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

ze dne 25.8. 2022 hod. v č. p. 16 od 18 hodin. 
 

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

Muzikář, Vendula Krejčová, Alexandr Kováč, Martin Muzikář, p. Koubová, Václav Psota, Jan 

Burian 

 

Omluveni: Mgr. Naděžda Tomsová 

 
 

Program: 

 

Předseda v úvodu všechny přivítal a je rád, že se po dvou měsících opět společně setkáváme. 

 

1/ Vyhodnocení výletu na Setkání Dobšic ČR 

 

Tentokrát se Setkání konalo v Dobšicích u Týna nad Vltavou. Naši obec zastupovali jen členové 

spolku Dobšané a několik zájemců z okolních obcí, asi 20 účastníků. Celkem se sešly 4 Dobšice 

z pěti. Hostitelské obci patří poděkování za milé přijetí a zajištění programu akce. Domníváme se, 
že šlo o poslední Setkání Dobšic z celé ČR v tomto formátu, neboť nové mocenské komunální elity 

v jednotlivých obcích /kromě Dobšic u Týna nad Vltavou/ o tato dlouho budovaná přátelství a 

partnerství obcí zájem nemají. Děkujeme naší obci Dobšice za úhradu příspěvku na autobus ve výši     

15 000 Kč. Celkové náklady přes 18 000 Kč. 

 

2/ Vyhodnocení akce Keltské slavnosti na pouť a odhalení keltského rozcestníku 

 

Předseda poděkoval Fandovi a Šaňovi za výrobu a instalaci keltského směrovníku na odpočívadle. 

Slavnostně jsme ho odhalili 24.6.2022 v 18 hodin za účasti hojného počtu lidí, byť nám nepřálo 

počasí. Bez zájmu hasičského vedení obce. Následně se program přesunul do sálu Šenku. Na 100 

účastníků bylo spokojeno. Náklady na směrovník a část nákladů na program akce bylo uhrazeno ze 
schválených peněz obcí Dobšice pro akce spolku Dobšané na rok 2022. Celkové náklady cca 

16 000 Kč. Příští rok na pouť náš spolek již nebude v Dobšicích organizovat žádný keltský program 

a nebudeme v tomto vyvíjet další aktivity. Příčiny se zdůvodněním dále v textu. 

 

3/ Organizační zajištění akce s názvem Letní muzicírování a zabijačkové hody dne 10.9.2022 

 

Program akce je připraven. Všem předány plakáty s prosbou o jejich vyvěšení za týden.  Propagace 

– Nymburský deník, Kolínský pres, web obce Dobšice, spolku Dobšané i MAS Zálabí. Odesláno 

všem účinkujícím. Náklady akce cca 100 000 Kč. Zajištěna dotace 85 000 Kč od Středočeského 

kraje. Dále podpora ČPP, MAS Zálabí, z.s. a od obce Dobšice 1 690 Kč doposud nevyčerpaných 
peněz pro spolek na rok 2022. 

 

-sraz na přípravné práce bude 9.9.2022 v 17 hodin u Dobšického šenku. Předseda zajistí klíče od 

č.p. 16. Přivezem zdarma pivní sety ze Sán, zdarma velký stana a malý stan z MAS Zálabí. 

 

- v sobotu dne 10.9.2022 sraz na přípravné práce bude v 8 hodin u Dobšického šenku 

 

- zajistíme 2 zábrany, Bohouš a Martin 

 

- prodej zabijačkových dobrot bude opět v č.p. 16 

 
- od obce odpadkové pytle 3 ks, případně pivní sety, otevření Muzea Keltů 



 

- parkování návštěvníků – krajnice po obci, hřiště, za autobusovou zastávkou k Žehuni 

- pouťové atrakce před Vaníčkovými a před Zvěřinovými s napojením na elektřinu, prodej vaty i 
perníčků 

- ledničky zajistí – Fanda Malý a Václav Psota 

- péče o muzikanty – Bohouš, s moderováním 

- péče o školky – Naďa – olympiáda MŠ regionu v kulturní oblasti 

- prodej – Alča s Vendulou 

- úklid neděle 11.9.2022 v 9.30 hodin 

- hra o ceny -zajišťuje Markéta Knytlová, kdo můžete, prosíme, přineste ceny Markétě 

- překvapení večera ve spojitosti se zástupci Dobšic od Znojma 

 

Stanovení cen pro rok 2022 a počty: 

 
jaternice  40 Kč/ks    +5 Kč za tácek..... 
 
jelítka 40 Kč/ks   +5 Kč... 
 
tlačenka 45 Kč   + 10 Kč cibule, příbor..... 
 
prdelačka 40 Kč   + 5 Kč... 
 
škvarková pomazánka s chlebem 25 Kč 
 
 
jaternice 400 ks 
jelítka 100 ks 
tlačenka 8 ks, nakrájet 
hotovou škvarkovou pomazánku 3 kg 
prdelačka 20 l 
chleba krájený 12 ks 
 
Dobšický šenk bude nabízet: guláš, řízky, sekaná, sladkosti, vše ve své režii. 
 

Zajištěn přímý přenos na youtube – Jan Burian. Odkaz je na plakátu. 

 

 

4/ Nový ceník pronajímaných obecních budov platný od 1.9.2022 zacílený i na spolky, 

především proti spolku Dobšané 

 

Hasičská mocenská elita v Dobšicích na srpnovém zastupitelstvu obce schválila nový ceník za 

užívání obecních budov a majetku. Obecně nemáme nic proti výběru nájmu… pro soukromé účely i 

pro komerční využívání obecních budov. Ovšem ve vztahu k místním spolkům a zájmovým 

uskupením, jenž jsou ze zákona neziskovými, nevytváří zisk, je doslova Ceník šikanózní a 

likvidační. Odmítáme takto nastavené parametry, zejména proti našemu spolku, kdy doslova 

naschvál byl ceník odsouhlasen s účinností od 1.9.2022, tedy platný 10 dní před naší velkou akcí 

v Dobšicích s neziskovým charakterem, kdy na akci zajišťujeme cizí zdroje a dotace, kdy do 
programu zařazujeme děti ze školek apod. 5 dní před účinností ceníku místní SDH využívá 

obecních budov k hasičskému táboru, samozřejmě zdarma. Ceník se na SDH nevztahuje a 

v budoucnu nebude vztahovat, neboť hasičské mocenské elity hasičské akce pokryjí obcí samotnou 

a ta sobě nájem a další výdaje dávat nebude. Rozpočet obce hradí výdaje akcí pořádaných SDH 

Dobšice pod hlavičkou-pořadatelstvím Obce Dobšice, ale zpět příjmy např. z prodeje piva, klobás a 

občerstvení /u Čarodějnic, dětský den…/ do rozpočtu obce zpět nejdou. Jdou do poklady SDH 

Dobšice, tedy soukromého subjektu. Dle dozorových státních orgánů je vše pořádku. My si to 



rozhodně nemyslíme. Jde o nedovolenou veřejnou podporu a o vyvádění obecních peněz. 

 

Nově schválený Ceník, vůči místním spolkům, je další krok k likvidaci spolkového a komunitního 
života v naší obci. Myslivci již v obci aktivity ukončili. Nyní svoje aktivity utlumuje i náš spolek 

pro rok 2023. Nebudeme za těchto podmínek, kdy obec není vstřícná ke komunitnímu životu, dále 

vyvíjet velkolepé akce. V diskuzi zaznělo, že můžeme spolupracovat s okolními obcemi, kde bude 

vstřícnost a vůle si vzájemně pomáhat. Např. v Žehuni nebo v Sánech i jinde. Tam můžeme 

přesunout naše kulturní a společenské akce, když v naší obci jde hasičské vedení obce proti 

spolkům a starostka obce jasně řekla předsedovi spolku Dobšané, že je nemá ráda. V takové obci 

nemůžeme působit, zejména také proto, že spolek Dobšané zajistil na opravu a revitalizace 

obecního majetku miliony korun ve své 15leté historii a zajistil prestiž a propagaci naší obci. Proč 

bychom to nadále dělali? 

 

5/ Plán akcí na rok 2023 a finanční požadavky na obecní rozpočet 2023 
 

Všichni přítomní schválili tento rámcoví kalendář aktivit spolku na rok 2023:  

- Novoroční pochod 2 000 Kč 

- Valná hromada spolku Dobšané 5 000 Kč 

- Dobšický puchýř 3 000 Kč 

- Letní setkání zájmových skupin 5 000 Kč 

- Zabijačkové hody 5 000 Kč 

 

Předseda je pověřen zaslat tento návrh vedení obce do kalkulace rozpočtu na rok 2023. 

 

6/ Úhrada pojistné smlouvy 

 

Předseda informoval, že uhradil pojistné ve výši 2 294 Kč za pojištění spolkového majetku na další 

období. 

 

 

7/ Zaměstnanecký sponzoring Toyoty 

 

Předseda informoval, že Toyota opět schválila finanční příspěvek na obnovu zeleně v okolí 

hřbitova. Letos jde o částku 10 000 Kč. Děkujeme Jirkovi Čiperovi za pomoc. Na Dobšické 

29.10.2022 posvícení opět vysadíme cca 16 ks lípy, která chybí před hřbitovem. Tím se dokončí 
výsadba aleje, kterou nazveme „Alej Dobšanů“ a slavnostně odhalíme infopanel. Opečeme vuřty a 

pozveme kamarády a přátele. Naďa se pokusí zajistit geocaching. 

 

 

8/ Stanovisko spolku Dobšané k obviněné obci Dobšice z přestupku ve věci poškození dřeviny 

na odpočívadle a uložené pokutě ve výši 15 000 Kč – opakovaná recidiva 

 

Spolek Dobšané, z.s. dlouhodobě kritizuje v souladu se svými Stanovami necitlivé, neodborné a 

nezákonné praktiky hasičského vedení obce Dobšice ve věci kácení a poškozování stromů 

rostoucích na obecních pozemcích obce Dobšice.  
 

Tato naše kritika je oprávněná a opět jsme měli pravdu, když toto chování kritizujeme.  

 

Občanům doporučujeme si přečíst a vyžádat si na vedení obce protokol České inspekce životního 

prostředí ze dne 27.7.2022, kde je popsáno nezákonné jednání a chování obce Dobšice, za což 

nese plnou osobní odpovědnost starostka obce Veronika Kopecká (navázala tak na svého 

předchůdce Ing. Martina Popka), která se na ZO i ve veřejném periodiku přiznala k tomu, že 



předmětný „strom byl omlazen na její popud“. Obci její neodpovědností vznikla škoda ve výši 

15 000 Kč. Starostka tento další skandál řešila v Praze, kam jela vlastním autem a za to si nechala 

z obecního rozpočtu vyplatit cestovní náhrady ve výši 1 142 Kč. 

 

Starostka porušuje povinnosti při správě cizího majetku a obci vznikají nemalé škody. Tyto 

škody by měla uhradit z vlastních zdrojů. K tomu ji vyzýváme.  

 

Taktéž žádáme, aby starostka zveřejnila občanům, jak bude naloženo s částkou 7 500 Kč, která se 

vrátí do rozpočtu obce, která je účelově vázána na ochranu životního prostředí. 

 

Chování starostky obce v této věci považujeme za neslučitelné s rolí starosty obce. 

 

Předseda je pověřen stanovisko zaslat do podatelny obce s požadavkem na projednání na nejbližším 

OZ, případně projednat již nově zvolenými zástupci obce po komunálních volbách 2022. 
 

Podrobně budeme veřejnost informovat v dalším čísle Občasníku. 

 

9/ Diskuze ke všemu 

 

10/Informace  
  

- od rybářů – opraveno Libněveské rameno – výpusť, finanční pomoc obce na nákup nových trubek 

- Zoufalci se sešli tradičně u Bobra 

- Cidlinka hrála s novým ozvučením 
- Naďa, Olda a Šaňo opravili spraš na keltské polozemnici 

- Alča vysadila kytky u Památníku padlých 

- pozvánka na výlet do Rokytnice nad Jizerou ve dnech 7. - 9.10. 2022  

 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný 

 

Zápis ověřili: Ing. František Malý a Václav Psota 


