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

a kontrolní komise konané ve čtvrtek 2.7.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný, p. Muzikář, p. Malý, p. Knytlová, p. Novotný st., p. Sýkora, p. Novotná, 
p. Alexander Kováč, Ing. Tereza Adamcová  

Omluvili se p. Václav Psota a p. Mgr. Alena Zvěřinová a p. Mgr. N. Tomsová 

 

Předseda spolku všechny přivítal.  

Před štábem se opět sešli i Přátelé Cidlinky, další jejich setkání je plánováno na 6.8.2020. 

 

Předseda informoval o tel. rozhovoru se starostou obce p. Markem Novákem, který ho informoval o 

chtěném ořezu stávajících líp ke hřbitovu. Po dohodě všech přítomných členů byl předseda pověřen 

odpovědí starostovi s tímto zněním: 

  
Vážený pane starosto,  

dnes 2.7.2020 se sešel výbor spolku Dobšané s organizačním štábem, kde jsem všechny přítomné 

informoval o našem telefonickém rozhovoru ve věci ořezu líp podél cesty ke hřbitovu. 

 

Hlavní doporučení: 

1/Všichni se shodli na tom, že k ořezu musí dojít v době vegetačního klidu a s odborným ořezem 

spolek Dobšané souhlasí. 

2/Spodní větve musí být ořezány u kmene a také zatřeny barvou na stromy.  

3/Lipová alej již vytváří výrazný krajinný prvek a bylo by velmi nežádoucí, aby neodborným 

ořezem byl tento ráz narušen, či dokonce byly lípy poškozeny. 

4/K ořezu, který provedou zaměstnanci obce, žádáme pozvat i zástupce z řad našeho spolku nebo 
oslovit opravdu firmu s odbornými znalostmi. Aby nevznikala lipová košťata, či dokonce, aby lípy 

neuhynuly. 

5/Doporučujeme obci postupovat tak, aby zásahem na lipách nebyla obec opět ohrožena Českou 

inspekcí Životního prostředí a nebyla obec ohrožena případnými pokutami. 

6/ Drobné úpravy koruny stromů lze aplikovat za předpokladu, že bude ponechána koruna stromů 

ve tvaru srdce. Vhodně bude upraven přístup na chodník se zřetelem k hladkému sekání trávy. 

 

Pokud bude zásah učiněn jinak a jiným způsobem, než který doporučujeme, tak se spolek Dobšané 

od jiné realizace distancuje a považoval by to za opět nezákonné. 

 
S pozdravem 

 

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané 

 

Program: 

 

 

1/ Kontrola úkolů z posledního výboru spolku a štábu 

- proběhla Valná hromada spolku, velmi úspěšná, přijato 6 nových členů, náklady na VH cca 

11 000,- Kč, vyúčtování předáno členům výboru a kontrolní komise, členské příspěvky 

téměř vybrány, ještě chybí cca 5 plateb. 
 

2/ Projekt Záchrana keltského oppida v Dobšicích 

 

Předseda spolku Mgr. Oldřich Novotný pověřen koordinací celého projektu, kraj vyzval k uzavření 

smlouvy a doplnění – Pověřovací dohoda s obcí, obec podepsala předložený návrh, začátek 

realizace srpen, září 2020 a ukončení nejdéle do poutě 2021, výzva brigádníkům na nátěry herních 

prvků, valná hromada vzala vše na vědomí. Připravuje se OZ dne 15.7.2020, kde bod Záchrana 



oppida zcela chybí – návrh informovat veřejnost o výsledku projektu 

 

3/ Zájezd do Dobšic – Setkání Dobšic ČR 

 

K dnešnímu dni přihlášeno 30 účastníků. Příspěvek 200,- Kč se vybírat nebude. Náklady uhradí 

obec Dobšice. Zařadit do programu OZ, opět chybí a starosta sdělil, že musí odsouhlasit OZ. 

Dobšané zakoupili za 800,- Kč skleněnou plaketu. Obec zajistí další dárky pro Dobšice ČR. 

Předložen program celé akce. Rozhlasem v Sánech i v Žehuni i v Dobšicích informace k odjezdu. 

Předseda zajistí objednávku na autobus od obce. 

 

 

4/ Keltské slavnosti v Dobšicích a Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka a zabíjačkové 

hody 

 
Všichni si odsouhlasil finální podobu plakátu se hlavními informacemi. Od teď zajistíme reklamu a 

propagaci. Samostatný termín k pořadatelství akce bude 13.8.2020 v č.p. 16.od 18 hodin. Pozvání 

zajistí předseda spolku. Předseda na tento termín zajistí již plakáty a bannery. Ing. Malý pověřen 

oslovit všechny turistické a cyklistické oddíly v ČR a zaslat jim pozvánku na pochod a cyklokolo. 

Mgr. Novotný zašle na Masky, na web, FB, media. Naďa Tomsová zajistila již perníčky 

v zabíjačkovém stylu. Akce s poezií a zvoněním na hřbitovu je také domluvena s p. Longinovoi 

z Kolína. 

 

 

 
 

5/ Termín Reprezentativního spolkového plesu 

 

Předkládáme návrhy na 13.,20.,27. 2.2021. P. Muzikář ověří dostupnost kapely. Předseda akce 

masopustu a jiné v obci. 

 

 

6/Termín oslav 45 let Cidlinky 

 

Navrhujeme spojit oslavy s Valnou hromadou spolku, kterou plánujeme na 27.3.2021, pan Sýkora 

osloví všechny čelny skupiny. Cidlinka předkládá návrh na dokoupení ozvučení v hodnotě cca 
20 000,- Kč. 10 000,- Kč již má a prosí, zda by obec nepodpořila částkou alespoň 4 000,- Kč. 

Předseda předloží na OZ. Dobšané mohou podpořit ze zisku našich akcí. ve hře je i zapůjčení 

stávajícího obecního ozvučení, či MASky. 

 

7/ Další číslo Občasníku  

 

Další číslo je téměř hotové, proběhnou poslední korekce a úpravy a doplnění. Chceme vydat po 

Srazu Dobšic v ČR. 

 

8/ Dodatek s krajem 

 

Všichni vzali na vědomí dodatek č.1 s krajem týkající se změny termínu Keltských slavností na 

12.9.2020. 

 

9/ Grant TPCA 

 

Pan Jiří Čipera nabídl možnost podat grant do TPCA ve věci úhrady uvažované výsadby nového 



stříbrňáku u Zvoničky. 

 

10/ Dotace MAS Zálabí, z.s. 

 

Předseda informoval o možnosti podat dotaci pro spolky. Přednesl možné návrhy, a hlavně hlavní 

parametry, bez kterých nelze dotaci podat. 

 
 

Schůze ukončena ve 19 hodin. 
 

Zápis ověřili: Ing. František Malý a Mgr. Naděžda Tomsová                 Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 

 

 

 
 
 

    

 


