
Zápis z výboru spolku Dobšané a rozšířeného štábu ze dne 5.12.2019 v č.p. 16 

Přítomni: Mgr. Oldřich Novotný, Ing. František Malý, Mgr. Alena Zvěřinová, Petr Sýkora, Oldřich 

Novotný st., Vendula Krejčová, Mgr. Naděžda Tomsová, Bohuslav Muzikář, Alexander Kováč, Václav 

Psota, Klárka Zvěřinová, Pavel Dobrý ml., Sýkora Jiří st., Markéta Knytlová 

Již před výborem a štábem se začala scházet nová partička místních občanů s pracovním názvem 

Přátelé Cidlinky a od 17 hodin navazují na setkávání seniorů. Scházejí se první čtvrtek v měsíci. Klíče 

od č.p. 16 jsou k dispozici u Oldřicha Novotného st. 

Program: 

1/Kontrola úkolů z posledního výboru a štábu. 

a/běží nové webové stránky, ladíme, zkušební období, napravit nekvalitní fotografie, jsou zde 

aktuality a pozvánky na akce, vše o naší činnosti, poděkování Pavlu Dobrému ml. za vkládání aktualit 

a vůbec za jejich výrobu 

b/v souladu s usnesením a závěry minulého štábu ze dne 7.11.2019 byl předseda spolku pověřen 

podáním žádosti o finanční podporu z obecního rozpočtu, předseda tedy podal žádost s tímto 

zněním: 

K rukám vedení obce Dobšice 
Dobšice 18 
289 05 
 
V Dobšicích 8.11.2019 
 
Věc: Žádost o finanční příspěvek na adventní akce ve výši 10 000,- Kč 
 
Vážené vedení obce Dobšice, 
jako předseda spolku Dobšané, z.s. Vás žádám o finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 
10 000,- Kč. Pověření jsem obdržel dle rozhodnutí výboru spolku a rozšířeného štábu spolku 
ze dne 7.11.2019.  
 
Jak jsme Vás již informovali, stejně tak i veřejnost, rádi bychom adventní období obohatili 
novými kulturně-společenskými akcemi v obci. 
 
Pro Vaše maximální pohodlí Vám zasíláme předpokládaný rozpočet adventních akcí: 
 
1.12.2019 - Rozsvícení vánočního stromečku s živou hudbou   - hudba 8 000,- Kč, svařák, 
čaj 1 000,- Kč, občerstvení kapela 1 000,- Kč 
8.12.2019 - Vánoční hudební pohlazení sólisté nymburského komorního orchestru 3 000,- 
Kč, pěvecký sbor Opočnice 2 000,- Kč, občerstvení hudba 500,- Kč 
15.12.2019 Vánoční setkání-Cidlinka 3 000,- Kč, vánočky s čajem 1 000,- Kč 
 
Celkem náklady 19 500,- Kč. 
Z rozpočtu obce žádáme příspěvek 10 000,- Kč. 
Z rozpočtu spolku Dobšané uhradíme 9 500,- Kč. 
Děkujeme za projednání a odpověď v zákonné době. 

 
Zdraví 
 
Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s. 



c/ dne 25.11.2019 jsme obdrželi tento mail od 4 zastupitelů za volební uskupení Hasiči pro Dobšice: 

Pane předsedo spolku Dobšané z.s., 

protože příští zasedání zastupitelů, na kterém se bude rozhodovat o 

příspěvcích spolkům, bude až 4.12.2019, tedy po rozsvěcení vánočního 

stromu, odpovídáme na Vaši žádost již nyní. 

Jak všichni občané Dobšic vědí, rozsvěcení vánočního stromečku je v 

sobotu 30.11.2019. Tím, že děláte další rozsvěcení stromečku 1.12. a 

zvete na něj občany, opět dokazujete, že nechcete obec spojovat, ale 

rozdělovat. 

Rozpočet obce je pro letošní rok vyčerpán a vaší zásluhou ani nemůžeme 

schvalovat rozpočet na rok příští. 

V této situaci považujeme Vaši žádost za projev maximální drzosti a 

arogance. 

Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a adventního času. 

 

Martin Popek, starosta 

Marek Novák, místostarosta 

Václav Bulíček, zastupitel 

Petr Adamec, zastupitel 

d/ ze strany všech přítomných proběhla k tomuto jednání místních zastupitelů bouřlivá 

diskuze a odsouzení tohoto stavu a nedemokratického chování vedení obce. Týden před 

jednáním zastupitelstva hasičská totalita šikanózně postupuje vůči našemu spolku, opět lžou 

a uráží. Předem predikují zamítnutí naší legálně podané žádosti. Odsuzujeme tyto praktiky a 

toto byl i jeden z hlavních důvodů odstoupení Nezávislých kandidátů ze zastupitelstva obce. 

Všichni vyjádřili naději, že by tyto praktiky po volbách měly skončit. 

e/bouřlivá diskuze dále pokračovala nad tím, jak hasičské zastupitelstvo dále na svém 

zasedání dne 4.12.2019 rozhodlo o finančním příspěvku obci ve výši 15 000,- Kč od firmy 

SPEL z Kolína, který dle smlouvy je určen na činnost místních spolků  

-  Zastupitelé rozhodli, že tento příspěvek bude použit na vánoční posezení na úhradu 

pohoštění atd. 

- Výbor spolku je pověřen zjistit pravý stav věcí a pokud došlo k porušení pravidel se 

společností SPEL, tak tuto společnost informovat o tomto porušování vzájemné smlouvy a 

předat informaci s protestem na vedení obce 

- V řádném rozpočtu na rok 2019 je rozpočtována na vánoční posezení již částka 20 000,- Kč a 

není vůbec důvod tuto částku navyšovat o dalších 15 000,- Kč. 

- Vedení obce doslova ukradlo a zneužilo tyto peníze určené místním spolkům pro svoje obecní 

účely, pro akci obce, kterou pod přetvářkou nazývají akcí místních spolků 

f/náš spolek má konečně opravený Výpis ze spolkového rejstříku a byla zapsána Mgr. Naděžda 

Tomsová do kontrolní komise. Bohužel nám zemřel člen kontrolní komise a valná hromada musí 

zvolit jiného člena a znovu vše zapsat do spolkového rejstříku. 

2/Vyhodnocení první adventní neděle dne 1.12.2019 

Akce se zúčastnilo na cca 50 návštěvníků. Skvělá muzika s vánočními koledami. Prodej svíček, věnců, 

perníčků. Zajištěn svařák a čaj. Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci. Nádherná akce 

v nádherném prostředí. Nepřišel ani starosta obce p. Popek, ani místostarosta obce p. Novák, nikdo. 

Tady je jasná snaha o nespolupráci a rozdělování obce. Zejména také proto, že naši členové se 

v hojném počtu zúčastnili sobotního rozsvícení pořádané místními hasiči na odpočívadle. Jde o 



absolutní nepochopení komunitního života v obci ze strany hasičského vedení a jejich podporovatelů. 

O tom, že náš spolek chce připomenout adventní neděle věděl starosta obce již od března, kdy byl 

osobně účasten na naší valné hromadě. Následně jsme o tom informovali písemně celé vedení obce. 

Nikdo s námi nejednal a nekomunikoval. Výsledkem je výše uvedená reakce čtyř hasičských 

zastupitelů. Dobšané rozdělují obec. Pravý opak je pravdou. Náklady akce hudba 8 000,- Kč, svařák, 

čaj 600,- Kč, občerstvení hudby 750,- Kč. Na dobrovolném příspěvku se vybralo 900,- Kč. Návrh, že 

dobrovolné příspěvky by se využily na akce pořádané s obcemi Sány a Polní Chrčice. 

3/Zabezpečení adventních akcí dne 8.12.a 15.12.2019 

Zajištěno topení – dřevo za 300 Kč od obce, sraz vždy v neděli v 9 hodin v sále. Zatopíme, příprava 

sálu na akci. Po akci úklid. Na Vánoční setkání se sejdou ženy ještě k organizaci samostatně. Zajištěno 

ozvučení Cidlince. 

4/Kontrola finančního úřadu na ramena 

Už jde do finále, ale trvá to. Obrovská byrokracie a administrativa. Závěry zveřejníme v Občasníku. 

5/Akce s poezií 

Přítomné informovala Naďa Tomsová, že se opět vydařila. Shodli jsme se, že tyto akce má smysl 

dělat. Obohacují kulturní život v obci. Lépe koordinovat propagaci v okolních obcích. Příspěvek 

z našeho rozpočtu 348,- Kč. Obec se nežádala, protože to nemá smysl. Bohužel. 

6/Občasník 

Vyjde v lednu 2020, již se tvoří, výzva k příspěvkům. 

7/Státní svátek 17.11.2019 bez vyvěšení praporu na obecním úřadě 

Všichni přítomní kritizovali vedení obce za opomenutí státního svátku za svobodu a demokracii. Až po 

velké kritice i na sociálních sítích se vedení obce v obecním zpravodaji omluvilo.To, že demokracie 

v naší obci pokulhává včele s místními hasiči je evidentní, a to i proto, že např. byl zrušen kulatý stůl 

ke spravedlivému přerozdělování finančních prostředků spolkům z rozpočtu obce. 

8/Spolupráce s obcí Sány 

-Alča informovala přítomné o pozvánce na akci do Sán s názvem Dobrý večer Tobě, která se bude 

konat dne 11.7.2019 od 18 hodin. 

-naopak jsme my informovali obec Sány, že se připravuje zájezd na sraz Dobšic z celé ČR v Dobšicích u 

Znojma dne 11.7.2020 a pokud neobsadíme místními občany, rádi nabídneme místa sánským, 

budeme žádat obec Dobšice o příspěvek na autobus, pověřen předseda spolku 

-uvažujeme o společném příměstském táboře pro děti okolních obcí, velký zájem ze strany starostky 

ze Sán, my bychom pomohli s organizací 

-projekt obnovy cyklotrasy přátelství, informace 

9/Co nabídneme novému vedení obce? 

- Obecně - spolupráci za rovných podmínek pro všechny spolky v obci 

- Konkrétně - zajištění finančních příspěvků na obnovu keltské polozemnice a dětského hřiště 

       -      Obnova Dobšického puchýře s cyklo akcí 



-       Obnova expozice v č.p.16 

  -      Připomenutí 10. let od Diplomu za podporu cestovního ruchu, 95 let řepařské drážky 

10/ Diskuze 

-na Silvestra se tradičně scházejí rybáři v Sánech, Zoufalci U Bobra, pozvánka 

-informace k volbám, které proběhnou v sobotu 14.3.2020 

-členové výboru pochválili po pěti letech poslední obecní zpravodaj, ve kterém byl kompletní ucelený 

přehled všech akcí všech místních subjektů do konce roku, včetně výstupu na Holý vrch. Pochvala za 

zveřejnění všech plakátů, letáků a pozvánek.  

 

Výbor spolku ukončen v 19 30 hodin. 

 

 


