
Zápis z výboru spolku Dobšané a z organizačního štábu ze dne 7.11.2019 od 

18 hodin v č.p. 16 

Přítomni: Olda Novotný, Fanda Malý, Alča Zvěřinová, Bohuslav Muzikář, Tereza Adamcová, Martin 

Muzikář, Oldřich Novotný st., Alexander Kováč, Jiří Sýkora st., Vendula Krejčová, Markéta Knytlová, p. 

Koubová 

Již od 17 hodin se sešli někteří členové i nečlenové spolku, aby zavzpomínali na našeho člena a 

dlouholetého zastupitele obce Miloslava Skalníka, který bohužel v těchto dnech nečekaně zemřel. 

Za hudební skupinu Cidlinka předal p. Sýkora 200,- Kč jako příspěvek na nově vysazené túje na 

místním hřbitovu. Děkujeme. Cidlinka bude mít zřejmě nového člena. Pan Kořínek ukončil činnost a 

bylo by vhodné mu poděkovat za dlouholetou spolupráci s Cidlinkou. Pozveme ho na Vánoční 

setkání. 

Program: 

1/Kontrola úkolů z posledního štábu 

Vedení obce bylo informováno písemně o sázení stromů, o topení v komunitním centru, o uvolněné 

rákosovině u ČOV, o větvích nad čapím hnízdem, o výzvě k omluvě panu starostovi, vše bez reakce ze 

strany vedení obce. Nikdo s námi nekomunikuje. Rákosovinu zajistil Bohouš ve spolupráci s VAKem. 

Dne 13.10. brigáda za hřbitovem, prořezávání nárůstků u švestek. 

Dne 26.10.2019 na dobšické posvícení se sešlo na cca 25 občanů a vysadili jsme na 50 nových stromů 

na celém katastru. Občerstvení zajistil Tom Zezulka a Šaňo, zahrála i harmonika pana Sýkory, 

vydařená akce a znovu plníme náš cíl péče o životní prostředí a jeho ochrana. Všem účastníkům akcí 

děkujeme. Náklady na cca 13 000,- Kč. 

2/ Nové webové stránky 

Na dobšické posvícení Pavel Dobrý ml. spustil naše nové webové stránky – dobsane-zs.webnode.cz 

Na těchto stránkách je vše o naší činnosti, aktuality, granty, projekty atd…. měsíc budeme vychytávat 

chybky a ladit finální podobu stránek. Proplatíme 1 000,- Kč na činnost Green Raptors. 

3/ Žádost o příspěvek od obce na adventní období ve výši 10 000,- Kč. 

 Pověřen předseda, s položkovým rozpočtem. 

4/ Závěry setkání ze schůzky se starostkou obce Sány 

Schůzky se zúčastnil Olda a Bohouš, Bohouš informoval o tom, že ze strany Sány je zájem na 

spolupráci, zejména na společných projektech, které zatraktivní život obou obcí, podpora výletů, akcí. 

Olda doplnil, že by se mohl realizovat projekt propojení obcí cestou před hřbitovem, místní 

cyklostezka, výsadba stromů…. 

5/ Závěry setkání ze schůzky se starostou obce Polní Chrčice 

Na schůzce byl přítomen Olda, Alča a Naďa, během konstruktivního setkání se domluvila organizace 

Novoročního pochodu na Holý vrch. Úkoly rozdány, vše zařízeno. Opět bude sníh a ceny pro 

nejvzdálenějšího, nejstaršího a nejmladšího účastníka. Také bude nové překvapení.  



Konstatujeme, že vzájemná spolupráce mezi spolkem Dobšané a okolními obcemi je prospěšná pro 

všechny zúčastněné. Vycházíme i z našich Stanov. 

 

6/Příprava Adventu 

Dne 1.12.2019 pan Trnka odřekl vystoupení. Hledáme náhradní řešení. Pověřen Bohouš. Předložen 

návrh plakátu. Stromeček zajistí Alča ve spolupráci s obcí Sány. Taktéž zjistí možnosti nádoby na 

svařák. Jinak ze Šenku zajistíme. Fanda zajistí malou pokladničku na dobrovolné vstupné. Členky 

spolku se dají dohromady ve věci tradicí a zvyků – 15.12., Markéta – info o stánkovém prodeji. Vše 

jinak zajištěno, včetně programu. Uděláme velkou propagaci. 

7/Pohřeb pana Ševra z Dobšic od Jičína 

Zemřel náš kamarád pan Standa Ševr, organizátor např. Dobšické šlápoty. Za Dobšany se s panem 

Ševrem rozloučili osobně Olda, Fanda, Šaňo, p. Zezulková a p. Malá. Dobšané zajistili květinu v ceně 

500,- Kč. Za vedení obce Dobšice nepřijel nikdo. Z Dobšic od Znojma přijel osobně starosta J. 

Jenšovský a zástupci hasičů i s velkým věncem. 

Na smutečním obědě jsme domluvili společnou akci na příští rok – sraz Dobšic ČR. 

8/Sraz Dobšic ČR se bude konat v Dobšicích u Znojma dne 11.7.2020. 

Program bude upřesněn a my pojedeme autobusem za Dobšice nad Cidlinou. 

9/Další útok na občany obce a na naše členy v Dobšickém zpravodaji 

Pan Ing. Popek a pan Novák, starosta a místostarosta obce, opět pomluvili, urazili a napadli členy 

spolku Dobšané, předsedu spolku atd…Všichni vzali na vědomí reakci odstoupivších zastupitelů za 

Nezávislé a sdělili veřejnosti pravdu o důvodech jejich odstoupení. Všichni vzali i na vědomí reakci 

předsedy spolku na lživá další obvinění na jeho osobu a jednoznačně se od všeho distancoval. 

V dalším čísle Občasníku se bude od útoků a urážek distancovat i spolek Dobšanů. Naši členové 

nejsou ovečkami a předseda není guru. Nejsme sektou, jsem svobodným a demokraticky řízeným 

spolkem. Odmítáme tyto hloupé praktiky vedoucích činitelů obce. Kdo má jiný názor, sdělí ho, je 

lynčován ve veřejném periodiku. Odsuzujeme toto jednání a chování a musíme se bránit a veřejnosti 

slovem vysvětlovat, že to není pravda. Domluvili jsme se, že bychom chtěli být pozitivní a budeme. 

10/ Kontrola FÚ 

Stále probíhá, čekáme. 

11/Akce pro seniory 

Organizuje Naďa Tomsová, program zajištěn, schválen případný příspěvek na pohoštění účinkujících 

apod. do 500,- Kč 

12/Setkávání přátel Cidlinky 

Pravidelně se budou přátelé Cidlinky scházet jednou za měsíc, před štábem Dobšanů, první čtvrtek v 

měsíci od cca 17 hodin. Klíče po panu Vaníčkovi by měl u sebe Oldřich Novotný st. Požádat vedení 

obce o klíče. 

 

 



13/Sponzorig TPCA 

Na účtu 7 000,- Kč grant, poděkování panu Čiperovi, podané závěrečné zprávy, vyúčtování, 

fotodokumentace, články v novinách Nymburský deník i Kolínský PRES. 

 

14/ Hlavní akce roku 2020 

Bude 10 let od diplomu za podporu a rozvoj aktivní turistiky v soutěži Vesnice roku. Návrhy oprava 

polozemnice, dětského hřiště, archeoskanzen je na zrušení, vůbec se nevyužívá expozice č.p.16 

místních rodáků a spolků, pochody a cyklo vyjížďky, Dobšický puchýř, 95 řepařské drážky. 

15/MAS Zálabí 

MASka bude vypisovat dotační programy. Zúčastníme se dle zadavatele a výzvy. Dne 21.11. se koná 

neformální setkání členů MASky v Marině v Týnci nad Labem. Předseda jede a bude účasten. Pokud 

někdo z řad členů má zájem se také zúčastnit, nahlaste se u předsedy. 

16/ Zrušení kulatého stolu 

Místostarosta obce pana Marek Novák veřejně zrušil kulatý stůl ke spravedlivému přerozdělování 

finančních prostředků spolkům v obci. I když je v současnosti zastupitelstvo nefunkční máme za to, že 

příprava akcí a financí na příští rok by měla proběhnout. Je velmi smutné, že místostarosta má 

odlišný názor. Naděje, že po nových volbách bude lépe. 

Ke všem bodům proběhla věcná diskuze přítomných. 

 

Schůze ukončena 19 30 hodin. 

 

 


