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

8.10.2020 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., p. Alexander Kováč, p. Oldřich Novotný st., Mgr. Alena Zvěřinová, 
Mgr. Naděžda Tomsová, Ing. František Malý 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Omluvil se za posunutí termínu výboru o týden. 

Předseda pogratuloval Šaňovi k narození vnučky a Nadě k narozeninám. Dále informoval o tom, že 

pandemie nabírá na rychlosti a dnes vláda ČR vyhlásila další tvrdá opatření, která dolehnou i na 

naše aktivity. 

 

Program: 

 

 

1/ Vyhodnocení Dobšického puchýře a keltských slavností 

 

Předseda poděkoval všem za organizaci a přípravu celé akce. Poděkoval všem, kteří osobně přišli. 

Článek vyjde v obecním zpravodaji. Byla vypracována závěrečná zpráva s Ing. Fejfarovou a 

odeslána na kraj. Velmi vydařená akce. 

 

2/ Informace k projektu Záchrana keltského oppida 

 

Během týdne bude podepsána smlouva s krajem. Hned poté, bychom oslovili dodavatele, aby začali 

realizovat obnovu dětského hřiště tak, abychom na pouť 2021 slavnostně otevřeli. 

 

3/ Posvícení – 24.10.2020 a výsadba stromů v okolí hřbitova a stříbrňáku 

 

Obdrželi jsme grant TPCA na výsadbu stromů v okolí hřbitova a na nový stříbrňák ke zvoničce. I 

přes pandemická opatření, kdy bude moci venku býti až 20 osob ještě i dne 24.10.2020, 

zorganizujeme malou brigádu. Sraz u hřbitova v 9 oo hod. Sebou rýče. Stromy zajištěny 

v Opolanech a budou přivezeny v týdnu před 24.10.2020. Celkem 8 hrušní, 10 švestek, a zbytek do 

5 000,- Kč lípy, vše s kůly a ochranou. V cca 11 30 hod po vysazení se sejdeme v č.p. 16, kde Alča 

zajistí občerstvení. Předseda zakoupí občerstvení, chleba, pití atd. a nechá proplatit obcí. 

Stříbrňák ke zvoničce je objednám u Starkla v hodnotě cca 5 000,- Kč, který bude uhrazen ze sbírky 

občanů, kteří se zúčastnili zájezdu na Moravu a z příspěvku TPCA. Objednávka odeslána. Obec 
Dobšice uhradí dopravu a vysazení s ještě druhým smrčkem na odpočívadle. V týdnu před 

24.10.2020 bude vysazen odbornou firmou. Uděláme společnou fotku i s logem TPCA a případně 

s prezidentem TPCA. Předseda zajistí propagaci. 

 

4/ Dušičkové setkání s poezií a zvoněním na nový zvon dne 6.11.2020 – ZRUŠENO! 

 

Akce je připravena. Garantem organizace je Naďa. Avšak všichni přítomní se domluvili, že akci 

musíme pro letošek zrušit, neboť jsme omezeni nařízeními vlády ČR a pandemií. Nechceme ohrozit 

přítomné občany, zejména seniory. Navrhujeme uskutečnit na Velikonoce, případně za rok ve 

stejném období. Provaz u zvonu prý již někdo zajistil. 

 

5/ Příprava Adventních akcí-VYČKÁME NA DALŠÍ VÝVOJ PANDEMIE! 

 

Všichni přítomní se domluvili, že první adventní neděli, dne 29.11.2020 v 17 hodin, zorganizujeme 

v malém formátu u zvoničky malé setkání, kdy rozsvítíme nově vysazený stříbrňák. V č.p. 16 

uděláme svařáček, čaj, dáme si vínečko a malé občerstvení. Zajistí Alča. 

O týden později, druhá adventní neděle, je zajištěno vystoupení nymburského symfoňáku jako 

v loňském roce, ale ještě vyčkáme, neb zatím je platné rozhodnutí uvnitř max. obsazenost 10 lidí. 



Pokud bude i nadále trvat nařízení vlády, tak bychom se opět sešli jen tak u stromečku s malým 

občerstvením. Akce v sále by se zrušila. Stejně by proběhla i třetí adventní neděle a Vánoční setkání 

s Cidlinkou a vánočními tradicemi by se v sále nekonala a sešli bychom se venku u stromečku. 
Pružně program doplníme dle podmínek v ČR. Hudbu na první adventní neděli musíme zrušit. 

Předseda informoval o tom, že požádal vedení obce, zejména předsedkyni kulturní komise obce o 

vzájemnou spolupráci a koordinaci akcí v prosinci 2020 na společném plakátu, abychom se sešli 

celá obec a netříštily se síly, ale paní předsedkyně odmítla tuto nabídku, nesouhlasí, nebude 

rozsvěcet dva stromečky atd. Všichni jsme si udělali obrázek o tom, kdo naši obec rozděluje a 

s jakými hloupými argumenty. Dále tedy organizujeme akce spolku samostatně bez koordinace 

vedení obce. Předseda pověřen zajistit občerstvení a nechat proplatit rozpočtem obce dle 

schváleného rozpočtu. 

 

6/ Výlet na Paseky a do Orlických hor 

 
Alča informovala přítomné, že se již stává tradicí, že se v září sejde parta lidí z Dobšic na chatě 

firmy Louda na Pasekách. Letos mimořádné počasí, houbařská sezóna. Alča připraví článek do 

Občasníku. Stejně tak i Zoufalí turisté, kteří tentokrát pobývali v Orlických horách. Článek zajistí 

Fanda. 

 

7/ Příprava akce výstup na Holý vrch dne 1.1.2021 

 

Všichni přítomní se domluvili na tom, že akci zatím nerušíme. Tuto akci navštěvuje na 200 osob. 

V listopadu se sejde Olda, Naďa a Alča v Polních Chrčicích se starostou a zahájí přípravy 

v tradičním stylu. 
 

8/ Občasník 

 

Další číslo Občasníku vyjde v lednu 2021. Zajistí výbor spolku. 

  

9/ Dotace z Participačního rozpočtu kraje 

 

Výbor a všichni přítomní schvalují podání žádosti z výše uvedeného dotačního programu 

Středočeského kraje. Výzva bude vyhlášena v listopadu, žádosti se podávají do ledna, následuje 

opět hlasování občanů, pokud postoupíme v prvním kole, tak ve druhém bude opět pokračovat 

hlasování. Musíme udělat velkou propagaci. Obec Dobšice na OZ pověřila náš spolek podáním 
dotace a organizací celé akce s názvem Záchrana archeoskanzenu. Jde o druhou etapu, která 

navazuje na první, kdy zachráníme dětské hřiště ve stylu keltského oppida. Žádost podá předseda 

spolku na částku 400 000,- Kč. Všichni přítomní doufají, že obnovení keltské tematiky přispěje opět 

k velké propagaci naší obce, ke zvýšenému turistickému ruchu, obnově keltských tradic v obci. 

Věříme, že se najdou lidé v obci, kteří tyto naše snahy ocení a naváží na tyto odkazy. 

 

10/ Požadavky na rozpočet obce Dobšice 2021 

 

Všichni přítomní odsouhlasili tento návrh požadavků na rozpočet obce Dobšice pro rok 2021. 

 
1.1.2021 Novoroční pochod na Holý vrch – 2 000,- Kč 

27.2.2021 Reprezentativní spolkový ples – 5 000,- Kč 

19.3.2021 45 let Cidlinky – 2 000,- Kč 

29.5.2021 Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka – 3 000,- Kč 

26.6.2021 Slavnostní znovuotevření keltského oppida – v rámci pouťového programu – samostatný 

rozpočet – min. 1 000,- Kč jako občerstvení pro hosty, donátory + keltský program 

11.9.2021 Zabíjačkové letní hody s muzicírováním -1 000,- Kč 



Tři adventní neděle 6 000,- Kč 

 

11/ Ostatní 

 

- Dotaz přítomných na rozdělení příspěvku od společnosti SPEL ve výši 15 000,- Kč pro 

spolky na rok 2020? Pověřen předseda s dotazem na vedení obce. 

- Dotaz na vedení obce – některým občanům nechodí na e-mailové adresy novinky a aktuality 

z webu obce. Pověřen předseda s dotazem na vedení obce. 

- Fanda se dotazuje na možnost nátěru sochy Cidliny před zimou, její ochrany. Předseda zjistí 

u výrobce sochy. 

- Přítomní se podivují nad tím, že zastupitelé obce Dobšice mohou veřejně konzumovat 

alkohol v průběhu jednání OZ. Jsme snad jediní v celé ČR. Dotaz na paní Deimlingovou a 

starostu obce, kdy na OZ informovali, že zákaz by byl porušením lidských práv. Pověřen 

předseda. 
- Dále proběhla diskuze k různým tématům a bodům projednávaných na posledních OZ. 

 

Ke všem bodům byla věcná diskuze. Schůze ukončena v 19 30 hodin. 
Zápis ověřili: Ing. František Malý, Mgr. Alena Zvěřinová, Mgr. Naděžda Tomsová                   

Zapsal Mgr. Oldřich Novotný 

 
 

 

    

 


