
Zápis z výborové schůze DOBŠANÉ, z.s. a organizačního štábu spolku 

ve čtvrtek 5.3.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: p. Novotný ml., p. Přibková, p. Novotná, p. Tomsová, p. Muzikář, p. Sýkora, p. Novotný 

st., p. Zvěřinová, p. Malý, p. Podvalová, p. Knytlová, p. Znamínková, p. Tom Novotný, p. Spranger, 

p. Mikešová, p. Štěrbová, p. Kováč, p. Tomsová, p. Zvěřinová, p. Koubová 

 

Předseda spolku všechny přivítal a pogratuloval přítomnému oslavenci Šaňovi. 

 

Program: 

 

1/ Kontrola úkolů z posledního výboru  

- Podepsána darovací smlouva s rybáři - 3 000,- Kč na ceny do rybářských závodů 

- Připraven zápis z kontrolní komise na valnou hromadu 

- Zajištěn autobus na výlet – Sraz Dobšic z celé ČR dne 11.7.2020 – zajistil p. Muzikář, po 

obdržení programu z akce srazu od starosty Ing. Jenšovského upřesníme program výletu 

s přespáním, nebo bez přespání, zajistíme nějaký vhodný dar pořadateli – sklo, topol k 

vysazení 

- Všem dotčeným orgánům a obci Dobšice byly předány písemné námitky a připomínky 

k Návrhu ÚP, přišla již i písemná reakce od Ministerstva vnitra ČR 

- Byl zajištěn sál na valnou hromadu spolku s topením/ 300,- Kč poplatek/, bude hrát 

Cidlinka, občerstvení 50 ks řízek s bramborami, na půl kuřecí, vepřové, 4 jídla 

vegetariánská, budeme přijímat zatím 4 přihlášené nové činné členy a jednoho nového 

smluvního člena, byl předložen návrh změn Stanov spolku, všichni souhlasí, poslední 

připomínky na valné hromadě, na VH provedeme malé referendum, který strom vysadíme u 

zvoničky – návrhy z těchto – smrk obyčejný klasický, smrk stříbrný, jedle 

 

2/ Občasník 

Další číslo vyjde po pouti, v červenci 2020 

 

3/ Jarní akce Cidlinky 

Cidlinka uvažuje o nedělních akcích v Dobšicích, čeká na výsledky voleb, bude hrát na VH, 

upřesníme i v programu Dobšického puchýře, v roce 2020 pomalu příprava na oslavy 45 let 

Cidlinky na jaře 2021 

 

4/ Projekt Keltské slavnosti a pouť v Dobšicích dne 27.6.2020 

Byla nám schválena dotace ve výši 50 000,- Kč. Peníze jsou na účtu. Paráda. Opět jsme pro obec 

zajistili peníze na velmi významnou akci s keltskou tematikou. Chceme oživit cestovní a turistický 

ruch v obci i regionu. Čekáme na cenovou nabídku 2-3 keltských řemesel, novou keltskou hudbu. 

Hudba pana Doležala z ESA je již domluvena. Hlavním cílem projektu je spojit místní obyvatele a 

uspořádat na pouť akci pro všechny místní obyvatele, nejenom pro naše členy. Pokud po volbách 

nebude zájem o spolupráci ze strany místních hasičů, budeme dělat bez nich. Tyto akce musí 

koordinovat vedení obce, kde musí být schopní lidé vnímat potřeby všech místních obyvatel. 

Program keltských slavností tedy bude upřesněn po volbách. Dobšané nabízejí do projektu 50 000,- 

Kč. Buď to bude pro vedení obce výhodné, nebo ne. 

Součástí projektu bude záchrana keltské polozemnice a totemu a palisády kolem dětského hřiště. 

Pozvali jsem odborného garanta ke schůzce na místě projektu polozemnice, partu od rektora vysoké 

školy pedagogické v HK pana T. Mangela, odborníka na keltskou tematiku. Po zhlédnutí areálu na 

hřišti byli zděšeni. Archeoskanzen je totálně necitlivými zásahy ze strany současného vedení obce 

zničen. Navrhují zlikvidovat, vše zbourat a opravy neřešit. Včetně zoo koutku s devastujícími 

účinky volně pobíhající zvěře. Naopak je třeba zachránit polozemnici, totem, palisádu a všechny 

herní prvky z akátového dřeva, které chtějí natřít. 6 let se o to nikdo nepostaral. Čekáme na cenovou 

nabídku oprav doškové střechy, opravy spraše, vnitřních stěn, totemu s betonovou patkou, nové 



palisády v oplocení. Opět by bylo dobré koordinovat vše ve spolupráci s novým vedením obce. 

 

V souvislosti s touto tematikou bylo kritizováno i to, že Muzeum Keltů již nefunguje jako za doby 

p. H. Novotné, která se mu věnovala na 100 % a odvedla velký kus práce s obětavostí. Na její 

aktivity v takovém rozsahu nikdo nenavázal. Nikdo to nedocenil. Muzeum pod vedením současného 

zastupitelstva skomírá. Vedení obce dokonce odmítlo nabídku p. Tomsové na průvodcovství. 

Proč??????? 

Expozice významných rodáků v č.p. je zcela uzavřena, ani místní nemohou jít dovnitř. V žalostném 

stavu. Proč?????? 

 

5/ Organizace Dobšického puchýře a cyklokola Václava Ježka 

O tomto projektu jsme informovali vedení obce s požadavkem na rezervaci hřiště na sobotu 

30.5.2020 od 13 hodin do 17 hodin. Odpověděla nám p. Deimlingová, že v ten den se na hřišti 

plánuje dětský den s divadlem pro děti a DJ Jiroušem a předá náš požadavek na zastupitele a po 

jejich vyjádření se ozve. Po 30 dnech se nikdo neozval a my nevíme nic. Vedení obce s námi 

nekomunikuje. Starosta obce nás zcela ignoruje. Předseda spolku pověřen znovu zjistit, zda je 

možné využít obecních pozemků k cílové destinaci našeho projektu. Naší snahou je opět zapojit do 

programu celého odpoledne všechny aktivity, jak dětské divadlo, tak naše aktivity, hudbu, 

airosftový tým. Opět to ale musí vedení obce koordinovat. Nikdo nekoná. Tedy čekám na výsledek 

voleb a po něm se rozhodneme, zda budeme dělat opět sami, bez zájmu vedení obce řízené místními 

hasiči, nebo naopak ve spolupráci. To si přejeme. Je připraven návrh plakátu. Avšak nemůžeme ho 

dokončit, když neznáme názor vedení obce. Zajistíme propagaci. Záštity domluveny. Čekáme na 

výsledek dotace. Zapojení školek a škol do projektu. Dobrovolný příspěvek účastníků bude věnován 

na opravu keltského oppida. Vše dle výsledku voleb. 

 

 

Ke všem bodům jednání proběhla ihned diskuze a upřesnění. Předseda poděkoval za účast a zájem a 

vyzval všechny, rodiny, přátele a známé z Dobšic, aby za týden 14.3.2020 přišli k volbách a 

nenechali se zastrašit některými zlými a urážlivými výroky pana starosty a dalších lidí ve veřejném 

prostoru a vysvětlovali jejich lži a nepravdy a rozdělování obce na hasiče a zbytek. My si to 

nepřejeme a chceme, aby se obec stala zase normálně fungující s dobrými mezilidskými vztahy a 

demokratickou podstatou. 

 

Jednání ukončeno v 19 15 hod. 

 

 

 

 

    

 


