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

kontrolní komise spolku 17.2. 2022 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 
 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Václav Psota, Jiří Sýkora st., Mgr. Naděžda Tomsová, Václava 

Krejčová, Alexander Kováč, Oldřich Novotný st., Mgr. Alena Zvěřinová 

Omluveni: Ing. František Malý, Bohuslav Muzikář 

 

Předseda spolku všechny přivítal v roce, kdy náš spolek slaví 15 let existence. Během celého roku 

budeme veřejnosti prezentovat toto výročí na těchto akcích: 
 

 Samotná oslava spolku bude ve spojení s valnou hromadou dne 26.3.2022 

 Dále dne 28.5.2022 při Dobšickém puchýři 

 Dále na slavnostním odhalení keltského směrovníku s programem dne 24.6.2022 

 Dále na Letním muzicírování dne 10.9.2022 

 Dále na posvícení dne 29.10.2022, kdy otevřeme po vysazení nových stromů v okolí 

hřbitova „Alej Dobšanů“ k 15. letům spolku s info panelem 

 

Program: 

 

1/Během dnešního setkání proběhla kontrolní komise spolku za rok 2021 

 
Kontrolní komise ve složení pan Václav Psota, Mgr. Naděžda Tomsová a Václava Krejčová 

zkontrolovala všechny účetní doklady zpracované Ing. Irenou Fejfarovou. Nebyly shledány 

nedostatky. Byl pořízen zápis, který bude prezentován na valné hromadě dne 26.3.2022. 

 

2/ Vyúčtování finančního příspěvku od Toyoty na nové stromy 

 

Předseda informoval, že zpracoval závěrečnou zprávu s vyúčtováním akce, která byla odeslána na 

Toyotu prostřednictvím pana Čipery, zaměstnancem Toyoty. 

 

3/ Vyúčtování dotace Středočeskému kraji 

 

Předseda informoval, že zpracoval s účetní spolku Ing. Irenou Fejfarovou všechny potřebné doklady 

k závěrečnému vyúčtování akce s názvem Letní muzicírování a zabijačkové hody. Odesláno na kraj. 

 

4/ Občasník 

 

V roce 2021 vyšel Občasník celkem tři krát. Veřejnost i členská základna je dostatečně informovaná 

o našich aktivitách a činnosti. Další číslo plánujeme na červen, červenec 2022. 

 

5/ Stav účtu k dnešnímu dni 

 
Na spolkovém účtu je k dnešnímu dni 7 700 Kč. V pokladně je cca 10 000 Kč. Na účet přišly peníze 

od obce Dobšice z daru společnosti SPEL – Araldo ve výši 7 500 Kč. Jde o polovinu z celkové 

sumy, kdy dalších 7 500 Kč dostal SDH Dobšice. Zcela se zapomnělo na seniory, na Cidlinku a 

další…. Předseda vyzval přítomné k diskuzi s otázkou, jak rozdělíme 7 500 Kč mezi zájmová 

uskupení v obci? Přítomní se domluvili, že zatím peníze využijeme na oslavy 15. let spolku, jehož 

jsou členy jmenovaná uskupení. Pokud by kdokoliv z členů potřeboval příspěvek na svoji činnost 

do výše cca 1 000 Kč, bude mu poskytnut. 

 

 

 



6/ Vyhodnocení adventní akce 2021 

 

Druhou adventní neděli se sešlo na 30 občanů u zvoničky. Všem poděkování za podporu. Alča 
Zvěřinová zajistila nové osvětlení stromečku. Bohužel jsme museli zrušit živou hudbu, se kterou 

počítáme v roce 2022. 

 

7/Akce na konci roku 2021 

 

Předseda je velmi rád, že se tradiční akce i nadále konají. Tradičně se sešli na Silvestra rybáři v 

Sánech a Zoufalci U Bobra.  

 

8/Akce Výstup na Holý vrch 1.1.2022 

 

Dne 1.1.2022 se konal již pátý ročník výstupu na Holý vrch. Přišel rekordní počet účastníků. Hodně 
přes 200 lidí z okolních obcí. Opět byl k dispozici sníh pro děti, táborák na vuřty a rozdaly se ceny 

pro nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka. Ceny zajistila Naďa. Děkujeme. 

Proplaceno obcí z peněz schválených spolku Dobšané na rok 2022. 

 

9/ Dotace spolku od obce Dobšice na rok 2022 

 

Předseda informoval přítomné, že předal vedení obce Dobšice přehled našich akcí na rok 2022 a ke 

každé akci připojil požadavek na finanční podporu. Celkem jde o 23 000 Kč. Zřejmě bylo 

odsouhlaseno v rozpočtu obce na rok 2022, ale předseda a náš spolek oficiálně nebyl nikým 

informován, že to opravdu platí. Tedy doufáme, že ano. Zároveň jsme dočerpali nevyčerpané peníze 
pro spolek na rok 2021 a dokoupili jsme ceny do soutěží na naše akce v roce 2022 v hodnotě cca 

2 100 Kč. 

 

10/Dotace na Letní muzicírování 2022 

 

Předseda informoval, že podal žádost o dotaci u Středočeského kraje na Letní muzicírování ve výši 

85 000 Kč. Čekáme na výsledek soutěže. O záštitu byla požádána hejtmanka kraje a sám předseda 

spolku a zastupitel obce nabídl záštitu nad akcí. 

 

11/Dotace na Záchranu a restart komunitního života v obci Dobšice u Nadace VIA 

 
Předseda dále informoval, že podal dotaci na výše uvedený projekt u Nadace VIA, která náš spolek 

v minulosti již podpořila. Např. příspěvkem na Kašnu lásky. Nyní program České spořitelny nabízí 

skrze své zaměstnance, podporu tam, kde je snaha místními samosprávami postupně likvidovat 

místní aktivity lidí a zájmových uskupení. Kauza seniorů a kauza myslivců, kteří již v Dobšicích 

ukončili své aktivity. Projekt chce zachránit a restartovat komunitní život v obci, který je kořením 

života lidí na vsi. Požadovaná dotace je ve výši 75 122 Kč. Čekáme na výsledek soutěže. Garantem 

projektu je Klárka Zvěřinová. 

 

12/Souhlas obce Dobšice s umístěním keltského směrovníku a vysazením stromů na obecních 

pozemcích 

 

Předseda informoval přítomné, že zajistil souhlas starostky obce Dobšice s umístěním keltského 

rozcestníku na odpočívadle. Taktéž s novou výsadbou stromů na obecních pozemcích v okolí 

hřbitova, kde vznikne „Alej Dobšanů“. 

 

 

 



13/Organizace valné hromady  a oslav 15. let spolku dne 26.3.2022 od 17 hodin v sále ŠENKU. 

 

 Dne 18.2.2022 předseda zajistí pozvánky pro členy, rozešle e-mailovou komunikací i do 

poštovních schránek 

 Začátek akce 17 hodin v sále Šenku 

 17 – 18 hodin proběhne valná hromada 

 18 – 18.30 hodin promítneme fotografie z akcí za 15 let a také projekci ze dne 26.6.2010 ze 

slavnostního otevření Dobšického orloje 

 Občerstvení, kuřecí a vepřové řízky, chléb, okurka, zeleninové saláty 

 18 30 – 22 hodin zahraje Cidlinka 

 Srdečně zveme na toto setkání členy i příznivce našeho spolku 

 Odstartujeme společně oslavy 15. let spolku Dobšané, kdy spolek za tuto dobu zajistil do 

naší obce a regionu více jak 13 mil Kč 

 Nemáme se za co stydět, odvedli jsme a odvádíme neuvěřitelnou práci ve prospěch našich 

členů, ignorujme závistivé a nenávistné útoky na náš spolek a na naše členy 

 Předseda zajistí připomenutí životních výročí členů 

 Předseda pozve hosty, viz seznam prezenční listina 

 

14/Dobšický puchýř dne 28.5.2022  

 

Ve spolupráci s KČT jsme zajistili prezentaci do celé ČR. Naďa opět zajistí 100 ks odznáčků. V 
roce 2020 byly červené barvy, v roce 2021 zelené barvy. Pro rok 2022 opět jiná barva. Samolepky 

na cyklokolo máme. Univerzální. Akce se organizačně ujmou opět Zoufalci. Upřesníme na dalším 

štábu. 

 

15/Setkání Dobšic u Týna nad Vltavou - zájezd 

 

Dne 18.6.2022 se koná další ročník srazu Dobšic ČR. Tentokrát v Dobšicích u Týna nad Vltavou. 

V programu vystoupí i Cidlinka. Předseda pověřen informovat starostku tamní obce. Dle programu 

setkání upřesníme organizaci zájezdu. Většina chce jet večer domů. Tedy nebude se tam spát. 

Čekáme, zda obec vypraví vedení obce Dobšice. Pokud ne, tak zajistíme sami. 

 

16/Keltské Dobšice a rozcestník 

 

V předvečer poutě dne 24.6.2022 chceme slavnostně odhalit keltský rozcestník na odpočívadle. 

Jeho návrh nám vyhotovil sochař pan Kučera, autor Sochy Cidliny. Zoufalci a další se rozhodli, že 

směrovník na 5 Dobšic ČR v keltském duchy vyrobí sami ze zbylých dubových kuláčů 

palisádového oplocení. Porada jak na to, bude ve složení Fanda, Olda, Šaňo, Bohouš, Marcel a 

další. V rámci programu by vystoupil pan Sýkora s harmonikou, padl návrh na kapelu Kantoři a 

keltský taneční sbor z Nového Bydžova. Vše následně u Šenku. Ještě upřesníme dle dotací. 

 

17/ Příspěvek MAS Zálabí 

 

Předseda informoval, že uhradil 1 000 Kč členský příspěvek MAS Zálabí na rok 2022. Budou opět 

vypsány dotace pro obce, spolky i firmy. Možnost čerpání. 

 

18/ Diskuze 

 

Diskuze probíhala průběžně ke všem bodům. Naďa se nabídla, že by suché stromy, asi v počtu 4 ks, 

byla ochotna vykácet vlevo za hřbitovem. Případně koupit hned nové a vysadit. Bude se informovat 

na obecním úřadě. Dále se všichni vyjadřovali k poměrům v obci Dobšice a k nekompetentnímu 

řízení obce ze strany místních hasičů zvolených za volební uskupení Hasiči pro Dobšice. Předseda 



informoval přítomné, že zdarma nabídl vedení obce zpracovat žádost o dotaci na nová svítidla 

veřejného osvětlení, avšak starostka a spol. na OZ dne 16.2.2022  předložený návrh neodhlasovali.  

 
 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Václava Krejčová a Mgr. Naděžda Tomsová 


