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

ze dne 2.6. 2022 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 
 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Jiří Sýkora st., Mgr. Naděžda Tomsová, Ing. František Malý, Oldřich 

Novotný st., Bohuslav Muzikář, Vendula Krejčová, Václav Fejfar, Alexandr Kováč 

 

Omluveni: Markéta Knytlová, Mgr. Alena Zvěřinová 

 

 

Program: 

 

V úvodu kapelník Cidlinky p. Sýkora informoval přítomné, že Cidlinka si pořídila svoji ozvučovací 

aparaturu za finančního přispění Ivy Mikešové a Williho. Ivě i Willimu jsme poděkovali. Je 

neuvěřitelné, že mezi námi stále jsou takoví lidé. Pan Sýkora uhradil také část peněz ze svého. I 

jemu velké poděkování, že je pár lidí, co drží tradice. 

Dále informoval o tom, že Cidlinka jede na Sraz Dobšic a členové by neměli platit příspěvek na 

dopravu. Také požádal, zda naložíme pana Nováka cestou, pokud autobus pojede přes Kolín na 

Benešov. Předseda zajistí. 

 

1/Vyhodnocení výletu do Libice nad Cidlinou 

 

-prohlídka po stopách historie v Libici nad Cidlinou se konala díky pozvání p. Čejky z Libice 

-prošli jsme hradiště, kostely a muzeum 

-informace z akce bude v Občasníku 

 

2/ Vyhodnocení Dobšického puchýře a Cyklokola Václava Ježka 

 

-akci organizačně zajistili „Zoufalci“ 

-drobné občerstvení darovala MAS Zálabí, z.s. 

-pro příští rok musíme zajistit lepší značení cílové destinace 
-cíl byl zastrčen, neviditelný, řada cyklistů projela na Žehuň, možná u Muzea Keltů hlídka 

-dorazilo na 50 účastníků, nejvzdálenější Jablonec nad Nisou 

 

3/ Organizace Keltského večera dne 24.6.2022 na pouť 

 

-11.6.2022 v 10 hodin usadíme na odpočívadle směrovník, sraz u Fandy, Olda traktor 

-cestou domů naložíme asi 5 pivních setů z kabin  

 

-24.6.2022, v den konání akce, se sejdeme v 15 hodin u Šenku a připravíme vše potřebné – pivní 

sety před hospodu, stan pro kapelu 
 

-k dnešnímu dni celkem 20 cen do soutěže, prosba všem, aby kontaktovali Markétu Knytlovou a 

pomohli s cenami – aby bylo alespoň 100 cen 

-debata k financování akce, kapela 9 000 Kč, tanečnice 2 000 Kč, malé občerstvení pro děti 

z Velkého Oseka, večeře pro muzikanty – náklady celkem 12 000 Kč, dále 3 500 Kč na směrovník, 

předseda bude jednat s vedením obce o přerozdělení nespotřebovaných peněz pro Dobšany na rok 

2022 

-odhalení směrovníku nejstarší muž a nejstarší žena z Dobšic, předseda je osloví 

-harmoniku pana Sýkory a jeho osobně dovezeme autem na odpočívadlo, zde židle, stoleček, malé 

občerstvení a ozvučení pro tanečnice 

 
 



 

4/ Výlet na Sraz Dobšic ČR 

 
- autobus zajištěn Bohoušem Muzikářem, bude řidiče informovat o programu a nástupech 

- předseda informoval o pozvánce, kterou zaslala starostka Dobšic od Týna nad Vltavou 

- zajistíme malé dárky a květinu 

- k dnešnímu dni přihlášeno 23 účastníků 

- to by znamenalo cca 150 Kč příspěvek na autobus 

 

5/ Občasník 

 

Další číslo Občasníku vyjde 3.6.2022 a bude v dopoledních hodinách rozdáno do poštovních 

schránek v obci. Předseda poděkoval Nadě a dalším za pomoc při tvorbě periodika. 

Seznámíme členy a občany s veškerými aktivitami, které náš spolek vykonal od prosince 2021 do 
současnosti. 

 

6/ Smlouva se Středočeským krajem 

 

Tento týden předseda podepsal Smlouvu se Středočeským krajem na 85 000 Kč. Jde o dotaci na 

akci dne 10.9.2022 – Letní muzicírování. Akce se připravuje a Olda s Bohoušem se sejdou 

k finálnímu scénáři akce. 

 

 

7/ Diskuze- průběžně ke všem bodům 

 

Další setkání nebude za měsíc, ale dle dohody před blížící se akcí Letní muzicírování 10.9.2022, 

kdy jediným bodem bude organizace akce 

. 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Mgr. Naděžda Tomsová a Vendula Krejčová 


