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

24.6. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Markéta Knytlová, Oldřich Novotný st. Ing. František Malý, Mgr. 
Alena Zvěřinová 

Omluven: Bohuslav Muzikář  

 

Předseda spolku všechny přivítal. Scházíme se v předvečer oslav 45. let Cidlinky a keltských 

slavností s poutí, kde slavnostně znovu otevřeme opravené oppidum. Je hotovo. Předseda je hrdý na 

to, že jsme to dokázali a dětské hřiště jsme zachránili. Více sdělí na valné hromadě. 

 

Program: 

 

1/ Vyhodnocení Dobšického puchýře 2021 

 

Předseda poděkoval všem za pořadatelství a organizaci. Velké poděkování Klubu zoufalých turistů. 

O akci předseda informoval v obecním zpravodaji. Velmi se vydařila, přišlo na 80 turistů a cyklistů. 

Členové spolku zajistili dozor v Muzeu Keltů, kdy vedení obce z důvodu pořádání dětského dne 

nám oznámilo, že Muzeum nechá uzavřené. Poděkování náhradním průvodcům Nadě, Vendule a 

Aničce. Za rok uspořádáme akci znovu a předseda pověřen zajistit propagaci do celé ČR přes Klub 

českých turistů a podobné subjekty. Poděkování MAS Zálabí, z.s. za občerstvení pro turisty. 

 

2/ Podané dotace 

 

Předseda informoval o tom, že čekáme na výsledky podaných dotací na Keltské slavnosti a na 
Zabijačkové hody. K dnešnímu dni nerozhodnuto. Hned po vyhodnocení, předseda bude členy 

informovat. 

 

 

3/ Odvedená práce členů našeho spolku v jarním období 

 

- Natřeli jsme Sochu Cidlinu 

- Opravili jsme oplocení u ČOV a usadili zde nové dubové palisádové kuláče evokující 

keltskou tematiku 

- Usadili jsme nové zábradlí na Dobšově stezce u Dobšického ramene na hrázce 
- Usadili jsme nový elektro stojan na elektro kola u oppida, bylo též napojeno na elektřinu 

a je zajištěna obcí revize 

- Dne 13.6.2021 se naši členové zúčastnili velké obecní brigády při úklidu obce, zejména 

na hřišti a okolí, odvezli se staré dubové kůly k hospodě a předseda je pověřen sdělit na 

OZ, že kůly mohou využívat všechny subjekty v obci na zimní otop v sále 

- Zbytkové dubové kuláče se odvezli na sběrný dvůr k dalšímu využití 

- Úklid okolí Šenku a č.p. 16 

- Za zmínku stojí i nový totem druida v oppidu, fakt nádhera 

Všem velké poděkování za mraky odvedené práce. Zejména členům Klubu zoufalých turistů. 

 

4/ Úkoly z minulého výboru 
 

- Předseda informoval přítomné o společné schůzce všech zastupitelů a členů výborů a 

komisí ve věci jednoho plakátu na pouť a keltské slavnosti. Předseda sdělil, že vedení 

obce si nepřeje, aby na plakátu bylo uvedeno logo Dobšanů, záštity, krajské logo a 

program u Šenku a další. Předseda nebyl schopen vysvětlit lidem ve vedení obce, že jde 

o závazné parametry dotace a spolek Dobšané je sponzorem oslav Cidlinky. Je tedy 

minimálně slušnost uvést sponzora na plakát. Nakonec tedy jsou plakáty dva. Na tom 



spolkovém plakátu jsou uvedeny všechny náležitosti, které budou předmětem donátorské 

kontroly dne 26.6.2021. Ještě že jsme to udělali a nebude ostuda a nebudeme trestáni 

v příštím roce vyřazením z dotačních programů. Předseda sdělil, že nedopustí ostudu a 
dotačním kontrolním orgánům se bude osobně věnovat. 

 

- Předseda zaslal námitku k ÚP na vytvoření biokoridoru v okolí hřbitova, jde o cca 120 

ks lípy a 100 ks švestek a hrušní, jejich ochrana do budoucnosti 

 

- Předseda zajistil dárky pro Cidlinku, oslavence 

 

- Předseda zajistil občerstvení na valnou hromadu i pro účinkující během oslav 

 

 

5/ Organizační zajištění oslav Cidlinky dne 25.6.2021 

 

- Začátek v 18 30 hodin, v 19 hodin gratulace Cidlinky, 19 30 hodin blok mažoretky, 20 

00 hodin blok mažoretky, hudba Mahlzeit 

- Markéta zajišťuje soutěž o ceny, bude na 150 výherních cen, dokoupení dobrot do 

soutěže, proplacení obcí, zajistí předseda 

- Sraz na přípravu sálu v pátek v cca 16 hodin 

 

 

6/ Organizační zajištění Keltských slavností dne 26.6.2021 

 
- V 10 hodin sraz u Šenku, stoly ze sálu ven, stavba stanu pro kapelu 

 

- Ve 13 hodin slavnostní otevření oppida, vše je dokončeno a předseda dne 22.6.2021 

převzal hotové dílo, vše doplaceno, projekt ukončen, předseda pověřen vypracovat 

závěrečné vyhodnocení akce a zaslat donátorovi 

 

- Alča zajistila pásku, všichni zajistí nůžky, Olda zajistil 2 ks sektu na přípitek, Alča 

skleničky, Olda se ujme úvodního slova a přivítá všechny podporovatele a hosty 

 

- Ve 14 a v 15 hodin provedou prohlídky obnovené keltské polozemnice Lucka Novotná a 

Naďa Tomsová 
 

- Od 18 hodin hraje TOX u Šenku, k obědu hraje reprodukovaná hudba – zajistí Pavel 

Dobrý ml. 

 

- Po skončení akce musíme uklidit stoly, židle a stan, stan jsme koupili nový 

 

 

7/ Dne 11.9.2021 se budou konat tradiční Zabijačkové hody  

 

Organizační schůzka se bude konat dne 26.8.2021 od 18 hodin v č.p. 16. Do té doby se nesejdeme 
a přejeme všem hezké prázdniny. 

 

8/ Výlet do Dobšic u Znojma dne 10.7.2021 

 

Na valné hromadě zjistíme zájem o výlet a dle toho rozhodneme o dopravě. 

 

 



9/ Termíny akcí 

 

- 12.7.2021 se projednává veřejně Návrh ÚP 
- 17.7.2021 výroční schůze MO ČRS Žehuň 

 

 

10/ Sponzoring Toyoty 

 

Předseda informoval přítomné, že spolek Dobšané, podal za pomoci pana Jiřího Čipery, žádost o 

finanční příspěvek na nové stromy v obci Dobšice. Jde o náhradní výsadbu za pokácené břízy a lípu 

vedením obce na jaře 2021. Předseda sdělil, že žádosti bylo vyhověno a Dobšané opět zajistili další 

peníze na novou zeleň v obci a na posvícení, tradičně poslední sobota v říjnu, 30.10.2021, stromy 

vysadíme. Poděkování panu Čiperovi a všem za pomoc. Vedení Toyoty bude přítomno na 

slavnostním otevření oppida. Předseda poděkuje veřejně. Předseda pověřen informovat zastupitele 
obce o zajištění peněz a požádat vedení obce o souhlas s vysazením na obecních pozemcích na 

příštím OZ. 

 

11/ Diskuze 

- Ke všem bodům proběhla diskuze 

- V příštím Občasníku poděkujeme za vysekání celé naučné stezky nejenom rybářům 

v rámci jarních brigád, ale také Zdeně a Petrovi Deimlinovým, kteří se této práce ujali 

v červnu 2021 pro návštěvníky obce 

- Poděkovat také za ceny do soutěže občanům Dobšic v rámci akce 45. let Cidlinky 

- Vyzvat veřejně opět k jednomu plakátu adventních akcí 2021 
 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Ing. František Malý a Mgr. Alena Zvěřinová 


