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

mimořádně konané ve čtvrtek 13.8.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný, p. Muzikář, p. Malý, p. Knytlová, p. Novotný st., p. Sýkora, p. Alexander 
Kováč, p. Václav Psota 

Omluvila se p. Mgr. N. Tomsová, p. A. Zvěřinová 

 

Předseda spolku všechny přivítal.  

 

Informoval přítomné o tom, že první čtvrtek v září je mimořádně schůze rybářů, a tedy sejdeme se o 

den později, a to v pátek 4.9.2020 od 18 hodin. Jediným bodem setkání bude organizace a 

příprava akce dne 12.9.2020 – Dobšický puchýř, keltské slavnosti, zabíjačkové hody. 

 

 

Program: 

 

 

1/ Dopis starostovi obce ve věci nabídky pomoci v zalévání usychajících stromů ze dne 

27.7.2020 

 

Vážený pane starosto obce, 

 

členové našeho spolku Dobšané již zjišťují, že se v těchto horkých letních dnech objevují povadlé 

listy na hrušních, švestkách, lípách v okolí hřbitova, ale i v obci např. na cykloodpočívadlu i jinde. 

Bylo by škoda, aby stromy ve velkém uschly, když je každý rok doplňujeme. 
 

Pane starosto, jsme připraveni pomoci k zalévání, ale jak je ti známo, v konvích to jde nedobře. 

 

Nyní bychom uvítali iniciativu místních hasičů, vedení obce řízené místními hasiči a jejich 

techniky, třeba i s dálkovým zaléváním. 

 

Rád bych tě vyzval k tomu, aby si nás oslovil třeba tento týden k malé brigádě, a my jsme 

připraveni pomoci. Žádáme o zabezpečení hasičské techniky nebo obecní, aby byla voda k zalévání 

dostupná co nejblíže k daným lokalitám 

 
Děkuji za odpověď 

 

Olda Novotný, zastupitel obce Dobšice, předseda spolku Dobšané 

 

Předseda spolku informoval přítomné, že nikdo z vedení obce k dnešnímu dni na naši nabídku a 

výzvu nereagoval a nikdo se neozval. Zřejmě to nikoho z vedení obce nezajímá a naši pomoc 

ignorují. 

 

 

2/ Občasník 

 
Předseda informoval přítomné, že bylo distribuováno další číslo Občasníku. Požádal o připomínky 

a náměty. V diskuzi zazněly názory, že by Občasník měl býti více kritičtější vůči obci řízené 

volebním uskupením Hasiči pro Dobšice, až po informace, že je svobodný přístup k informacím, je 

svoboda slova i tisku, kdo chce, tak si Občasník přečte, kdo nechce, tak ho vyhodí. Je dobře, že 

Občasník vychází, neboť prezentujeme hlavně naše spolkové aktivity. Např. na hlavní straně 

prezentujeme projekt Záchrana keltského oppida, kdy náš spolek zajistil 398 000,- Kč a vedení obce 

by tento bod ani nezařadilo na bod jednání OZ. Teprve z naší iniciativy bylo zařazeno. Jako by to 



starostu obce ani nezajímalo. Poděkování se asi nedočkáme.  

 

3/ Informace o Setkání Dobšic ČR v Dobšicích u Znojma 

 

Předseda informoval o organizaci zájezdu. Poděkoval všem účastníkům především z řad Dobšanů a 

přátel obce Dobšice za podporu. Nikdo jiný nejel. Z řad vedení obce jeli starosta, místostarosta, 2 

členové kulturní komise a kronikářka obce. Samostatně svým autem, bez vzájemné koordinace. 

Před tím se předseda spolku Dobšané p. Novotný a starosta obce Dobšice p. Novák domluvili na 

tom, že akce bude pod hlavičkou Obec Dobšice a budeme vystupovat společně jako jedna obec. 

Vůbec se k nám následně nehlásili, jako by se za nás styděli. Vše popsáno v Občasníku. Starosta 

z Dobšic od Znojma podcenil průběh slavnostního zahájení Setkání, kdy nás, iniciátory akce, 

bývalého starostu naší obce Ing. Malého, který inicioval setkávání před lety, další dva současné 

zastupitele obce a další, vůbec nepřijal na radnici v úvodu akce a naše vedení obce vedené p. 

Novákem, starostou, neudělalo nic proto, aby se na občany naší obce chvilku počkalo, kdy autobus 
měl 10 minut zpoždění. Otevřeně kritizujeme toto konání a odmítáme tento styl komunální politiky 

v naší obci. Obec Dobšice uhradila autobus – náklady na dopravu. Za to ne spolek Dobšanů, ale 

občané obce Dobšice děkují. 

 

Předseda přítomným rozdal některé z dárků, které jsme obdrželi na Setkání dne 11.7.2020 a tři 

lahvinky vína si vypijeme dne 4.9.2020. Předseda pozve všechny členy. 

 

4/ Zaměstnanecký sponzoring TPCA 

 

Předseda spolku se sešel s vedením Automobilky TPCA, a to i díky podpoře našeho občana p. J. 
Čipery. Vedením automobilky bylo přislíbeno, že poskytnou příspěvek na obnovu zaschlých stromů 

v okolí místního hřbitova ve výši 5 000,- Kč a také poskytnou příspěvek ve výši 3 000,- Kč na nový 

smrček – vánoční strom u zvoničky. Prezident automobilky osobně přijede stromy sázet. Tedy na 

posvícení dne 24.10.2020 připravíme brigádu s občerstvením a programem. Předseda pověřen 

informovat vedení obce o těchto aktivitách, což již bylo učiněno. Spolek Dobšané zajistil další 

peníze do obce. 

 

5/ Obnova palisády na Dobšickém rameni 

 

Členové našeho spolku doplnili kačírkem palisádový přechod na Dobšickém rameni. Malé brigády 

se zúčastnil Fanda Malý, Václav Psota a Olda Novotný. Náklady spojené s nákupem a dovozem 
kačírku činí 3 000,- Kč. Rybáři našemu spolku poděkovali na svých webových stránkách. 

 

6/Drobné opravy našich členů v obci 

 

- Opravili jsme oplocení na ČOV, uchytili jsme rákosovinu 

- Zajistili jsme nový akátový kůl u infocedule v Libněvsi u kaštanového stromořadí 

- Opravili jsme Pomník ke světovým válkám 

- Zajistili jsme s obcí odstranění černé skládky u dálnice 

 

7/ Záchrana keltského oppida 
 

Předseda spolku prezentoval celý projekt na Středočeském kraji dne 14.7.2020, a to velmi úspěšně. 

Do Smlouvy se musí připravit již konečné ceny z nabídek dodavatelů jednotlivých služeb. 

S nabídkou na opravu herních prvků celého hřiště byly osloveni Tomovy parky, kdy při osobní 

prohlídce nabídli zdarma zpracovat revizi hřiště, která je několik let propadlá, dále zdarma opraví 

herní prvky a zdarma vymění houpací koník. Připraví nabídku nového oplocení za totemem 

s evokací starých kůlů a celkové množství barvy s atestem pro dětská hřiště. Brigádně by herní 



prvky natřeli zájemci z Dobšic. Dále byla oslovena společnost Armentum a ještě další společnost na 

odborné posouzení opravy keltské polozemnice s oplocením. Čekáme na nabídky opravy doškové 

střechy, stěn, nových dveří, dubových prken uvnitř polozemnice a celého oplocení. Vše tak, aby 
nebyla narušena historická skutečnost dle skutečné realizace předlohy z Křince u Městce Králové. 

Vše bude odděleno od zdevastovaného archeoskanzenu v zadní části. Ten projekt neřeší. Ve 

spolupráci s obcí se opraví i občerstvovací místnost v kabinách s WC a mobiliářem. Předseda 

pověřen jednáním s vedením obce. Předseda dále představil tři nabídky na nabíjecí stojany na 

elektrokola a doporučuje nejnižší nabídku za 18 900,- Kč bez DPH. S obcí se musí vyřešit napojení 

na elektřinu a revize. Projekt musí být realizován do června 2021. 

 

8/ Organizace Dobšického puchýře, keltských slavností a zabíjačkových hodů dne 12.9.2020 

 

-na 4.9.2020 předseda pozve všechny členy k setkání a pomoci připravit zajištění hladkého průběhu 

celého dne 
-předseda rozdal první plakáty přítomným, další kolo plakátů uděláme 4.9.2020 

-předseda představil bannery akce a prezentační banner našeho spolku – náklady cca 4 500,- Kč 

-byla rozeslána reklama do novin, na obce, MAS Zálabí, Fanda Malý ještě osloví turistické kluby a 

další. 

-Naďa Tomsová zajišťuje grafiku a výrobu placky puchýře/100 ks/ a samolepky cyklokola/1000 ks/ 

-Fanda Malý zajistí společně s Klubem zoufalých turistů organizaci cílové destinace na odpočívadle 

od 13 do 17 hodin dne 12.9.2020, dále zajistí 100 ks sušenky a pitíčka, proplatí obec 

-předseda již požádal vedení obce o zajištění ozvučení před č.p. 16, všechny prostory v okolí Šenku, 

č.p. 16 a sál, dále také o zajištění otevření Muzea Keltů a prodloužení doby nočního klidu, zatím 

nikdo neodpověděl, vedení obce nereaguje 
-keltský program zajištěn dle plakátu – náklady cca 40 000,- Kč 

-zabíjačkové hody – prodej studených pokrmů zajistí spolek Dobšané, domluveno 300 ks jaternic, 

200 ks jelítek, 10 ks tlačenek, 15 kg škvarkové pomazánky – náklady dalších cca 10 – 15 000,- Kč 

- zabíjačkový guláš s černou polévkou zajistí Tom Zezulka s Lukášem Ševčíkem, předseda pověřen 

jednáním a upřesněním 

-řízky pro kapelu TOX zajistí Šenk, stejně tak pivo, limo…… 

-předseda zajistí pitenky a stravenky pro účinkující 

- konkrétní obsazení organizace domluvíme dne 4.9.2020 – jména, hodiny apod…. 

-od obce zapůjčíme pivní sety a malý stan 

- velký stan zapůjčí pro kapely Green Raptors 

-mapu obsazení okolí Šenku si představíme dne 4.9.2020, kde keltská řemesla, kde občerstvení 
apod… 

 

9/ Termíny akcí 

 

Pan Muzikář zajistil předběžně termín na Reprezentativní ples spolků na 27.2.2021. Termín budeme 

ladit s rybáři a dalšími spolky. 

Termín valné hromady a oslav 45 let Cidlinky bychom stanovili na pátek 19. 3 nebo 26.3.2021. 

Termíny Adventu 29.11.2020 – předseda žádá o náměty, jak rozsvítíme nově zasazený smrček u 

zvoničky s programem, 6.12.2020 již potvrdil Nymburský symfoňák. Upřesníme program i čas. 

13.12.2020 Vánoční setkání s Cidlinkou a vánočními tradicemi. Upřesníme. Předseda vyjádřil 
naději, že by všechny prosincové akce všech subjektů v obci byly na jednom plakátu a společně 

prezentovány. Nebude-li tomu tak, uděláme si sami. 

Mimo program jednání: 

Předseda proplatil pojistnou smlouvu a účetní služby za rok 2019. Vše cca 5 000,- Kč. 

 

Ke všem bodům byla věcná diskuze. Schůze ukončena v 19 hodin. 
Zápis ověřili: Ing. František Malý a Václav Psota                            Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 



 
 

 

    

 


