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

a kontrolní komise konané ve čtvrtek 11.6.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný, p. Muzikář, p. Krejčová, p. Malý, p. Knytlová, p. Novotný st., p. Sýkora, 
p. Marie Štěrbová, p. Tomsová, p. Novotná, p. Kadlecová  

Omluvili se p. Václav Psota a p. Mgr. Alena Zvěřinová 

 

Předseda spolku všechny přivítal.  

Před štábem se opět po třech měsících sešli i Přátelé Cidlinky, oslavili narozeniny svých členů a 

zahrál kapelník Cidlinky p. Sýkora na harmoniku. 

Předseda spolku vyjádřil naději, že pandemie je na ústupu a vše se vrací do normálních kolejí, tedy i 

pravidelné první čtvrtky v měsíci našich setkání. 

 

Program: 
Předseda informoval, že z KÚ Stř. kraje-Odboru životního prostředí a zemědělství přišel dopis, kde 

nám sdělují, že nás budou písemně informovat o případných zásazích při nichž mohou být dotčeny 

zájmy ochrany přírody a krajiny na katastru obce Dobšice 

 

K výročí Cidlinky na jaře 2021 předseda připomněl stanovení vhodný termín na oslavu. 

 

1/ Projekt záchrana keltského oppida 

-Dobšané podali žádost o dotaci, obec souhlasila s umístěním na pozemcích obce a s udržitelností, 

probíhá hlasování na webu kraje, výzva k hlasování, které probíhá ještě do 15.6.2020. Zatím jsme 

na 59 místě se 120 body, ale také 44 mínusovými, kdy se domníváme, že jde o mínusové hlasy 

některých občanů z obce – schválnost, na to  
-proběhla bouřlivá diskuze na proběhlé zastupitelstvo obce dne 20.5.2020, k tématům opravy 

dětského hřiště, k chovaným ovcím vedle tenisového areálu, k fungování obce, k tomu, že obec 

vedená volebním uskupením Hasiči pro Dobšice zřejmě nebyla a není schopna vyčerpat 235 000 Kč 

od kraje a to za tři roky od roku 2017 do 30.6.2020, není projektová dokumentace na chodník za 

mostem, vedení obce nekomunikuje s naším předsedou v této věci, což je zarážející, protože 

předseda spolku nabídl zdarma podat žádost o tuto dotaci. Odsuzujeme toto jednání, jde to proti 

občanům a zájmům naší obce 

-předseda informoval přítomné, proč hlasoval pro rozpočet, uvedl jeho plusy i mínusy, zejména 

kritizoval obrovský nárůst mzdových nákladů a odměn zastupitelů, které dnes tvoří více jak 30 % 

ročního rozpočtu obce 
-všichni měli velmi kritické připomínky k připravované obecní pouti, kterou pořádá soukromá 

agentura z Nového Boru, teprve včera jsme se to dozvěděli ze zveřejněného plakátu, zastupitelé ani 

veřejnost nebyla informována o tomto postupu, volební uskupení Hasiči pro Dobšice si dělá, co 

chce a občané obce je vůbec nezajímají, natož jiné názory, program poutě neodpovídá roku 2020 

 

2/ Valná hromada spolku Dobšané, termín, členské příspěvky 

- předseda informoval, že všechny členy znovu pozval na VH, zajištěno občerstvení, zahraje 

Cidlinka, Ing. Fejfarová bude vybírat členské příspěvky(dostaví se později) 

- předseda všechny pozval na valnou hromadu a těší se na společné setkání, písemně byl 

pozván i starosta obce Marek Novák a kronikářka obce p. Deimlingová, stejně tak zástupci 

MASky a okolních obcí 
 

3/ Zájezd do Dobšic – Setkání Dobšic ČR 

Zájezd se bude konat. Pandemie je na ústupu a Dobšice od Znojma akci pořádají, jak sdělil 

předsedovi Ing. Jenšovský starosta obce Dobšic od Znojma. Přivítání delegací je v 10 hod na úřadě, 

tedy autobus musí vyjet v 7 hodin ráno, p. Muzikář zajistil a objednal autobus, vyzvedne i případné 

zájemce v Sánech, Libněvsi a v Žehuni, do Sán pošle předseda pozvánku ke zveřejnění. Předseda 

spolku, zároveň jako zastupitel obce, není schopen odpovědět na to, zda se vedení obce Dobšice 



zúčastní tohoto srazu Dobšic či nikoliv a zda obec uhradí náklady spojené s autobusem. Dotaz 

zaslal písemně na obec dne 27.5.2020 a osobně přišel řešit na obecní úřad dne 3.6.2020, nikdo 

z přítomných mu nebyl schopen říci, co obec udělá? K dnešnímu dni nás starosta obce ani kulturní 
komise obce neinformovali o ničem. Jen jsme byli informování, že by obec měla uhradit autobus, 

ale že ve stejný den 11.7.2020 je v Dobšicích tuningová akce na podporu postižených a místní 

hasiči budou tuto akci zajišťovat a do Dobšic u Znojma asi nepojedou. Přejeme si, aby jeli. Proto 

budeme raději vybírat příspěvek na autobus ve výši 200,- Kč, kontaktní osobou k přihláškám je 

Markéta Knytlová, k dnešnímu dni nahlášeno 20 osob, dnes se přihlásilo dalších asi 5 osob, za obec 

jsme zakoupili skleněnou pozornost, zajistíme dárky i pro ostatní zástupce Dobšic a obec by měla 

zakoupit strom topol. Čekáme na odpověď vedení obce. 

 

4/ Akce spolku Dobšané a rozpočet obce na rok 2020 

Po několika letech se nám podařilo prosadit a narovnat poskytování finančních příspěvků pro 

spolky v obci. Dobšané i SDH mají nyní stejnou pozici a mají přímo v rozpočtu obce zahrnuty 
příspěvky na svoji činnost – na služby a materiál. Dlouhodobě jsme kritizovali tento stav, kdy toto 

měli jen místní SDH. Ostatní spolky mohou žádat na svoji činnost v kapitole rozpočtu, kde je ještě 

na podporu cca 20 000,- Kč. 

 

5/ Keltské slavnosti v Dobšicích a Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka a zabíjačkové 

hody 

Keltské slavnosti jsme přesunuli na sobotu 12.9.2020 a propojíme je i s Dobšickým puchýřem a 

Cyklokolem Václava Ježka a zabíjačkovými hody. Václav Ježek byl informován o novém termínu, 

možná autogramiáda. 

K zajištění celého programu se sejdeme ještě samostatně v půlce prázdnin. 
Nyní však předseda připraví ke schválení návrh plakátu a připraví se propagace tak, aby přes 

prázdniny šlo do světa. Všichni jsme si odsouhlasili návrh programu a předseda zajistí tyto služby. 

Záštitu ještě převezme pan Daniel Babor, mistr světa v dráhové cyklistice, osloví p. Muzikář. Cíl 

tras turistů a cyklistů bude na cykloodpočívadle. Zajistí Zoufalí turisté. Další program bude u 

Dobšického šenku, včetně mažoretek, dechovky, keltských řemesel, keltské hudby a vystoupení 

airsoftového týmu z našich řad Od 20 hodin bude večerní zábava v sále, zahraje TOX Jar. Trnky. 

Zajistíme vlastní prodej zabíjačkových pochutin. Nájemce hospody zajistí gulášek pro muzikanty a 

sladké. Naďa se zastaví u p. Znamínkové, aby si ofotila diplom z let konání Dobšického puchýře a 

pokusí se společně s předsedou u Chrčických zajistit výrobu odznáčků a samolepek se šlápotou 

z původních diplomů. Zajistíme i tatranky a pitíčko. Některé tyto náklady uhradí obec Dobšice, dle 

schválených příspěvků na Dobšany přímo z rozpočtu obce. Předseda zajistí dva bannery s logem 
Dobšanů a jeho pořadatelstvím. Stejně tak plakáty. Požadavek na otevření Muzea keltů v době akce. 

Zajistí předseda. Diskuze, proč je nesmyslně Muzeum Keltů uzavřeno dnes až do 30.6.2020. Akce 

bude s dobrovolným vstupným. Oslovíme Tomáše Zezulku, Tomáše Tomse a Lukáše Ševčíka ze 

Žehuně s případným prodejem zabíjačkových pochutin. Nabízí se i Markéta, Maruška a další. 

 

6/ Zajištění Adventu 

Dobšané jsou iniciátory toho, že se v Dobšicích od doku 2019 konají adventní neděle. Mylně se 

občané Dobšic domnívají, že akce pořádá obec Dobšice. Bylo by nejlepší, aby kulturní komise obce 

pochopila, včetně starosty obce a místostarosty obce, že by se všechny adventní – prosincové akce 

daly na jeden plakát a společně se toto období připravilo za pomoci místních subjektů. Pokud to 
nebude pochopeno ze strany místního volebního uskupení Hasiči pro Dobšice, budeme adventní 

akce propagovat opět sami, jako spolek Dobšané. Předseda osloví Kantory, zpěváky z Opočnice, 

symfoňák z Nymburka a příště se domluvíme na termínech a organizaci. 

 

7/Spolkový ples v lednu nebo únoru 2021 

Předkládáme k diskuzi návrh k pořádání spolkového plesu, který by byl spolupořádán nejenom 

Dobšany, ale třeba i rybáři, myslivci, hasiči, případně okolních obcí apod. Všichni souhlasí a 



budeme postupně zajišťovat. Hudbu osloví p. Muzikář–ECHO p. Doležala,Hudba hradní stráže ČR. 

 

8/ 45 let Cidlinky 
Termín stanovíme na březen nebo duben 2021. 

 

9/Zvon na hřbitovu 

Dobšané umístili nový zvon na místním hřbitovu. Ještě se na něj nezvonilo. Návrh, že bychom 

propojili období dušiček s podzimní poezií pořádanou p. Tomsovou a akcí se zvonem. Více na 

dalším štábu. Promyslí p. Tomsová. 

 

9/Informace z vedení obce 

- volební uskupení hasiči pro Dobšice vedené p. Markem Novákem odmítlo a 
neodsouhlasilo ani jednoho našeho zástupce do komisí a výborů, ani jednoho 
zástupce z řad ODS a Nezávislých 

- hasiči zcela odpovídají za vše, co se v obci děje a koná 
- videozáznam z OZ dne 20.5.2020 je umístěn na webu obce 
- OZ budou dlouhá, budeme veřejnost informovat podrobně o všech krocích vedení 

obce 
- poprvé po 5 letech se na OZ nepil alkohol 
 

10/Diskuze 
Diskuze probíhala aktuálně ke všem projednávaným bodům. 

- Pan Sýkora požádal předsedu, aby požádal vedení obce o projednání velkého 
provozu aut v Drážkách, zejména jejich rychlost. Taktéž parkování aut na naučné 
stezce na konci Drážek a před Obecním úřadem. 

- Dále požádal a informoval o tom, že po 22 hodině je velký hluk před pohostinstvím, 
hraje se na kytaru a zpívá. Cca 20 m od daného místa má okno ložnice. 

 
Schůze ukončena ve 20 hodin. 
 

Zápis ověřili: Ing. František Malý a Mgr. Naděžda Tomsová                 Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 

 

 

 
 
 

    

 


