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

kontrolní komise spolku 7.4. 2022 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 
 

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

Kováč, Oldřich Novotný st., Bohuslav Muzikář, Markéta Knytlová, Marie Štěrbová, Zdeňka 

Koubová, 

Omluveni: Ing. František Malý 

 

Program: 
 

1/Vyhodnocení valné hromady 

 

Předseda vyhodnotil průběh valné hromady. Tyto úkoly z valné hromady splněny: 

-příspěvek na Ukrajinu ve výši 1 200 Kč zaslán na účet Červeného kříže 

-zalili jsme stromy v okolí hřbitova, poděkování rodině Karla Dočkala za zapůjčení techniky 

-byli osloveni ubytovaní Ukrajinci na Oškobrhu, zda nepotřebují pomoc, byli překvapeni, děkují, 

ale vše mají 

-předseda je pozván za Dobšice na výroční schůzi myslivců dne 9.4.2022 

-náklady VH – skleničky 7 000 Kč, občerstvení 15 000 Kč, dary 1 800 Kč 
-usnesení VH je na webu spolku ke zhlédnutí, bude tam umístěn i promítaný film z roku 2010 

-omlazená vrba na odpočívadle – zdravý solitér v místě, kde nikomu a ničemu nevadí, 15 let starý, 

zcela ořezán místním SDH do pahýlu, starostka zdůvodnila tím, že strom znečišťoval trávu 

popadanými větvičkami, prý dělaly nepořádek a strom byl prý přerostlý – Dobšané odsuzují toto 

jednání a barbarství 

 

2/ Příprava Dobšického puchýře a Cyklokola Václava Ježka 

 

Termín se již blíží. Naďa zajistila odznáčky. Proplatila obec. Oslovena MAS Zálabí o součinnost – 

pitíčka, tatranky. Připravujeme plakát. Bude rozeslán do novin a okolí. Na plakátu bude uvedeno, že 

se vybírá dobrovolný příspěvk na nový keltský směrovník. Za měsíc se doladí již konkrétní 
organizace akce. 

 

3/ Zajištění autobusu na Setkání Dobšic ČR v Dobšicích u Týna nad Vltavou dne 18.6.2022 

 

Vedení obce Dobšice nebude organizovat účast místních občanů na Sraz Dobšic do ČR. Na 

dopravu přispějí 15 000 Kč vč. DPH. Bohuslav Muzikář zjišťoval ceny autobusů, poptal několik 

dopravců. Autobus zajištěn spolkem Dobšané a objednán za 18 200 Kč včetně DPH. Od každého 

účastníka budeme vybírat 100 Kč. Kontaktní osobou a přihlášky shromažďuje Markéta Knytlová. 

Bude na plakátu. Účast potvrdila i Cidlinka. Opět velké nepochopení věcí veřejných místním 

hasičským vedením.  
 

4/ Výroba keltského směrovníku a jeho organizace odhalení 

 

U Fandy Malého se již vyrábí. Budeme mít nabídky na výrobu směrových šipek, upřesníme příště. 

Během května musíme umístit betonovou patku na zvolené místo. 

-dne 24.6.2022 proběhne slavnostní odhalení, začátek 18 hodin na odpočívadle 

-zahraje pan Sýkora na harmoniku 

-vystoupí Irské sestry 

-přesun k Šenku, kde hraje od 19 hodin TOX Jar. Trnky, vystoupí děti ze ZŠ Velký Osek a znovu 

Irské sestry s dalším programem 

-soutěž o ceny koordinuje Markéta Knytlová, ceny se soustředí u ní 
-dobrovolné vstupné 



 

5/ Pomoc Dobšanů při rybářských závodech dne 16.4.2022 

 
Přítomní rozhodli o tom, že pro letošní rybářské závody zapůjčíme rybářům stan na občerstvení.  

 

6/ Výlet na Moravu 

 

Dne 2.4.2022 se uskutečnil výlet na Moravu do sklípků. Navštívili jsme vinařskou obec Tasovice a 

kamarády z Dobšic u Znojma. Vydařená akce. Foto na webu spolku. 

 

7/Vystoupení Cidlinky v Kolíně na Zámecké 

 

Kapelník Cidlinky pan Jiří Sýkora informoval přítomné, že Cidlinka byla pozvána do Kolína, kde 

v neděli dne 3.4.2022 zahrála na setkání Klubu Františka Kmocha. Skvěle reprezentovali naši obec 
ve slavném městě Kmochova Kolína. Kaňkou na celé akci bylo totální selhání a nespolehlivost 

obecního zvukaře z Dobšic pana Jirouše, který Cidlince slíbil, že pomůže naložit ozvučení a pojede 

osobně s Cidlinkou akci nazvučit. Bez omluvy nepřišel k odjezdu. Neomluvil se, nedal předem 

vědět, že nepojede. Skandální a nepochopitelné. Hodinu před vystoupením Cidlinka v Kolíně 

hledala náhradní řešení ozvučení. Takto probíhá spolupráce se zástupci místních hasičů, kteří jsou 

v čele obce. Na webu spolku bude umístěna fotoreportáž z akce. 

 

8/Schválená dotace na Letní muzicírování – 85 000 Kč – 10.9.2022 

 

Předseda informoval přítomné, že byla opět schválena dotace na Letní muzicírování ve výši 85 000 
Kč. Byl představen orientačně program akce. Předseda a Bohouš Muzikář obvolají a upřesní scénář 

akce. Postupně se bude akce připravovat. 

 

9/ Diskuze 

 

Další setkání bude opět za měsíc, první čtvrtek v květnu dne 5.5.2022 

Ke všem bodům proběhla diskuze. 

Předseda informoval, že se stupňují útoky na jeho osobu a další členy našeho spolku. Verbální i 

fyzické. Za jiné názory v zastupitelstvu obce, za to, že se opozice vymezuje proti nezákonným a 

nekompetentním krokům hasičského vedení včele obce. 

Dále proběhla diskuze k nadcházejícím komunálním volbám. 
 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Mgr. Naděžda Tomsová a Bohuslav Muzikář 


