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

4.11. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Ing. František Malý, Václav Psota, Jiří Sýkora st., Oldřich Novotný 
st., Marie Znamínková  

 

Předseda spolku všechny přivítal. Informoval přítomné, že se takto scházíme v roce 2021 

naposledy. Důvodem je preventivní opatření se zhoršující se situací s covidem. Další termín výboru 

a štábu bude až 6.1.2022. Jinak se sejdeme v prosinci 2021 u tradičních akcí a popřejeme si osobně 

hodně zdraví. 

 

Program: 

 

1/ Závěrečné vyhodnocení akce ze dne 11.9.2021 

 

Předseda informoval, že ve spolupráci s účetní spolku Ing. Fejfarovou zpracovali závěrečné 

vyúčtování a celou dokumentaci zaslali na kraj. Tím byla naplněna podmínka získání dotace ve výši 

85 000,- Kč.  

 

Ze zisku ze dne 11.9.2021 ve výši cca 11 000,- Kč spolek uhradil 3 842 Kč na novou žulovou 

pamětní desku u lípy Republika, dále 2 990 Kč bude uhrazeno za další číslo Občasníku, dále Klub 

seniorů obdržel 1 000 Kč příspěvek na činnost, Klub zoufalých turistů obdržel také 1 000 Kč na 

činnost, uhrazeno bylo občerstvení v Dobšickém šenku na posvícení po sázení stromů ve výši cca 

1 500,- Kč. Za zbytek uhradíme občerstvení dne 5.12.2021 – svařáček, čaj. Na účtu a v pokladně na 

konci roku bude téměř 0 Kč. 

 

2/ Vyhodnocení dobšického posvícení 

 

- Vysadili jsme nové stromy v intravilánu obce i za hřbitovem 

- Náklady na stromy ve výši 9 000 Kč uhrazeny, stromy darovány obci 

- Poděkování Automobilce Toyota a panu J. Čiperovi za podporu 

- Usazení nové pamětní žulové desky u lípy Republika v 11 hodin 

- Celkem přišlo 25 účastníků, všem velké poděkování 

- Více se dozvíte v dalším čísle Občasníku 

- Pohoštění u Šenku, zbytek jitrnic, škvarková pomazánka, obložené talíře 
Super akce, škoda jen, že se z vedení obce nikdo nepřišel podívat na to, jak místní občané zvelebují 

naši krásnou obec. Dokonce současné vedení ani nevyhlásilo veřejným rozhlasem námi zaslanou 

pozvánku veřejnosti s pozváním. Zcela to ignorovali. Včetně paní starostky obce. 

 

Byla zpracována Závěrečná zpráva pro Automobilku Toyota s vyúčtováním a foto galerií. 

Ve 44. týdnu vyšla reportáž o vysazování stromů v Nymburském deníku. 

 

3/ Zajištění adventní akce dne 5.12.2021 

 

Začátek akce je naplánován na 17 hodin u zvoničky. K poslechu bude hrát TOX Jaroslava Trnky. 

Především vánoční koledy ve dvou blocích po 45 minutách. Náklady uhradíme z nevyčerpaných 
8 000 Kč pro náš spolek z rozpočtu obce na rok 2021. Poprosíme Alču Zvěřinovou s mamkou, zda 

by opět v č.p. 16 neudělaly svařáček a čaj.Markéta a Naďa hovořily minule o prodejcích. Mohou je 

oslovit. Perníčky, svíčky. Předseda zajistí zveřejnění veřejným rozhlasem a pozve veřejnost. 

 

4/ Příprava výstupu na Holý vrch 1.1.2022 

 

-Zajištěno ve spolupráci s obcí Polní Chrčice 



Již byl rozeslán plakát s článkem na weby okolních obcí, na MAS Zálabí, na naše členy, na web 

Klubu českých turistů 

- Naďa tradičně zajistí tři ceny pro nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka akce 
- Příspěvek na akci z rozpočtu obce na rok 2022 činí 1 000 Kč 

- Bude zajištěn opět sníh pro děti 

- Občerstvení zajistí obec Polní Chrčice 

- Zajistíme dovoz panelů na focení, u Štacových 

 

 

5/ Informace o akcích v roce 2022 a požadavky na rozpočet obce 

 

1.1.2022 Novoroční výstup na Holý vrch, 1 000 Kč na ceny 

26.2.2022 Reprezentativní ples obcí a spolků, 5 000 Kč na hudbu 

26.3.2022 Valná hromada spolku aneb 15 let existence spolku, 5 000 Kč na hudbu 
28.5.2022 Dobšický puchýř a cyklokolo Václava ježka, 2 000 Kč na odznáčky, známky, občerstvení 

24.6.2022 Keltské Dobšice slaví pouť, slavnostní odhalení keltského rozcestníku 

10.9.2022 Čtvrtý ročník letního muzicírování a zabíjačkových hodů, 6 000 Kč na hudbu 

4.12.2022 Slavíme adventní neděli, 2 000 Kč na hudbu 

 

18.6.2022 Setkání Dobšic ČR v Dobšicích u Týna nad Vltavou. Doufáme, že bude organizovat obec 

Dobšice. Výlet a doprava z obecního rozpočtu. 

 

 

6/ Keltský směrovník 

 

Z budování nové palisády u dětského hřiště zbyly nádherné dubové kuláče. Z nich bychom chtěli 

udělat nový rozcestník v keltském duchu, který bude ukazovat směry na jednotlivé Dobšice v celé 

ČR. Umístění na odpočívadle u vysazených líp všech Dobšic ČR. Slavnostní odhalení na pouť 

2022. Předseda pověřen zajistit návrhy od sochaře sochy Cidlina. Fanda Malý přes Zoufalce. Přes 

zimu schválit finální návrh a realizovat. 

 

7/ 15 let spolku Dobšané v roce  2022 

 

Předseda požádal o názor, jak si připomeneme toto výročí? Večerní zábava po valné hromadě dne 

26.3.2022? K diskuzi požádal členy, aby přednesli návrhy na výrobu upomínkových předmětů – 
trička, hrníčky, otvíráky, čepice………. Prosíme členy, aby se vyjádřili a zaslali nám náměty. 

Děkujeme. 

 

8/Občasník 

 

Další číslo Občasníku vyjde ještě v listopadu. Občasník je téměř hotov. Příspěvky došlé jsou 

zařazeny. Čekáme ještě na rybáře. 

 

9/ Diskuze 

- Ke všem bodům proběhla diskuze 
Sejdeme se až v lednu, kromě prosincových akcí 2021. Dne 6.1.2022 opět v č.p. 16 od 18 hodin. 

Všem přejeme hezké Vánoce a pohodový konec roku. 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Václav Psota a Ing. František Malý 


