
Zápis z dobrovolného a organizačního štábu a výboru spolku Dobšané ze dne 3.10.2019 od 

18 hodin v č.p. 16. 

 

Přítomni: Novotný Oldřich, Jiří Sýkora, Bohuslav Muzikář, Novotný Oldřich st., Miloslav 

Skalník, Naďa Tomsová, Alča Zvěřinová, Libuše Novotná, Markéta Knytlová, František 

Malý, Martin Muzikář, Pavel Dobrý ml. 

 

Paní Vaníčková předala přítomným pohoštění u příležitosti jejího životního jubilea. 

 

Program: 

 

Předseda informoval přítomné o mimořádném výboru spolku, který se uskutečnil 13.9.2019 

za účasti Fandy, Oldy, Alči a Bohouše. Hlavní téma cenzura starosty obce Ing. Popka, a 

zákaz z jeho strany zveřejňovat na webu obce naše Zápisy a dokumenty. Doslova v mailu ze 

dne 9.9.2019 napsal: Pane předsedo Dobšanů, odmítám vystavit Váš zápis z výboru na 

obecní stránky, neboť obsahuje lži a pomluvy. 

Náš spolek odmítá tuto novodobou cenzuru. Každý zápis je kontrolován všemi členy výboru 

a až poté je odeslán ke zveřejnění. Zápisy věrně odrážení svobodnou komunikaci a svobodu 

slova v našem spolku a chování starosty obce považujeme za hrubý zásah do našich práv. 

 

1/Vyhodnotili jsme zabijačkové hody a letní muzicírování, celkové náklady a výdaje cca 

25 000,- Kč, mimořádná akce, největší v Dobšicích v roce 2019, podcenění množství jelítek a 

dalších zabijačkových pochutin, za rok znovu uspořádáme, poděkování všem 

organizátorům. 

Prezentace v novém Občasníku, který opět vydán, další číslo v lednu 2019. 

 

2/Vedení obce neschválilo naši žádost o příspěvek 5 000,- Kč na tuto výše uvedenou akci, 

poděkování Alče, Martinovi a Terezce za podporu, na Advent předseda pověřen žádat opět 

obec o částku ve výši 10 000,- Kč. 

 

3/Stále řešíme zápis do spolkového rejstříku, vrátilo se, zatím není, pracujeme na zapsání 

nového člena kontrolní komise. 

 

4/ Pověřili jsme Pavla Dobrého ml. Vyhotovením nových webových stránek pro náš spolek. 

Prezentace nových webovek byla na konci dnešního programu. Předseda navrhl 

airsoftovému týmu za tuto pomoc darovat finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Jednohlasně 

odsouhlaseno. Naše doména: dobsane-zs@webnode.cz, náš nový spolkový e-mail: 

dobsanezs@gmail.com, vše bez měsíčních paušálů, všem přítomným se prezentace Pavla 

líbila a doporučují do posvícení web spustit oficiálně. Postupně budeme ladit chybky a 

detaily fungování našich webových stránek, na stránkách se dozví občané otevřeně, 

transparentně, demokraticky vše o naší činnosti a našich akcích, bez cenzury. 

 

5/Předseda informoval opět o veřejném obvinění své osoby ze šíření nenávisti v obci a to od 

pana starosty Ing. Martina Popka, předseda se jednoznačně od obvinění distancuje. 

 

6/Předseda předložil všem přítomným dopis s názvem Výzva k omluvě, který byl předán 

k rukám starosty obce. Zároveň předseda informoval, že všechny tyto kroky mohou vést 
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k poškození našeho spolku a nabídne na valné hromadě v březnu 2020 svoji rezignaci. Se 

zástupci z řad místních hasičů, zejména z vedení obce, s jejich zástupci z komisí a výborů 

neumí komunikovat a oni nejsou schopni jednat s předsedou spolku. 

 

7/ Sejde se malý přípravný tým ve složení Olda, Alča a Naďa v Polních Chrčicích s jejich 

vedením ve věci příprav Novoročního pochodu na Holý vrch. Termín se domluví operativně 

se starostou Chrčic. 

 

8/Akce s názvem Vysaď si každý strom, na dobšické posvícení dne 26.10.2019, sraz u Šaňa 9 

30,- Hodin, klobásky, harmonika, předseda zajistí propagaci a dá na vědomí obci. Každý 

s sebou rýč. Martin zajistí od rybářů vlek na sud s vodu. Cidlinka nabídla finanční 

spoluúčast na nákup stromů. Označení stromů cedulkami. Pásky na stromy. Posezení u Šaňa 

na dvoře, oslava posvícení. 

Co vysadíme? 

Odpočívadlo: habr a topol 

Pod Malovými: 3 lípy a dub 

V okolí hřbitova: 4 lípy, 3 hrušně, 1 švestka 

V aleji dále: 5 líp, 2 jabloně, 4 hrušně, a cca 10 – 19 švestek 

Na hřbitovu: 3 túje 

Předseda zajistí stromy ve školce Opolany. Celkové náklady 10 000,- Kč. 

 

Ještě před sázením se sejdeme k ořezu nárůstků z kmenů, hlavně u švestek, v neděli 

13.10.2019 , sraz v 10 hodin u Nadi. Vezměte nůžky a pilky. 

 

Předseda dá na vědomí obci. 

 

9/Informovali jsme písemně pana Bulíčka, předsedu stavební komise o tom, že by větev nad 

čapím hnízdem chtěla uříznout. Bez odpovědi. V době vegetačního klidu se pokusíme 

zajistit sami. 

 

10/Hlavní projekt na rok 2020? Předseda informoval o třech možných variantách. 180 let od 

narození pěvce Ratilli, 95 let o Řepařské drážky, 10 let od získání Diplomu za podporu a 

rozvoj aktivní turistiky v soutěži Vesnice roku. Příště rozhodneme, jakou cestou půjdeme, 

padaly návrhy na opravu polozemnice, expozice v č.p. 16, sraz Dobšic, turistický pochod, 

cyklistický závod. Nutné rozhodnout pro získání dotací pro rok 2020. 

 

11/Příprava Adventu, Bohouš prověří Trnku 1.12.2019 od 17 hodin, Naďa s Markétou 

prověří dodavatele na 8.12. a 15.12.2019, perníkáři….. 

 

12/Zastupitelé z řad Nezávislých občanů Dobšic 2018 rezignovali na své mandáty. Starosta 

obce považoval jejich rezignace za neplatné, což nebyla pravda. Následně rezignovali všichni 

náhradníci, což starosta opět rozporoval doporučeným dopisem všem náhradníkům pro 

neplatnost. Náhradníci se tedy budou držet doporučení pana starosty a svých mandátů se 

také vzdají. Dle zákona musí starosta do 30 dní informovat krajský úřad o tom, že počet 

zastupitelů klesl pod 5 a doplnění není možné a vše připravit k novým volbách v naší obci. 

Do té doby bude řídit obec jen starosta a místostarosta, výbory a komise se rozpadnou. 

Vedení obce má jen velmi omezené pravomoci a nesmí např. dělat žádné investice apod. 



13/Dnešního dne 3.10.2019 ukončili senioři pravidelná setkávání v č.p. 16. Předseda spolku 

poděkoval všem seniorům za obrovskou podporu našich aktivit v historii 15 let a nabídl jim, 

že se mohou pravidelně zúčastňovat našich štábů a rádi je uvidíme. Akce pro seniory 

budeme i nadále podporovat, zajišťuje Naďa Tomsová, finanční příspěvky z našeho 

rozpočtu. 

 

14/Náš největší projekt s názvem Revitalizace Dobšického a Libněveského ramene je 

prověřován Finančním úřadem z Poděbrad. Celková kontrola se týká nejenom plateb, ale i 

výběrového řízení, projektových dokumentací, veškeré administrativy. Jsme rádi, že se po 

téměř 6 letech od ukončení provede kontrola a závěry zveřejníme v nejbližším Občasníku. 

Kontrola byla otevřena před 14 dny, dnes pokračovala a do 30 dní snad budou závěry. 

 

15/ Bohouš informoval přítomné o zájezdu na Paseky v Krkonoších, opět vydařená akce 

s bohatým programem. 

Dále Bohouš informoval, že ze strany starostky v Sánech vznikla iniciativa na spolupráci s 

naším spolkem a obcí, hlavně v podpoře výletů apod. Olda s Bohoušem pověřeni jednáním, 

které proběhne příští úterý v 17 30 hodin v Sánech. 

 

16/Různé: v č.p. 16 nefunguje topení, předseda pověřen informovat vedení obce, u ČOVky se 

po vichřici uvolnila rákosovina, informaci obci k nápravě, jsou vypsané dotace na stromy u 

Min. životního prostředí, Čertova brázda….. 

 

V 19 35 předseda ukončil jednání. 

 

 

 

 


