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

26.8. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Markéta Knytlová, Oldřich Novotný st. Ing. František Malý, Mgr. 
Alena Zvěřinová, Václav Psota, Marie Štěrbová, Bohuslav Muzikář, Jiří Sýkora st., Alexander 

Kováč, Hana Zezulková, Iveta Bednářová,  

 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Doufá, že vývoj pandemie neovlivní zásadně akci dne 11.9.2021. 

Děkuje všem, že přišli k přípravě naší TOP akce – Letní muzicírování a zabíjačkové hody. 

 

Program: 

 

1/ Informace předsedy k proběhlé činnosti 

 

-poděkování Fandovi Malému za propagaci Dobšického puchýře již v roce 2022 prostřednictvím 

portálů Kudy z nudy a KČT, termín, opět poslední sobota v květnu 2022 

-členové spolku se zúčastnili červnové brigády pořádané obcí před poutí – úklid obce 

-vandalismus na polozemnici při obnově, předseda musel osobně řešit na Policii ČR v Městci 

Králové, škoda ve výši cca 11 000,- Kč již vyplacena na účet obce, která před tím náklady uhradila 

-otevření oppida na pouť, ještě jednou velké poděkování všem členům spolku za podporu a pomoc, 

poděkování také obci Dobšice za napojení elektro stojanu 

-valná hromada spolku odsouhlasila sbírku na tornádem zasaženou Moravu, celkem během poutě 

vybráno 12 100,- Kč, zasláno na účet obce Hrušky, předseda přečetl děkovný dopis od starostky této 

obce 
-umístění dubových kuláčů na rohy ČOV po dohodě s vlastníkem VAK Nymburk, někdo je bez 

vědomí nás i vlastníka demontoval a zlikvidoval, předseda pověřen řešit na OZ 

- Šaňo a Fanda natřeli Sochu Cidlinu, také řešili likvidaci spadlých stromů za lávkou po vichřici, 

v září chtějí prořezat část starých dubových kuláčů za hospodou 

-setkání Zoufalců u Bobra 

-výlet na Moravu začátkem července, velmi vydařená akce, náklady na autobus z ušetřených peněz 

pro Dobšany hradila obec Dobšice, cca 8 500,- Kč 

- od kraje přišla dotace ve výši 30 000,- Kč na Keltské slavnosti, vše řádně vyúčtováno 

-předseda s účetní řádně vyúčtoval dotaci na obnovu hřiště, dne 30.8.2021 přijede kontrola na 

oppidum, předseda osobně zajistí závěrečnou administrativu projektu 
-předseda již dnes vyzval k přemýšlení nad programem Adventu 

 

 

2/ Prodej části zbylých dubových kuláčů 

 

Předseda informoval o tom, že ho oslovil p. Štac ml., který s několika dalšími kamarády chtějí 

obnovit rybníček v Žehuni za vilou. Rádi by zpevnili hráz dubovými kuláči a využili ty zbylé 

z obnovy oppida. Po diskuzi přítomných je pověřen předseda nabídnout asi polovinu zbylých 

kuláčů na tuto akci v Žehuni, která souvisí s obnovou a péčí o životní prostředí. Cena za jeden kus 

kuláče 100,- Kč. Druhá polovina dubových kuláčů bude využita např. k rozšíření palisády na 

rameni a na nový směrovník, který plánujeme realizovat v roce 2022. 

 

 

3/ Sponzoring Automobilky Toyota 

 

Předseda podal žádost o podporu společně s panem Jiřím Čiperou. Žádost byla opět vyhodnoceno 

kladně a náš spolek obdržel 9 000,- Kč na výsadbu vykácených stromů v intravilánu obce na jaře 

2021. Na vykácená místa dle Rozhodnutí mají být vysazeny dva nové stromy do konce roku 2022. 



My nabízíme obci spoluúčast ve výši vysazení celkem 8 ks stromů. Předseda pověřen požádat o 

souhlas vedení obce na OZ. 

 

4/ Nová pamětní deska k lípě „Republika“ 

 

Na valné hromadě zaznělo přání realizovat výměnu plastové cedulky u lípy vysazené ke 100. letům 

vzniku ČSR za žulovou pamětní desku, která přežije ještě naše pravnuky. Předseda zajistil nabídku 

a předložil na pořad jednání OZ dne 1.9.2021. Spolek Dobšané nabízí uhradit 50 % nákladů, což 

činí asi 4 000,- Kč. Zbytek by uhradil rozpočet obce. Předseda pověřen jednáním na OZ. Její 

umístění by proběhlo na posvícení společně s vysazením nových stromů s následným pohoštěním 

přítomných. 

 

 

5/ Organizační zajištění akce s názvem Letní muzicírování a zabíjačkové hody dne 11.9.2021 

 

- Na akci jsme obdrželi dotaci ve výši 85 000,- Kč, zajistil předseda spolku s úspěšně podanou 

žádostí o dotaci, kde je novinkou přímý přenos na sociální sítě, adresa je uvedena na plakátu 

akce, zajistí zdarma společnost JON z Kolína, jejich logo na plakátu a banner bude v místě 

akce 

- Předseda rozdal všem přítomným plakáty a letáky, prosí o pomoc v propagaci akce 

- Záštitu akci udělil Mgr. Martin Kupka, náměstek hejtmanky, předseda chce využít návštěvy 

k představení obce, keltských projektů a chce požádat kraj o pomoc pro obecní záležitosti, 

starostka obce Dobšice byla informována předsedou o návštěvě, pozvána k jednání, ale 

písemně sdělila našemu spolku, že dne 11.9.2021 nebude v Dobšicích 
- Program je zajištěn, uzavřeny smlouvy a dohody s vystupujícími, kterých bude na cca 90 

- Před č.p.16 bude stan pro muzikanty, přivezeme pivní sety ze hřiště, přípravné práce 

dokončíme na schůzce v pátek 10.9.2021 v 18 hodin v č.p. 16 a následně v sobotu 

dopoledne v 9 hodin vše dokončíme před Šenkem, v neděli dopoledne od 9 hodin úklid 

- V rámci programu vydražíme překvapení 

- Soutěž zajišťují Markéta a Maruška, vše směřujte na ně, za příspěvek od obce ve výši 1000,- 

Kč nakoupíme věci do soutěže 

- Prodej zabíjačkový dobrot zajišťuje Alča, Vendula s Aničkou, případně dalšími, ze 

šestnáctky 

- Bohouš bude mít na starost všechny kapely a vystupující, přiveze s Martinem dvě nižší 

zábrany 
- Celkem nakoupíme 400 ks jitrnic, 150 ks kroupáků,12 ks tlačenky, 7 kg škvarků, 20 l 

studené prdelačky, 20 ks krájeného chleba, tácky, cibule….Škvarkovou pomazánku vyrobí 

p. Štacová 

- Olda s Bohoušem projednají s nájemcem Dobšického šenku zajištění zabijačkového guláše, 

vepřových a kuřecích řízků, sekané a sladkostí. Vše má nájemce ve své režii. 

- Zajistíme pitenky a stravenky individuálně pro vystupující, mažoretkám pitíčka, tatranky, 

večer kapela guláš apod…. 

- Mokrá varianta akce je na sále Šenku, kde bude jinak zázemí pro vystupující a soutěž 

 

 

6/ Diskuze 

- Ke všem bodům proběhla diskuze 

- Od 2.9.2021 se opět začíná scházet Babinec 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Ing. František Malý a Václav Psota 


