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

7.10. 2021 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 

 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Markéta Knytlová, Ing. František Malý, Václav Psota, Marie 
Štěrbová, Bohuslav Muzikář, Jiří Sýkora st., Mgr. Naděžda Tomsová, Ing. Tereza Adamcová, Jiří 

Čipera, Václav Fejfar 

Omluvena: Mgr. Alena Zvěřinová 

 

 

Předseda spolku všechny přivítal. Znovu se vracíme k tradičnímu modelu setkávání první čtvrtky 

v měsíci od 18 hodin v č.p. 16. První čtvrtek v měsíci se opět scházejí po covidu senioři. Vždy od 

17 hodin. 

 

Program: 
 

1/ Vyhodnocení akce dne 11.9.2021 

 

-TOP akce v Dobšicích v roce 2021 

-veliká návštěvnost, bohatý program 

-návštěva družebních Dobšic a náměstka hejtmanky Mgr. Martina Kupky 

-prodej zabíjačkových dobrot, téměř vše prodáno, asi 50 jitrnic rozpečeme na dobšické posvícení 

-soutěže o ceny, mimořádně vydařené 

-vše zveřejníme v dalším čísle Občasníku 

-veliké poděkování všem, kteří pomáhali, organizátorům, členům našeho spolku a všem 

návštěvníkům akce 
-dotace je podepsána, avšak zatím neproplacena 

-podklady pro dotaci s účetní připraveny, vše zaúčtováno, zisk cca 11 000,- Kč 

 

2/ Darovací smlouva na obec Dobšice  

 

Předseda informoval, že od Automobilky Toyota přišlo na účet 9 000,- Kč na výsadbu nových 

stromů. Poděkoval panu Jiřímu Čiperovi za pomoc v této věci. Předseda informoval, že vedení obce 

od 1.9.2021 nereaguje na naše dotazy a nekoná. Jde nám o vyznačení míst pro výsadbu stromů. 

Předseda tento týden objednal celkem 7 ks břízy a jeden kus lípy. Dále Dobšané opět doplní švestky 

a hrušně v okolí hřbitova. 9 000 Kč je vloženo do pokladny a z nich bude uhrazena objednávka 
s dokladem. Ten bude sloužit pro naše účetnictví, případně dále řešeno darem na obec. 

 

3/ Pamětní deska k lípě ,,Republika,, 

 

Předsedovi se podařilo prosadit na OZ dne 1.9.2021, že náklady ve výši 50 % na pořízení této desky 

uhradí rozpočet obce Dobšice. Zbytek uhradíme my. Deska je již vyrobena a zatím umístěna u 

Fandy Malého. Týden před 30.10.2021 Zoufalci usadí nohu pro desku na určené místo. Naše 

náklady ve výši 50 % činí 3 842 Kč. 

 

4/ Organizace posvícení dne 30.10.2021 

 
-sraz v 9. 30 hodin u č.p. 16 

-rozdání úkolů, vznik tří skupin a určení, které stromy, kdo a kde vysadí 

-jedna lokalita na hřišti, druhá na návsi a třetí za hřbitovem 

- s sebou rýče, palice 

-po vysazení se opět všichni sejdeme u č.p. 16, resp. u lípy Republika v cca 11 hodin, kde 

slavnostně všichni usadíme pamětní žulovou desku 

-Zoufalci budou řezat kuláče z palisády, ty staré, na topení spolků v sále 



-Alča, Vendulka….  mezi tím připraví jitrničky v troubě v č.p. 16, zajistíme chleba, případně 

svařáček, slivovičku, škvarková pomazánka 

-posezení v č.p. 16, případně před Šenkem 
-všichni vyslovili kritiku nad obecní akcí s názvem Posvícenská rocková zábava, která je určena 

hlavně a jen pro příznivce SDH, opět za obecní peníze 

 

 

5/ Organizace Adventu 

 

Po dohodě všech přítomných spolek Dobšané zorganizuje jen jednu adventní neděli a to druhou.  

Termín akce je neděle 5.12.2021 od 17 hodin. Sraz u Zvoničky a nového stromečku. Jeho 

rozsvícení. K poslechu bude hrát vánoční koledy živě cca 2 hodiny TOX Jar. Trnky, náklady ve výši 

8 000,- Kč zajistíme ze zbytku peněz od obce pro náš spolek na rok 2021. Zajistíme svařák, čaj …. 

Prodej: perníčky, svíčky. 
 

6/ Výstup na Holý vrch dne 1.1.2021 

 

Předseda informoval, že akce se opět připravuje ve spolupráci s Polními Chrčicemi. My zajistíme 

ceny pro účastníky /Naďa/, Chrčice zajistí občerstvení. Dle stavu covidu na konci listopadu 

rozhodneme o zajištění sněhu a venkovního foto ateliéru. 

 

7/Akce našich členů – informace 

 

Proběhl výlet do Pasek nad Jizerou. Výlety Zoufalců. Letní stanování u Bobra. Brigády po 
vichřicích. Silvestr u Bobra se připravuje. 

 

8/Občasník 

 

Další číslo Občasníku vyjde do konce roku. Popíšeme všechny naše aktivity od oslav Cidlinky až 

do současnosti. 

 

9/ Diskuze 

- Ke všem bodům proběhla diskuze 

- V roce 2022 náš spolek oslaví 15 let existence, výzva k zamyšlení, jak toto výročí 

připomeneme 
- Týden před poutí 2022 bude výlet do Dobšic u Týna nad Vltavou, Sekání Dobšic 

- Členové schvalují příspěvek novomanželům Muzikářovým z našich řad ve výši 1 000,- 

Kč 

- Dne 9.10.2021 stavíme slavobránu, svatba se koná 16.10.2021, zajištěn banner 

s nápisem a úchyty i pro další využití 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Václav Psota a Mgr. Naděžda Tomsová 


