo ho vysadil, uvidíme, co přinese praxe. 



Na odpočívadle vysadíme – habr, topol, Pod Malovými u Cidliny 4 habry, v okolí hřbitova – obnovit 4 

ks lípy, 3 hrušně, 1 švestka, dále nové stromy – 5 líp, 2 jabloně, 4 hrušně a 14 – 19 švestek. 

Nákup zajistí Novotný Olda, dovoz s Bohoušem, Fandou, včetně kůlů a ochrany. 

Umírají topoly u ČOV. 

6/Sponzoring zaměstnanců TPCA 

Olda Novotný ve spolupráci s panem Jiřím Čiperou zpracovali žádost o podporu z výše uvedeného 

programu na projekt Vysaď si každý strom ve výši 7 000,- Kč, čekáme na výsledek. 

7/Info k Adventu 

Spolek Dobšané bude samostatně pořádat adventní neděle v obci, termíny 1.12., 8.12.,15.12. vždy od 

17 hodin, jen 8.12. bude začátek od 14 hodin, program budeme finalizovat na dalším štábu v říjnu a 

členové mají úkol oslovit do té doby další dodavatele akce, pěvecký sbor Opočnice, výroba mýdel, 

perníků…. Předseda je pověřen podáním žádosti o příspěvek z obecního rozpočtu na tyto všechny 

akce ve výši 10 000,- Kč 

8/Čapí hnízdo 

Požádáme obec o seříznutí jedné větve nad čapím hnízdem, již jsme učinili v loni panu Bulíčkovi, 

zatím se neuskutečnilo, možnost v období vegetačního klidu a spojit s kácením jiných uschlých 

stromů, Fanda Malý zjistí možnosti čapí makety 

9/Hlavní aktivity spolku na rok 2020 s finančními požadavky na rozpočet obce Dobšice ke kulatému 

stolu 

Pořadatel Dobšané – Novoroční pochod 2 000,- Kč, výlet 7 000,- Kč, letní hody a muzicírování 5 000,- 

Kč, Advent 2020 - 10 000,- Kč, případně květnová akce s podtitulem – návrh Sraz Dobšic po několika 

letech, či jiné výročí 10 000,- Kč 

Pořadatel Klub seniorů, spolupořádá Naďa Tomsová – 5 000,- Kč 

Pořadatel Cidlinka 5 000,- Kč 

Pořadatel airosftový tým 5 000,- Kč 

Pořadatel Klub zoufalých turistů 5 000,- Kč 

Pořadatel rybáři, sami si navrhnou své nároky, min. 5 000,- Kč 

Myslivci navrhujeme i pro ně 5 000,- Kč, za práce vykonávající na katastru obce v ochraně přírody 

I nadále by měl být dar Aralda ve výši 15 000,- Kč přerozdělován na spolky v obci 

10/Hlavní projekt na rok 2020? 

Do příštího štábu mají členové za úkol definovat hlavní projekt na rok 2020. Podle návrhu a velikosti 

akce, budeme žádat o příspěvek obec Dobšice. Stejně tak, jako místní SDH bude mít novou klubovnu 

pro své schůze z peněz obecního rozpočtu za více jak 1 mil Kč, máme právo i my na stejně velkou 

spoluúčast ve výši 1mil Kč na náš projekt. 

Návrhy na opravy komunikace k dálnici pro kolečkové brusle, sraz Dobšic po několika letech, výročí 

zjistí předseda, novou klubovnu Dobšanů se spoluúčastí na 1 mil Kč z obecních peněz, bezdrátový 

rozhlas, revitalizace kartouz 



11/ Příprava Občasníku 

Všechny naše aktivity budou prezentovány veřejnosti v dalším čísle koncem září. 

12/ V diskuzi pozval předseda přítomné na OZ, které se bude konat 6.9.2019 od 19 hodin v č.p. 16. 

Jedním bodem programu je i informace starosty o šíření nenávisti v obci, zřejmě k tomuto tématu byl 

pozván osobním mailem od starosty obce předseda spolku Dobšané Olda Novotný. V diskuzi členové 

hovořili o tom, jak obec nefunguje dle demokratických pravidel, očekáváme kulatý stůl k rovným 

podmínkám a spravedlivým v rozdělování peněz spolkům, v Dobšicích se lidé bojí mluvit, popírána 

svoboda slova a projevu, kdo má jiný názor je nepřítel a šíří nenávist. Starosta obce funkci nezvládá, 

což dokázal i svým nenávistně – arogantním projevem v obecním rozhlase. I tím, že po setkání 

s předsedou sdělil, že oslavy obce 645 let a odhalení sochy Cidliny nepovažuje za důležité. Právě 

tímto výročím a odhalením chtěl náš spolek uklidnit mezilidské vztahy, zorganizovat společnou akci 

na pouť s vedením obce na jednom plakátu. Starosta nepovažuje naši snahu za důležitou. Otevřený 

dopis starostovi schválený naším štábem a projednán považuje v každém bodě za lži. 

13/ Předseda přečetl pozvánku a poděkování panu Václavu Hradeckému a jeho rodině za nezištnou 

pomoc při usazení sochy Cidliny. Předseda předá osobně s pozváním na zabijačkové hody. 

 

  

 


