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

kontrolní komise 

6.5. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., p. Ing. František Malý, p. Jiří Sýkora za Cidlinku, p. Bohuslav Muzikář, 

p. Oldřich Novotný st., za kontrolní komisi p. Václav psota, Mgr. Naděžda Tomsová a účetní spolku 

Ing. Irena Fejfarová 

Omluveni: Markéta Knytlová, Mgr. Alena Zvěřinová, p. Václava Krejčová 

 
Předseda spolku všechny přivítal. Od ledna probíhala komunikace skrze sociální sítě. Pandemie 

ustupuje a děkuje, že jsme se mohli po dlouhé době takto osobně sejít. 

 

Program: 

 

 

1/ Informace o posledním rozloučení našeho kamaráda 

 

Předseda informoval o organizaci posledního rozloučení se zemřelým R. B. 

 

2/ Kontrola úkolů a informace o činnosti 

 

Předseda informoval přítomné o činnosti našeho spolku od ledna do teď. Vše bude i prezentováno 

v novém číslu Občasníku. Úkoly průběžně plněny. 

 

3/ Dokončení projektu s názvem Záchrana keltského oppida 

- Herní prvky natřeny 

- Oplocení natřeno 

- Poděkování našim členům i občanům obce za brigádní pomoc 

- Během týdne usadíme nový elektro stojan na kola 

- 10.9.2021 nastupuje firma na opravu polozemnice a nového palisádového oplocení 
- Dne 26.6.2021 slavnostně znovu otevřeme opravené dětské hřiště 

- Záštita Středočeského kraje nad akcí 

- Původní kůly z oplocení využijeme na rohy oplocení ČOV, na doplnění palisády přes dobšické 

rameno, na otop v sále, pro potřeby členů 

 

 

4/ Dobšický puchýř 2021 

 

Přítomní se dohodli na tom, že se další ročník puchýře bude konat. Termín je stanoven na sobotu 

29.5.2021. V čase od 13 do 17 hodin bude cíl u Dobšického šenku. Běží celostátní reklama – viz 
KČT. 

-Zajistíme hudbu 

-Dozorové hlídky v cíli 

-Nové odznáčky 

-Občerstvení daruje MAS Zálabí 

-Využijeme příspěvek od obce na nákup materiálu 

- Předseda zahájí intenzivní reklamu, plakát, noviny…… 

-Záštita Václava Ježka 

-Vše bez dalšího doprovodného programu, jen příchod turistů, bez většího sdružování, dodržet ještě 

nařízení vlády a preventivně 

 
Organizační schůzka bude svolána v týdnu před konáním akce. 



 

5/ Keltské slavnosti a znovuotevření dětského hřiště 

 
Přítomní odsouhlasili, že se na dobšickou pouť dne 26.6.2021 otevře opravené dětské hřiště, a to 

v čase od 12 45 do 13 15 hodin. Za přítomnosti pozvaných hostů. Vše u valové brány.  

 

Následně bude program pokračovat od 13 30 hodin u Dobšického šenku vystoupením Heidi Janků, 

následovat bude Kolíňanka, TOX Jar. Trnky a další doprovodný program. 

 

Den předem, tedy již v pátek dne 25.6.2021 bude program zahájen valnou hromadou spolku Dobšané 

od 17 hodin v sále Šenku. 

 

V 18 30 hod naváže oslava 45 let Cidlinky, kde vystoupí i kapela Mahlzeit. 

 
Zajištěny upomínkové předměty pro členy kapely Cidlinka. Připraví se propagace a osloví rodiny 

bývalých členů kapely. Pomoc pana Sýkory – kapelníka. Připravuje se rozhovor do Občasníku 

s kapelníkem Cidlinky. 

Opět se předem sejde organizační tým v týdnu před akcí. 

 

6/ Dotace na slavnosti 

 

Předseda přítomné informoval, že se pokusil zajistit na celou výše uvedenou akci finanční prostředky 

a podal žádost o dotaci na částku ve výši 49 000,- Kč. Spoluúčast spolku bude činit 18 000,- Kč. 

Budeme rádi a překvapeni, pokud dotace vyjde. Pokud nevyjde, tak by se omezil sobotní program jen 
na slavnostní otevření hřiště. Páteční program se bude konat i v případě, že dotace nevyjde. 

 

7/ Občasník 

 

Nové číslo je téměř připraveno. Vyjde do konce května 2021 i s pozvánkou na Dobšický puchýř i na 

Keltské slavnosti. Výzva předsedy členům spolku o jejich příspěvky. 

 

8/ Kontrola hospodaření a inventura za rok 2020 

 

Členové kontrolní komise s účetní spolku provedli revizi a kontrolu. Zápis a závěry budou předloženy 

na valné hromadě spolku dne 25.6.2021 
  

9/ Dotace na letní muzicírování a zabíjačkové hody v září 2021 

 
Přítomní dali souhlas k tomu, aby předseda požádal o dotaci na výše uvedenou akci. Termín výzvy je 

v následujícím týdnu a musí se tedy podat.  

 

10/ Diskuze 

 
-zakoupili jsme bezbarvý lak a natřeme Sochu Cidliny, do poutě 

-natřeme i totem v oppidu 

- vedení obce pokácelo břízy v obci a lípu, kritika, nebylo vše zdarma, jak vedení obce veřejně 

prezentovalo 

-prořez lipové aleje ke hřbitovu naštěstí provedla odborná firma, tak nedošlo k větším škodám, když 

vedení obce odmítlo na tyto akce dělat výběrová řízení 

-velká debata byla kolem poměrů v obci a rezignací místostarosty obce a předsedy finančního výboru 

obce. Informace zastupitele obce: 

- starosta obce p. Novák podal trestní oznámení – obdržel anonymní výhružky na svoji osobu  



- na zastupitele obce bylo také podáno trestní oznámení 

-starosta obce neinformoval zastupitele o rezignacích, svolal OZ, kde chce volit náhradníky, vše bez 

projednání, nedemokratický styl řízení obce 
Dobšané považují toto jednání za ostudné pro obec, pro všechny 

 

V Dobšicích dne 6.5.2021 

 

Zapsal: Mgr. Oldřich Novotný 

Ověřil: Ing. František Malý 

 

 

 


