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

3.12.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Mgr. Naděžda Tomsová, Bohuslav Muzikář 
Omluveni: Ing. František Malý, Mgr. Alena Zvěřinová, Václav Psota, Vendula Krejčová 

 

Předseda spolku všechny přivítal. V měsíci listopad se výbor nesešel osobně, ale z důvodu 

pandemie se přešlo na komunikaci přes sociální sítě. 

 

Program: 

 

 

1/ Informace o realizaci projektu obnovy dětského hřiště 

 
Předseda přítomné informoval o tom, že byla podepsána Veřejnoprávní smlouva s krajem. Dotace 

byla připsána na účet Dobšanů. První platba ve výši 185 285,- Kč za nové oplocení, nový houpací 

koník, opravy všech herních prvků, infopanel byla uhrazena. Byla dodána i barva na nátěry všech 

herních prvků. Provedeme na jaře. V nejbližších dnech přijde nový nabíjecí stojan na elektrokola za 

částku s dopravou ve výši 23 390,- Kč. Oprava polozemnice s oplocením bude provedena na jaře. 

Vše tak, abychom na pouť v červnu slavnostně znovuotevřeli. Jde o mimořádný počin našeho 

spolku hodný obdivu a uznání. Vedení obce v obecním zpravodaji, ani na OZ dne 2.12.2020 samo o 

opravách hřiště neinformovalo a o poděkování našemu spolku si může snad jen zdát. Ke všemu 

veřejně předal předseda starostovi na OZ do rukou novou Revizní zprávu, platnou do léta 2021. 

Zdarma zajistil spolek Dobšané. Starosta převzal a neřekl nic. Vedeme také provozní knihu, kterou 

eviduje a bezpečnost hracích prvků kontroluje předseda spolku Olda Novotný. 
 

2/ Podaná žádost o dotaci na Archeoskanzen 

 

Dne 1.11.2020 předseda spolku podal žádost o dotaci na obnovu Archeoskanzenu ve výši 400 000,- 

Kč. Opět šlo o Participativní rozpočet kraje. Bohužel po krajských volbách na podzim 2020, nová 

paní hejtmanka a spol. tento dotační titul zrušili, prý proto, že nenaplnil očekávání a že kraj nemá 

peníze. Jde opět o syndrom nově nastupujících, to, co udělali předchůdci, je špatně a musí se zrušit. 

Prý bude nahrazeno jinou výzvou, necháme se překvapit. Tedy hlasování v lednu a dále nebude. 

Zatím. Je vidět, jak je těžké získat peníze do obce, neboť to ovlivňuje řada faktorů. Je otřesné, že 

vedení hasičů v Dobšicích nepodalo za tři čtvrtě roku ani jednu žádost o dotaci, krom na hasičskou 
klubovnu, kterou nedostali. Starosta veřejně informoval, že tím, že opakovaně nedostávají tuto 

dotaci, sčítají se jimbody a pak ji dostanou. Podají prý znovu, a to po čtvrté. Starosta veřejně lže a 

dělá si z veřejnosti srandu.  

Předseda sdělil, že přemýšlí nad tím, proč vůbec tyto aktivity náš spolek dělá, když vedení obce tuto 

práci vůbec neocení a zřejmě většina veřejnosti v Dobšicích také ne. Naopak tomuto jednání hasičů 

v čele obce většina obyvatel v Dobšicích tleská. Považujeme to za nenormální.  

 

3/ Vyhodnocení vysazených stromů za hřbitovem 

 

Předseda informoval, že Závěrečné vyhodnocení s vyúčtováním předal na TPCA i s poděkováním 

za podporu. Poděkování i panu Jiřímu Čiperovi. Opět starosta obce na OZ o této aktivitě 
neinformoval. Vše musel navrhnout do programu OZ předseda spolku. Vysadili jsme 18 ks stromů. 

Vše i foto na webu spolku. Informace bude v Občasníku. 

 

4/ Vysazení stříbrného smrku u zvoničky 

 

Náš spolek zajistil nákup nového stříbrňáku ke zvoničce za 6 300,- Kč. Opět poděkování TPCA a 

místním obyvatelům za sbírku. Zbytek peněz uhradil Olda Novotný. Opět starosta obce na OZ 



veřejně sdělil, že byl vysazen jeden stříbrňák na odpočívadle. O tomto našem počinu neřekl vůbec 

nic. Tedy předseda spolku opět musel veřejnost informovat sám a je vidět, že vydávání našeho 

časopisu Občasník je zcela na místě a oprávněné. Snaha bojkotovat a zatajovat naši práci a činnost 
hasičskou diktaturou naší obce. Předseda spolku veřejně poděkoval obci za uhrazení dopravy a 

vysazení firmou Starkl. Předseda spolku nemá problém poděkovat a starosta obce neřekne ani 

slovo. 

Dne 29.11.2020 několik našich členů a místních obyvatel, námi zajištěný smrček ke zvoničce, 

rozsvítili. Stromeček ozdobila Alča Zvěřinová s rodinou. Moc díky. Náves opět tradičně vytváří 

dojem blížících se Vánoc. I v době nelehké. 

 

5/ Překročení limitu pro přenos dat u webových stránek Dobšanů 

 

Webové stránky, které doposud byly zdarma, již nestačí pro nápor našich aktivit a jsou zcela 

naplněny. Pavel Dobrý ml. připraví návrh na zakoupení naší domény, která bude ve vlastnictví 
spolku. Budeme hradit měsíční poplatek mezi 100–200 Kč. zajistí Pavel Dobrý ml ve spolupráci 

s předsedou, tak, aby webové stránky mohly dále fungovat bez problémů. Sledujte je, jsou tam 

veškeré informace a Pavlovi děkujeme za jejich život. 

 

6/ Adventní akce 

 

Jak víte, všechny akce v době Adventu jsme zrušili. Avšak 3.12.2020 došlo k rozvolnění a ve 

venkovním prostoru může být až 50 osob. Vedení obce ústy paní Pavlíny Králové a celé kulturní 

komise veřejně sdělilo, že do konce roku nebude obec pořádat žádné tradiční akce. Předseda spolku 

navrhl na OZ, že by alespoň na Štědrý den mohl být připraven v čase mezi 13 až 14 hodin provaz 
ke zvonu a tradiční vánoční zvonění pro malé děti našich sousedů se mohlo uskutečnit. Žádné velké 

setkání veřejnosti na jednom místě. Během procházky, aby rodiče mohli dojít s dětmi ke zvoničce a 

na Ježíška zazvonit. K tomu zajistíme betlémské světlo, které může každý využít. Původně obecní 

akci, kterou v nedávné historii vymyslela Helena Novotná s Oldou Novotným, bychom převzali my, 

spolek Dobšané a navzdory zákazu hasičského vedení, ji zajistíme. Malou pozvánku do schránek 

občanů zajistí Naďa Tomsová. Bude rozdáno týden před akcí. Ve stejný den předseda bude 

informovat vedení obce. 

 

7/ Výstup na Holý vrch dne 1.1.2021 

 

Přítomní se domluvili, že ve spolupráci s obcí Polní Chrčice vytvoří tiskovou zprávu, že další 
ročník nebude organizovaný hromadně a s nějakým programem. Kdo bude chtít, může se 

samostatně na Holý vrch projít. Akci nerušíme, ale nebude organizovaná. Nezávisle na čase. 

Dopoledne nebo odpoledne. Malé partičky se mohou domluvit, že se sejdou na Holém vrchu třeba 

tradičně na 14 hodinu. V tomto čase bude na Holém vrchu připravena jen kronika, ve které můžete 

tradičně zanechat svůj vzkaz i s podpisem. Předseda projedná se starostou Chrčic a pošleme na obce 

MAS Zálabí na vědomí zprávu a informace. 

 

8/ Reprezentativní ples spolků 27.2.2021 

 

O jeho osudu rozhodneme v lednu a začátkem února. Zatím nerušíme. Hudba je zajištěna. Po 
dlouhé době, by mohl být zájem po chybějící kvalitní zábavě. Vše ve spolupráci s myslivci, rybáři i 

okolním obcemi, mohla by se akce vydařit. Důležité bude, abychom na hudbu vybrali cca 10 000,- 

Kč. 

 

 

 

  



9/ Rozdělení peněz pro spolky od Aralda 

 

Starosta obce zařadil na program jednání OZ dne 2.12.2020 bod – přerozdělení peněz od firmy 
Araldo na spolky v obci. Zastupitelům přišla tato informace k tomuto bodu: 
BUDE PROJEDNÁNO PŘÍMO NA ZASEDÁNÍ  

Návrh usnesení č. / 20 :  
Zastupitelstvo obce Dobšice schvaluje rozdělení sponzorského daru ve výši 15 000 Kč místním spolkům 

takto:  

Sbor dobrovolných hasičů             Kč 

Dobšané z.s.                                  Kč 

Klub přátel Cidlinky                      Kč 

Klub Zoufalých turistů                  Kč 

Nezávislý klub Cidlinka                Kč  

Green Raptors Airsoft Team          Kč 

Sepsáním a podpisem darovací smlouvy se pověřuje starosta obce. Příspěvky budou použity na činnost 

podpořeného spolku či klubu a budou vyplaceny jejich zástupcům v hotovosti nebo na bankovní účet. 

Zastupitelé nepožadují žádné vyhodnocení čerpání daru.  

 

Jak to všechno dopadlo? 

Starosta obce přednesl tento návrh: SDH 7 500,- Kč a spolek Dobšané také 7 500,- Kč. Dále řekl, že 

ostatní spolky v roce 2020 nedělaly a nevyvíjely žádnou činnost, a tedy není důvod jim něco dávat. 

 

Ústy Ing. Terezy Adamcové jsme předložili protinávrh, kdy jsme navrhli, dle tradičně zvoleného 

postupu, tyto peníze rovnoměrně rozdělit ve prospěch všech spolků. Tedy po 2 500,- Kč každému 

spolku. 

 

Starosta nechal hlasovat o prvním návrhu a 4 zástupci volebního uskupení Hasiči pro Dobšice jej 

schválili. O druhém návrhu se již nehlasovalo. 

 

Předseda spolku odmítá slova o tom, že Cidlinka, Zoufalci, Klub přátel Cidlinky a airsoftový tým v roce 

2020 nevyvíjeli žádnou činnost. Aktivně vystupovali a scházeli se i v době nouzového stavu i v době 

rozvolnění vytvářeli své aktivity. Jeden příklad za všechny. Zabíjačkové hody a keltské slavnosti v září 

2020 – prezentace airsoftového týmu, aktivní účast Cidlinky, Klub Zoufalých turistů aktivně po 32 

letech obnovil turistický pochod Dobšický puchýř. Všichni pomáhali i s výsadbou nových stromů atd. 

 

Starosta obce pana Marek Novák vůbec nepochopil svoji roli, nezná principy práce věcí veřejných, není 

schopen sjednocovat, nemá přehled o tom, co se v obci děje a jaké aktivity kdo vyvíjí. Osobně se 

nezúčastňuje jiných akcí. Jen akce SDH ho zajímají, nic jiného. Jde o falešné jednání starosty obce, 

které je pro nás všechny nepřijatelné. Slovo starosta je od slova starati se, a to o všechny občany a 

subjekty obce. Nejen podporovat vyvolené. Čestný a zodpovědný starosta obce by na místě rezignoval 

na svoji funkci. 

 

Přítomní navrhují, aby částka 7 500,- Kč pro spolek Dobšané, byla rozdělena ve prospěch Dobšanů z.s., 

Zoufalců, Cidlinky, airsoftového týmu i přátelům Cidlinky. Rozhodneme na dalších štábech. 

 

SDH získá 7 500,- Kč a dalších 20 000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2021. Spolek Dobšané má 

v rozpočtu obce také 20 000,- Kč, dle námi schváleného přehledu zaslaného obci Dobšice. 

 

Rybářům bylo odsouhlaseno na OZ dne 2.12.2020 - 6 000,- Kč. Třem místním včelařům 1 000,- Kč, a to 

díky předsedovi spolku Oldovi Novotném, kdy starosta obce si ani nepřečetl žádost včelařů z Městce 

Králové a navrhl včelařům nedávat nic. Včely ubývají, naše zahrady potřebují včely a nově vysazené 

stromy také. To byl hlavní důvod naší podpory. 

 

 



10/ Strategický rozvojový dokument obce Dobšice pro roky 2021 až 2030 

 

Vedení obce opsalo Strategický dokument více jak 10 let starý, vypracovaný Mgr. Oldřichem 
Novotným a Ing. Františkem Malým po asi pěti veřejných setkáních s veřejností v té době. Hasiči si 

tam doplnili jen své body, své akce a novou klubovnu pro hasiče a nové hydranty na sportovní 

aktivity na hřišti pro SDH. Zcela zapomněli na jiné nové akce. Nechali tam chyby atd…. Nic jiného 

tam nedali se zdůvodněním, že na výzvu ve zpravodaji nikdo nereagoval. Opět neznalost věcí 

veřejných, velmi nízká vzdělanost lidí v čele obce Dobšice. Dnešní nároky na zpracování 

Strategického dokumentu jsou jinde. Náročnější a složitější. Po ostré kritice ze strany Oldy 

Novotného, zastupitele obce, k předloženému dokumentu, tak konečně vedení obce pochopilo, že 

musí s veřejností jednat a sehnalo nějaký dotazník pro občany. Alespoň. Byť jeho obsah je na 

pováženou, tak alespoň něco. Na dotaz, kdo bude zpracovávat došlé podněty od občanů, starosta 

sdělil, že vedení obce. Olda Novotný ukázal zastupitelům veřejně na OZ zpracovaný dokument 

obce Choťovice odbornou firmou po veřejných diskuzích. To vše trvalo asi 6 měsíců. V Dobšicích 
bude tento zásadní dokument vytvořen za měsíc a dne 16.12.2020 ho chtějí hasiči schvalovat.  

 

11/ Zápis do spolkového rejstříku 

 

Úspěšně byla zapsána Vendula Krejčová do spolkového rejstříku. Do příloh byly vloženy naše nové 

Stanovy. 

 

12/ Občasník 

 

V prvním lednovém týdnu bude vydáno další číslo našeho Občasníku. Veřejnost obce seznámíme 
s našimi aktivitami a s tím, co současné vedení obce zatajuje a nezveřejňuje. Pracovní verze 

Občasníku byla začátkem prosince předána k připomínkování všem členům výboru spolku včetně 

kontrolní komise. Po reakcích, opravách, korekcích, bude zpracována finální verze, která bude opět 

zaslána všem z vedení spolku ke konečnému schválení. Proces vzniku Občasníku trvá až 2 měsíce. 

Odmítáme veřejné lži pana Dobrého st., že Občasník je vlastněn panem Novotný ml. a podobné 

nesmysly. 

 

Ke všem bodům proběhla diskuze. 

 

Zápis sepsal Mgr. Oldřich Novotný 

 
Zápis ověřila Mgr. Naděžda Tomsová a Bohuslav Muzikář 


