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

a kontrolní komise konané ve čtvrtek 7.5.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný, p. Fejfar, p. Muzikář, p. Krejčová, p. Psota, p. Zvěřinová, p. Malý, p. 

Knytlová, p. Adamcová 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Poděkoval všem, že mají roušky a sedíme cca 2 m od sebe, vše 

dle nařízených pravidel v boji s pandemií. Je nás do 10 osob. Omluvena p. Tomsová. 

Přítomen je kompletní výbor spolku a dva členové kontrolní komise s dalšími členy spolku. 

 

Předseda vyjádřil naději, že další štáb začátkem června bude již i za účasti seniorů a dalších osob. 

Nyní od 11.5.2020 povoleno již na akcích 100 osob. 

 

Program: 

 

1/ Kontrola úkolů z posledního výboru 

- Uzavřena Darovací smlouva s rybáři na příspěvek 3 000,- Kč na rybářské závody dne 

18.4.2020, rybářské závody byly zrušeny, doporučení výboru na stornování Darovací 

smlouvy a přesun na rybářské závody 2021, zajistí předseda 

- Byla podána další monitorovací zpráva za další rok k projektu odbahnění ramen řeky 

Cidliny 

- Do konce března jsme uhradili členský příspěvek 1 000,- Kč MAS Zálabí, zachováno 

členství na rok 2020 

 

 

2/ Valná hromada spolku Dobšané, termín, členské příspěvky 

Všichni přítomní se domluvili na termínu valné hromady dne 26.6.2020 od 18 hodin v sále Šenku. 

Původní březnový termín zrušen kvůli pandemii. Pozvánky zajistí všem členům předseda spolku. 

Všichni by měli opět uhradit na místě valné hromady členský příspěvek dle Stanov, vybere Ing. 

Fejfarová. Zahraje Cidlinka, občerstvení řízky s bramborovým salátem, rezervace sálu Dobšického 

šenku u obce zajistí předseda spolku. Doufáme, že bude alespoň okénkem otevřeno pohostinství. 

  

3/ Projekt Záchrana keltského oppida 

V posledním obecní zpravodaji byla zveřejněna výzva participačního rozpočtu Středočeského kraje. 

Vedení spolku Dobšané se ujalo podání žádosti o dotaci a předseda spolku podal zdarma, bez 

nároku na odměnu, žádost o dotaci na Záchranu oppida v Dobšicích, které je po 6 letech 

zdevastováno. I bývalý starosta obce Ing. Popek uváděl ve zpravodaji, že polozemnice čeká na 

opravu. Podali jsem žádost na opravu polozemnice, všech herních prvků, oplocení, ale i kabin a 

mobiliáře, nového stojanu na kola apod. vše za 398 000,- Kč. Vedení obce bylo informováno o 

projektu na ustavujícím zastupitelstvu obce a obec souhlasila s projektem a podporou a udržitelností 

3 roky. Děkujeme všem Dobšanům a dalším přátelům obce Dobšice za hlas, který byl důležitý 

v internetovém hlasování, aby projekt byl podpořen a postoupil do dalších hodnocení. Všem 

děkujeme. K rozdělení je 50 mil. Kč a cca 160 projektů bude dále soutěžit o podporu. Od 16.5.2020 

proběhne další internetové hlasování a opět budeme žádat všechny naše příznivce o hlasování. 

Všem dáme vědět, kdy bude spuštěno. Nyní má však vedení obce povinnost učinit nutné kroky 

k propagaci a prezentaci celého projektu. Budeme žádat vedení obce na příštím zastupitelstvu obce. 

  

4/ Dobšický puchýř 2020 

Stále čekáme na výsledek výběrového řízení. Termín stanovený na 30.5.2020 jsme museli zrušit a 

navrhujeme nový termín na sobotu 12.9.2020. Předseda zajistí rezervaci kabin, hřiště a odpočívadla 

u obce Dobšice. 

 

 



5/ Keltské slavnosti v Dobšicích 

Termín akce stanovený na 27.6.2020 jsme museli také zrušit. Od Středočeského kraje jsme získali 

dotaci ve výši 50 000,- Kč, je na účtu spolku. Dohodli jsme se, že nový termín akce je sobota 

12.9.2020. O novém termínu bude informovat vedení kraje předseda spolku a požádá o schválení 

nového termínu akce. Pokud by se z důvodu pandemie nemohla akce konat ani v tento nový termín, 

navrhneme ještě další termín do konce roku 2020. 

 

6/ Zájezd na Sraz Dobšic ČR v Dobšicích u Znojma 

Předseda informoval přítomné, že mluvil se starostou obce Dobšic od Znojma Ing. Jenšovským, 

který ho informoval o tom, že Bitva u Znojma byla zrušena a že majitelé sklepů zvažují jejich 

otevření dle nařízení vlády ČR a stavu pandemie. V květnu by mělo být jasno, zda se akce bude 

konat a zde nebude, či bude přesunuta na jiný termín apod. Dobšané zajistili již na sraz malou 

pozornost, náklady cca 800 Kč. Ještě bychom požádali obec o zakoupení živého stromu topolu jako 

dar spřáteleným Dobšicím u Znojma. Kontaktní osobou na zájezd je Markéta Knytlová. 

Autobus zatím zajištěn a p. Muzikář je pověřen následně informovat dopravce o případných 

změnách. 

 

 

7/Zabíjačkové hody 2020 

Zabíjačkové hody uskutečníme v sobotu 12.9.2020. Požadavek na to, abychom nepodcenili 

množství jaternic a jelítek jako v loňském roce. Pan Muzikář zajistí na tento den kapelu ECHO pana 

Doležala na 20 hodin do sálu Šenku a stornuje objednávku ze dne 27.6.2020.Více si řekneme na 

dalším štábu v červnu 2020. 

 

8/Požadavky Dobšanů a ostatních subjektů působících v naší obci na přímou podporu 

z obecního rozpočtu 

Předseda spolku byl pověřen, aby předal vedení obce ke schválení tento předložený návrh viz níže: 

 

Zdravím všechny zastupitele, 

ve středu 29.4.2020 se všichni zastupitelé na koordinační schůzce o rozpočtu obce Dobšice 

domluvili na tom, že spolek Dobšané předloží za své členy požadavky do obecního rozpočtu a 

budeme vycházet z již předloženého návrhu příspěvků v kapitole kultura a ostatní záležitosti kultury 

pro rok 2020 předložený kulturní komisí obce. 

 

Včera, 7.5.2020, se sešel rozšířený výbor spolku Dobšané, který odsouhlasil následující rozdělení 

požadovaných příspěvků s návrhem jejich zařazení do rozpočtu obce 2020. Jasně jsme 

rozdělili akce obecní a akce ostatních subjektů v obci s finanční podporou obce: 

 

Akce obecní: 
 

čarodějnice 3 000,- Kč 

dětský den 5 000,- Kč 

pouť 70 000,- Kč 

konec prázdnin 3 000,- Kč 

dýňový den 3 000,- Kč 

posvícení 8 000,- Kč 

mikulášská nadílka 11 000,- Kč 

vánoční posezení 20 000,- Kč 

vánoční zvonění 3 000,- Kč 

ohňostroj 5 000,- Kč 

 

 



Komentář: 
Jde o tradiční obecní akce z historie asi 15 let, ale i z dřívějška. Čarodějnice vždy pomáhali obci 

pořádat místní hasiči. Dětský den pomáhali místní knihovně pořádat místní ženy, rodiče od dětí. 

Pouť organizovali všichni v obci, od hasičů, Dobšanů i rybářů, či Venuší atd. Konec prázdnin opět 

pomáhali rodiče dětí. Posvícení pořádala obec a zastupitelé. Stejně tak mikulášskou nadílku a 

vánoční posezení. Ohňostroj zajistila obec a hasiči dělali dohled. Dobšané nabízejí opět pomoc v 

organizaci akcí, jako je pouť, či vánoční akce, kdy by bylo zcela vhodné propojit adventní akce, 

které pořádají Dobšané s akcemi obecními v prosinci. 

 

V obecních akcích nám zcela chybí příspěvky na akce knihovny - např. Noc s Andersenem, letos se 

nekonalo, ale knihovna je součást obce, a i ta si zaslouží příspěvky na své akce. Stejně tak Muzeum 

Keltů, které by se více mělo propagovat a profilovat-muzejní noci apod., tak, jak dělala Helena 

Novotná, která odvedla v Dobšicích neuvěřitelné množství práce, za což ji děkujeme. 

 

V obecních akcích chybí také příspěvky na úhradu dopravy-obecní výlety, např. na akci Sraz 

Dobšic ČR v Dobšicích u Znojma, či jiné. 

 

 
 
Akce SDH Dobšice za přímé finanční podpory obce: 

 

masopust s karnevalem 7 000,- Kč 

nohejbalový turnaj 3 000,- Kč 

hasičský tábor 2 000,- Kč 

drakiáda 2 000,- Kč 

rozvoz prdelačky na Silvestra 1 000,- Kč 

turnaj ve stolním tenisu 2 000,- Kč 

silvestrovské setkání na sále 2 000,- Kč 

 

Komentář: 

Jde o tradiční akce místního SDH a my nechceme tyto peníze upírat, či brát. Ať obecní rozpočet 

tyto akce podporuje. Dříve se nejednalo o obecní akce, jak nám bylo vysvětlováno. Jako pamětníci 

si dobře pamatujeme, že např. první ročník masopustu nepořádala obec, ale místní SDH, spolek 

Dobšané v prvním ročníku uhradil zapůjčené kostýmy v divadle Kolín ze svého rozpočtu. Obec 

nedávala ani korunu. Stejně tak i u dalších akcí. Jako byl turnaj ve stolním tenisu, kdy akci v 

Dobšicích zavedl spolek Dobšané a veškeré náklady, včetně nákupu cen a pohárů hradil spolek, ne 

obec. Dobšané také přispívali tradičně 500,- Kč na nákup surovin pro výrobu silvestrovské 

zabíjačkové polévky. Vše šlo mimo obecní rozpočet. 

Jak ale nyní sdělujeme a uvádíme, nemáme problém s podporou těchto akcí ze strany obecního 

rozpočtu, ale chceme spravedlivě, aby byly podporovány obecním rozpočtem přímo i ostatní 

subjekty v obci. 

 
 
 
Akce Dobšanů za přímé finanční podpory obce 

 

Novoroční pochod 2 000,- Kč   1.1. 

posezení s poezií, jarní - letní, podzimní-zimní 2 000,- Kč 

Dobšický puchýř 2 000,- Kč, termín přeložen z 30.5. na 12.9.2020 

keltské slavnosti 4 000,- Kč, termín přeložen z 27.6. na 12.9.2020 

zabíjačkové hody 4 000,- Kč, 12.9.2020 

adventní neděle, tři neděle 6 000,- Kč, rádi bychom se ujali společně s obcí kompletně všech 



prosincových akcí s adventní tematikou, tedy i mikulášské nadílky, rozsvěcení stromečků jeden na 

odpočívadle a jeden u zvoničky, vánoční posezení a zvonění, dejme všechno na jeden plakát pod 

hlavičkou obce a podílejme se na organizaci všichni, Dobšané jsou k tomu připraveni. 

 

Komentář: 
Jde již o tradiční akce spolku, který do obce přináší stovky tisíc korun českých každý rok. Pro rok 

2020 vedení spolku Dobšanů podalo projekt na Záchranu dětského hřiště s polozemnicí za cca 400 

000,- Kč. Předseda spolku Dobšané přislíbil podat žádost na dotaci za cca 235 000,- Kč na první 

etapu oprav chodníků v Libněvsi. Dobšané již získali dalších 50 000,- Kč na další akce v svého 

spolku, které obohacují kulturní život místních občanů. Spolek Dobšané si zaslouží také přímou 

podporu z rozpočtu obce, jako místní SDH. 

 
 
 
 
Akce ČRS, z.s. Žehuň za přímé finanční podpory obce 

 

nákup ryb 5 000,- Kč 

 

Akce Cidlinky a Přátel Cidlinky za přímé podpory obce 

 

obnova techniky, pohoštění 5 000,- Kč 

 

Akce airsoftového týmu za přímé podpory obce 

 

nákup pohoštění a občerstvení 5 000,- Kč 

 

Akce Zoufalých turistů za přímé podpory obce 

 

pohoštění a nákup materiálu na opravy tábořiště 2 000,- Kč 

 

Akce Mysliveckého spolku Cidlina, Žehuň za přímé podpory obce 

nákup pernaté, zaječí zvěře 5 000,- Kč 

 

Komentář k pěti dalším subjektům působících na katastru obce Dobšice: 

Všichni výše uvedení působí na katastru obce Dobšice svými aktivitami, přispívají brigádně k 

udržování např. naučné stezky, úklidem v extravilánu, udržováním životného prostředí, obohacují 

kulturní i společenský život v naší obci i regionu, propagují naší obec. I oni si zaslouží pravidelnou 

podporu z obecního rozpočtu přímo, bez složitého žádání a schvalování. 

 
 
Závěrem: 

 

Všechny subjekty výše uvedené se podílely na úspěších v soutěži Vesnice roku, kde naše obec 

získal modrou a zelenou stuhu a s tím stovky tisíc korun do obecního rozpočtu. Považujeme za 

spravedlivé a prospěšné všechny tyto subjekty pravidelně podporovat a vrátit obci lesk a slávu, 

kterou obec získala především díky výše uvedeným spolkům a zájmovým uskupením. 

 

Věříme, že předložený návrh bude celým zastupitelstvem akceptován, schválen a zařazen do 

rozpočtu obce na rok 2020 a i na další roky následně. 

 
Za výbor spolku Dobšané, z.s. předseda Mgr. Oldřich Novotný 



9/Informace z vedení obce 
Předseda spolku informoval všechny přítomné, že on sám byl zvolen za ODS do zastupitelstva obce 

Dobšice, dále že p. Zvěřinová a p. Adamcová byly zvoleny také do zastupitelstva obce za Nezávislé 

občany Dobšic. Poděkoval všem kandidujícím, kteří kandidovali a měli odvahu jít do voleb. 

Poděkoval všem místním obyvatelům, kteří nám dali hlasy. V povolebních jednáních jsme 

navrhovali vytvořit velkou koalici, spolupracovat, uklidnit poměry v obci. Tento návrh nebyl 

akceptován a zástupci ODS a Nezávislých jsou nyní v opozici. Plnou odpovědnost za další kroky ve 

vedení obce nese volební uskupení Hasiči pro Dobšice, kteří si zvolili starostu i místostarostu, 

předsedu finančního výboru a předsedkyni kulturní komise a celou krizovou komisi obce. Zástupci 

volebního uskupení Hasiči pro Dobšice si nepřejí jiné zástupce z jiných volebních uskupení do 

svých výborů a komisí. Chtějí si tam volit jen své zástupce dle souhlasu svých předsedů výborů a 

komisí. S tímto nedemokratickým prvkem nesouhlasíme a pokud nebude v tomto ústupek, naši 

zástupci nejdou do žádných výborů a komisí. Vytvořili jsme stínové orgány obce – viz ustavující 

zastupitelstvo obce. Ty pracují a za cca více jak měsíc práce odvedly a odvádějí velkou práci. 

Nebudeme jen negativní, ale budeme předkládat pozitivní řešení a návrhy ve prospěch obce a 

místních občanů. Další zastupitelstvo obce je 20.5.2020 veřejné v sále Dobšického šenku.  

 

-dotace na výsadbu nových stromů 

-dotace na revitalizaci obce 

-kontrola České inspekce Životního prostředí ČR, která mimo jiné zjistila, že vedení obce řízené 

v té době Ing. Popkem porušilo zákony a hrozí obci sankce. Náš spolek o tomto neutěšeném stavu 

konání/zejména nepovolené kácení stoleté lípy u hřbitova/ informoval veřejnost v loňském 

Občasníku. Měli jsme pravdu. Dokládáme závěry inspekce a citujeme z Protokolu o kontrole ze dne 

24.4.2020: 

 

ČIŽP konstatuje, že ve věci kácení lípy u hřbitova, rostoucí na pozemku parc. č.442/1, k.ú. 

Dobšice u Žehuně, provedeného ze dne 26.3.2019, spatřuje porušení §8 odst.1 zákona 

č.114/1992 Sb. 

 

Ke všem bodům proběhla diskuze všech přítomných a schůze ukončena ve 20 oo hodin. 

 

Zápis ověřili Ing. Malý a Mgr. Zvěřinová                                  Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 

 

 

 
 

 

    

 


