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

ze dne 5.5. 2022 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 
 

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

Malý, Oldřich Novotný st., Bohuslav Muzikář, Martin Muzikář, Markéta Knytlová, Mgr. Alena 

Zvěřinová, Vendula Krejčová, Pavel Dobrý ml., Klára Zvěřinová, Václav Fejfar, Ing. Tereza 

Adamcová 

 

 

Program: 

 

1/Finalizace akce – Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka 

 

-propagace zajištěna, na portálu Kudy z nudy a KČT 

-MAS Zálabí zajistí drobné občerstvení 

-od 13 hodin do 17 hodin v cílové destinaci službu zajistí členové Klubu Zoufalých turistů 

-sraz na přípravu akce je 28.5.2022 v 11 hodin v č.p.16, vedoucí akce Alexander Kováč 

-Pavel Dobrý ml. zajistí hudební produkci z okna č.p. 16 

-propagace na rok 2023 již zajištěna 

 

2/ Výlet do Libice nad Cidlinou 

 

Dne 14.5.2022 od 15 hodin je zajištěna prohlídka historických památek v nedaleké obci Libice nad 

Cidlinou. Místní průvodce provede účastníky po slavníkovském hradišti, navštívíme jejich muzeum 

a dále prohlídky libických kostelů. Dopravu si zajišťuje každý sám a sraz je v 15 hodin před 

budovou obecního úřadu v Libici nad Cidlinou. 

 

3/ Alej Dobšanů – sponzoring Toyoty 

 

Tradičně na dobšické posvícení chceme vysadit nové stromy v okolí hřbitova. O alej, zde vznikající, 
se staráme mnoho let. V roce 15. výročí existence spolku chceme odhalit na posvícení Alej Dobšanů 

s infopanelem. Na nové stromy požádáme o sponzoring nedalekou automobilku za podpory pana 

Jiřího Čipery. 

 

4/ Výroba směrovníku a zajištění programu jeho odhalení dne 24.6.2022 

 

Slova se ujal Fanda Malý, který informoval přítomné o realizaci výroby keltského směrovníku, 

který bude umístěn na cykloodpočívadle. Již je realizována i betonová patka s držáky. Ve výrobě 

jsou směrovky. Umístění na místo zajistíme týden před akcí. 

 
Program na odpočívadle zahájíme v 18 hodin. Od 17 45 hodin bude hrát harmonika pana Jiřího 

Sýkory. Zajistíme drobné občerstvení. Po odhalení vystoupí irské tanečnice. Přechod k Dobšickému 

šenku, kde od 19 hodin vystoupí děti ze ZŠ Velký Osek, znovu irské tanečnice a zahraje asi kapela 

Bonesaver z Pardubic v sestavě 5 osob. Budeme s nimi jednat. Náklady na akci kolem 10 000 Kč. 

Návrh na zvednutí ceny v soutěži na 100 Kč z původních 50 Kč. Přítomní rozhodli o tom, že 

náklady kapely TOX ve výši 15 000 Kč jsou nad naše možnosti. Předseda pověřen informovat pana 

Jar. Trnku. Pro děti ze školy 15 krát malé občerstvení. 

 

5/ Setkání Dobšic u Týna nad Vltavou dne 18.6.2022 

 

Připomínáme všem, že se také blíží výlet do Dobšic u Týna nad Vltavou dne 18.6.2022, kde se bude 
konat tradiční Setkání Dobšic ČR. Autobus zajištěn. 15 000 Kč uhradí obec Dobšice a 3 200 Kč 



musíme vybrat od účastníků. Kontaktní osobou je Markéta Knytlová. V programu vystoupí i 

Cidlinka. Předseda zajistí plakátek a rozešle všem. Pozvánka pro všechny občany. Nejde o akci 

Dobšanů,ale ujali jsme se zajištění autobusu po veřejném oznámení obce o neorganizaci zájezdu na 
Setkání Dobšic ČR. 

 

6/ Rybářské závody dne 16.4.2022 

 

Dne 16.4.2022 se uskutečnily rybářské závody. Letos úspěšné. Více jak 60 účastníků. Na 26 dětí. 

Pěkné ceny. Rybářům je třeba poděkovat za péči o dobšické rameno a stezku Dobše. 

 

7/Letní muzicírování 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- průběžně ke všem bodům 

 

Další setkání bude opět za měsíc, první čtvrtek v červnu dne 2.6.2022 

. 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Mgr. Naděžda Tomsová a Ing. František Malý 


