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

27.5. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., p. Václav Psota, p. Václava Krejčová, Markéta Knytlová, Oldřich 
Novotný st.,Ing. František Malý, Alexander Kováč, Bohuslav Muzikář 

Omluveni: Mgr. Alena Zvěřinová, Mgr. Naděžda Tomsová 

 

Pozvána byla i nová starostka obce Veronika Kopecká. Nepřišla. 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Scházíme se v o týden dříve, než bývá pravidlem. Důvodem je 

sobotní akce Dobšický puchýř a její zajištění. Za týden se již nesejdeme a další organizační schůzka 

bude v týdnu před valnou hromadou a poutí, kdy slavíme Cidlinku a vracíme se ke keltským 

slavnostem. 

 

Program: 

 

 

1/ Organizační zajištění Dobšického puchýře a Cyklokola Václava Ježka dne 29.5.2021 

 

- MAS Zálabí darovala 100 ks tatranek a pitíček, vše v č.p. 16 

- Z Dobšic u Znojma asi nikdo nakonec nepřijede, přijedou na pouť, předsedovi volalo hodně 

lidí z ČR, zda se akce koná, předseda všem potvrdil, že ano, že mohou navštívit i Muzeum 

Keltů 

- Den před tím, však obdržel zprávu od nové starostky obce, že Muzeum Keltů bude zavřené a 

nikdo z vedení obce prý není k dispozici, aby službu vykonal. Důvodem je prý jiná akce na 
hřišti a další. Olda Novotný hned z jednání výboru volal paní starostce a nabídl ji, že služby 

v Muzeu zajistíme z řad Dobšanů /Olda, Naďa, Fanda, Bohouš…/. Starostka sdělila, že se 

musí zeptat paní Pavlíny Králové, zda nám Muzeum mohou otevřít. Po chvilce volá zpět a 

souhlasí s otevřením Muzea pro případné zájemce a návštěvníky obce v čase mezi 13-17 

hodinou. Dodržíme epidemiologická nařízení a jsme odpovědní nejenom k sobě, ale i 

k ostatním. 

- Bohouš Muzikář zajistí barvu na silnici a v sobotu v 10 hodin vyznačíme cestu k Šenku, kde 

je cíl 

- Pavel Dobrý ml. zajistí hudbu v cíli 

- Zajistíme nějaký deštník, stan k silnici 
- Cíl bude u č.p. 16 

- Hospoda bude otevřena od 12 hodin, přislíbil Jirka Deimling, prý bude i asi řízek a 

bramborový salát 

- Naďa Tomsová zajistila odznáčky zelené na rok 2021 

- Zoufalcům předána kronika, bannery, odznáčky i samolepky 

- Reklama šla do celé ČR, hlavně přes Klub českých turistů 

- Na rok 2022 Fanda Malý zajistí přes nové heslo reklamu v propagaci KČT, do konce června 

2021 

- Sraz v sobotu 29.5.2021 u hospody v 10 hod. a připravíme vše na místě 

- Zajistíme prodej CD, letáků, skleniček… 

-  

2/ Organizační zajištění programu dne 25.6.2021 

 

- Od 17 hodin je valná hromada spolku Dobšané, z.s., pozvánky rozeslány všem členům a 

hostům, členské příspěvky se budou opět vybírat na valné hromadě 

- Od 18 30 hodin navazuje oslava 45. narozenin Cidlinky, do 22 hod. 

- S Cidlinkou bude hrát kapela Mahlzeit, vystoupí mažoretky 

- Zajištěny dárky pro členy Cidlinky 



- Plakáty s pozvánkou zajistí Olda Novotný, předá včas panu Jiřímu Sýkorovi st., aby pozval 

rodiny muzikantů 

- Zajistíme občerstvení 

 

 

3/ Organizační zajištění projektu Keltské slavnosti v sobotu 26.6.2021 na pouť 

 

- Hlavním bodem dne musí být slavnostní otevření obnoveného dětského hřiště, které náš 

spolek opravil za 400 000,- Kč a tyto peníze zajistil, čas 12 45 hodin u valové brány s hosty 

kraje  

- Pokud obdržíme dotaci na tyto slavnosti, tak se bude konat i další odpolední program u 

Šenku s hl. hvězdou od 13 30 hod Heidi Janků, pokud dotaci nedostaneme, tak odpolední 

program nebude 

- Večerní zábava u Šenku nebo v sále bude, veselici bude hrát TOX Jar. Trnky od 19 hodin 
nebo 20 hodin, dle upřesněného programu po schválení dotace 

- Přestože jsme již v únoru veřejně na OZ informovali vedení obce a zejména kulturní komisi 

o tom, že obec musí slavnostně otevřít oppidum, vyzvali jsme ke koordinaci programu, tak 

předsedkyně kulturní komise paní Pavlína Králová nás vůbec nekontaktovala a připravila 

přes soukromou Agenturu program na hřišti za rozpočtovaných 70 000,- Kč, prý naopak, my 

jsme měli, jako spolek, přijít znovu za ní v úředních hodinách a informovat ji o všem znovu 

- Jde o hluboké nepochopení role zastupitelky obce a jejího vztahu k místním subjektům a jde 

o absenci jakýchkoliv manažerských dovedností v této oblasti 

- Dobšané se vymezují proti tvrzení paní Králové, že děláme druhou pouť a rozdělujeme 

obec, není to pravda a znovu vyzýváme kulturní komisi a nové hasičské vedení k setkání a 
vypracování jednoho plakátu na pouť, kdy se program může rozdělit na několik míst v obci 

a tradicí bylo i v minulosti, že jsme programem podpořili i místní Šenk např. v čase 

oběda…Předseda pověřen jednáním 

- Plakáty a propagaci uděláme hned po tom, co budeme vědět, zda jsme získali dotaci 

- Vstupné na obě akce dobrovolné 

- Markéta Knytlová pověřena zajištění soutěží na oba dva dny, domluvíme se na případném 

dokoupení cen, osloví dárce 

- Z rozpočtu obce máme ještě nevyčerpaných na rok 2021 cca 18 000,- Kč, čerpána barva na 

Sochu Cidlinu a odznáčky-puchýř za cca 2 000,- Kč 

 

 

4/ Dotace na Keltské slavnosti 

 

- Předseda spolku podal žádost o dotaci na Keltské slavnosti 

- Dotace by měla činit 49 000,- Kč a celkové náklady projektu 67 000,- Kč 

- Výbor bere na vědomí obsah dotace a doufáme, že ji obdržíme 

 

 

5/ Dotace na Letní muzicírování a zabíjačkové hody dne 11.9.2021 

 

- Předseda informoval přítomné, že podal dotaci i na výše uvedenou akci 
- Dotace by měla činit 85 000,- Kč a celkové náklady projektu 110 000,- Kč 

- V programu by byly začínající kapely regionu a zabíjačkové dobroty 

- Novinkou bude přímý přenos na sociální sítě 

- Výbor bere na vědomí podanou dotaci a opět věříme, že budeme úspěšní 

 

 

6/ Termín další schůzky a výboru bude ve čtvrtek 24.6.2021 v 18 hodin v č.p. 16 



 

7/ Nominace předsedy do výběrové komise MAS Zálabí, z.s. 

 
Výbor nominuje předsedu za člena výběrové komise MAS Zálabí, z.s. na další období. Nominaci 

zašle předseda na vedení MASky. Předseda informoval přítomné, že na posledním jednání výběrové 

komise bylo rozděleno na 9 mil Kč. Obec Dobšice řízená Hasiči nežádala o nic. Okolní obce ano. Je 

to velká škoda. 

 

8/ Připomínka spolku Dobšané, z.s. k veřejnému projednávání ÚP 

 

Výbor doporučuje připomínkovat ÚP v tom smyslu, že chceme ochránit na 120 ks lípy a na 100 ks 

hrušní a švestek v okolí hřbitova. Dlouhodobě se spolek snaží o toto místo pečovat, dosazovat nové 

stromy. Projektant ÚP by měl najít řešení, jak stromy ochránit před likvidací a nezákonným 

kácením, např. novým biokoridorem. Předseda pověřen připomínkovat. 

 

 

9/ Návrh a nabídka spolku Dobšané vedení obce 

 

Předseda informoval o tom, že spolek Dobšané obdržel dne 1.2.2021 Rozhodnutí obce Dobšice o 

pokácení 8 ks dřevin. Zároveň obec ukládá obci Dobšice ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 

pokácením dřevin, a to v počtu 16 ks listnatých dřevin do 31.12.2022 na pozemcích, kde bylo 8 

původních stromů vykáceno. 

 

Navrhujme, že by předseda požádal o dotace na nové stromy a novou výsadbu v celkové částce cca 
40 000,- Kč. Dotační výzvy jsou do 30.6.2021. Nutný souhlas vlastníka pozemků – tedy obce. 

Předseda pověřen nabídnout vedení obce finanční zajištění na nové stromy na dalším OZ. Pokud by 

dotace nevyšla, tak bychom alespoň zajistili polovinu, tedy 8 ks stromů a vysadili na původní místa. 

Vyčkáme na reakci hasičských zastupitelů, zda shledají náš návrh za výhodný nebo nevýhodný. 

 

10/ Ukončení členství ve spolku Dobšané, z.s. 

 

Předseda informoval přítomné, že spolek obdržel dvě vystoupení ze spolku v písemné podobě od 

paní B. Modráčkové a pana S. Modráčka. Výbor bere toto na vědomí. Předseda informoval 

přítomné, že členství ve spolku je dobrovolné. Členství zaniká automaticky také i po tom, kdy člen 

neuhradí členský příspěvek. 
 

Ke všem bodům proběhla diskuze. 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřila: paní Václava Krejčová, pan Václav Psota a Ing. František Malý 


