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

4.9.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Novotný ml., p. Muzikář, p. Malý, p. Knytlová, p. Novotný st., p. Sýkora, p. Alexander 
Kováč, p. Zvěřinová A., p. Zvěřinová K., p. Dobrý ml. p. Štěrbová, p. Malá, p. Muzikář M., p. 

Krejčová, p. Zezulková, p. Bulíčková I., p. Fejfar, p. Fejfarová 

Omluvila se p. N. Tomsová 

 

Předseda spolku všechny přivítal.  

 

Byla připravena malá degustace vín, které jsme obdrželi od starosty Ing. Jenšovského z Dobšic na 

Moravě. Fanda Malý doplnil degustaci čerstvým burčákem. 

 

Program: 
 

 

1/ Sponzoring TPCA 

 

TPCA podpořila náš záměr doplnit uschlé stromy v okolí hřbitova částkou 5 000,- Kč. Další 3 000,- 

Kč darovala na nový stříbrný smrček ke zvoničce. Předseda předložil fotky vybraných smrků od 

Starkla. Všichni se shodli na jedné variantě – smrk cca 2,2 m vysoký, za cenu cca 5 000,- Kč. 

Předseda připomněl, že v autobuse na Moravu se vybralo na smrk 2 200,- Kč. Tedy k dispozici je 

5 200,- Kč. Dopravu si účtují 15 Kč na km a k tomu cena za vysazení. Vše dalších cca do 2 000,- 

Kč. Předseda pověřen takto objednat. Rok záruka. Ještě se bude jednat o tom, zda se připojí obec, 

která slovy pana Bulíčka také projevila zájem o vysazení smrku na cykloodpočívadle. Uvidíme, jak 
tato jednání dopadnou. Buď by se přivezli rovnou dva smrky s vysazením, nebo jen ten jeden přes 

Dobšany. Obec by mohla hradil dopravu. Stromy budeme vysazovat 24.10.2020 na posvícení i 

s prezidentem TPCA, malé pohoštění v č.p. 16 po akci. 

 

2/ Výpis ze spolkového rejstříku 

 

Valná hromada zvolila nového člena kontrolní komise a změnila Stanovy a je zapotřebí změnit 

údaje ve spolkovém rejstříku. P. Krejčová dodala výpis z rejstříku trestů. Předseda předá panu JUDr. 

Novákovi, aby zajistil. 

 

3/ Záchrana keltského oppida v Dobšicích 

 

Předseda přítomné informoval o tom, že jsme před podepsáním Veřejnoprávní smlouvy na dotaci 

cca 398 000,- Kč. Provedli jsme po dohodě s krajem výběrové řízení na dodavatele jednotlivých 

služeb s těmito vítězi: Hřiště hrou s.r.o. – revize herních prvků, drobná opravy, výměna houpacího 

koníka, infopanel, nové palisádové oplocení, barva s atestem 153 128,- Kč plus DPH, Armentum – 

oprava keltské polozemnice, oprava kůlového oplocení, oprava sochy keltské hlavy ze Mšeckých 

Žehrovic 186 336,- Kč, Tersys s.r.o. – nabíjecí stojan na kola 18 900,- Kč plus DPH. Vše zasláno ke 

kontrole na kraj a čekáme na výzvu k podpisu Smlouvy. Hned po podpisu začne realizace. Na pouť 

26.6.2021 slavnostně znovuotevřeme. Brigáda s nátěry bude včas oznámena. 

 

4/ Termíny akcí spolku 

 

24.10.2020 Dobšické posvícení a brigáda s vysazením stromů v okolí hřbitova a smrčku u zvoničky 

Dušičkové období listopad – večer s poezií a zazvoněním na nový zvon umístěný na márnici 

29.11.2020 – první adventní neděle – rozsvícení stromečku u Zvoničky 

6.12.2020 – druhá adventní neděle – od 14 hodin potvrzen Nymburský symfoňák 

13.12.2020 – Vánoční setkání s Cidlinkou a vánočními tradicemi 



1.1.2021 – Novoroční pochod na Holý vrch 

27.2.2021- reprezentativní spolkový ples s muzikanty z Hradní stráže ČR 

19.3.2021 - valná hromada s oslavami 45 let Cidlinky 
29.5.2021 - Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka 

26.6.2021 slavnostní znovuotevření dětského hřiště na pouť 

 

 

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

 

- rozdány plakáty 

- bannery, ukázka 

- propagace zajištěna 

- samolepky a placky vyrobeny 

- řeší se, zda obec otevře Muzeum Keltů 
- MASka zajistí 100 ks tatranek, 100 ks pitíček, stan 3 na 3 m 

- Klub zoufalých turistů si rozvrhne služby na odpočívadle v čase 13 až 17 hodin 

- zajištěna prezenční kniha 

- program zajištěn, Bohouš kapely 

- ozvučení p. Jirouš 

- v pátek 11.9. sraz na hřišti v 18 hodin – pivní sety a odpadkové koše 

- v sobotu 12.9. dopoledne sraz v 8 30 hodin u Šenku přípravy, stany, bannery, občerstvení 

- airsoftový tým výstavka vpravo z pohledu od Šenku, střelba u zvoničky 

- keltská řemesla před Zvěřinovými 

- prodej zabíjačkových pochutin v čase 11 hodin až do vyprodání, obsluha bude složena 
z Alči, p. Štacové, Markéty, Marušky, Vendulu s Aničkou, pomohou i ostatní, dle dohody 

- zajištěn prodej zabíjačkového guláše, prdelačky, jaternic, jelítek, škvarkové pomazánky, 

tlačenky 

- koupeny tácky, přípory, ubrousky, dezinfekce 

- prodejci budou mít roušky a rukavice, lidem k dispozici dezinfekce u prodejního místa 

- zajištění pokladen 

- maximální počet kusů jitrnic atd. - 5 

 

 

Ke všem bodům byla věcná diskuze. Schůze ukončena v 19 20 hodin. 
Zápis ověřili: Ing. František Malý a Mgr. Alena Zvěřinová                   Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 

 
 

 

    

 


