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

ze dne 13.10. 2022 hod. v č. p. 135 od 18 hodin. 
 

Přítomni: Mgr. Novotný ml., Ing. František Malý, Oldřich Novotný st., Vendula Krejčová, 

Alexandr Kováč, Václav Psota, Mgr. Naděžda Tomsová, Jiří Čipera,  

 

Omluveni: Bohuslav Muzikář, Markéta Knytlová 

 

 

Program: 

 

Předseda v úvodu všechny přivítal, tentokrát v č.p. 135, v soukromí. Předseda zdůvodnil tuto dnešní 

změnu tím, že vedení obce klade nesmyslné byrokratické a šikanózní překážky k fungování 

komunitního centra v č.p. 16 ve vztahu k místním spolkům. Více v programu. 

 

1/ Vyhodnocení akce Letní muzicírování 

 

Velmi vydařená akce. Počasí vydrželo. Přišlo více jak 500 návštěvníků a účinkujících. Prodej 

zabíjačkových dobrot se vydařil. Poděkování všem zúčastněným mateřským školkám. Děti měly 

krásná vystoupení a daly si opravdu záležet s přípravou. Tiskovou zprávu s fotkami najdete na webu 

spolku Dobšané a v Nymburském deníku. Program dlouhý, ponaučení na příště. Závěrečná zpráva 

k dotaci ve výši 85 000 Kč odeslána na kraj s kompletním vyúčtováním. Poděkování Ing. Fejfarové. 

V pokladně máme 15 000 Kč. Část využita již na ovarové setkání s vydraženou hlavou. Návrh na 

to, aby se poskytly příspěvky na dopravu do sklípků, Zoufalým turistům na silvestrovské bobrování, 

na zajištění pohoštění při sázení stromů, na setkání v adventu, na nový Občasník. 

 

2/ Úkoly z minula 

 

a/návrh finančních požadavků spolku na rozpočet obce na rok 2023 odeslán do podatelny obce, 

zatím bez reakce 

b/žádost kontrolnímu výboru obce s projednáním na OZ v souvislosti se škodou ve výši 15 000 Kč 

za nezákonně „omlazenou vrbu“ na odpočívadle odeslán do podatelny obce, zatím bez reakce 

 

3/ Uzavření smlouvy s Toyotou 

 

Předseda spolku informoval přítomné, že uzavřel smlouvu s Toyotou na podporu vysazování 

nových stromů dne 29.10.2022, na částku ve výši 10 000 Kč. Toyotě velmi děkujeme za 

dlouholetou přízeň a věříme, že spolupráce bude i nadále pokračovat. Děkujeme panu Jiřímu 

Čiperovi, zaměstnanci Toyoty. 

 

 

4/ Organizace dne 29.10.2022 – Alej Dobšanů, vysazování, otevření, občerstvení 

 

Předseda je pověřen zadat do tiskárny předložený návrh infocedule, dále je pověřen pozvat členy a 

veřejnost, dále pozvat vedení Toyoty, novináře a také nově zvolené zastupitele obce Dobšice. 

Pozvánku umístit na webu spolku i na úřední desce obce. Program začíná v 9:30 hodin 

vysazováním v okolí hřbitova, pokračuje v 10:30 slavnostním otevřením Aleje Dobšanů, 10:50 

opékáním vuřtů s drobným občerstvením. Týden před akcí usadíme kuláč pro infoceduli. Domluvili 

jsme se, že na jednu lípu před hřbitovem zavěsíme ptačí budku, kterou nám darovala obec Dobšice 

u Týna nad Vltavou, kterou nám předali na jaře při Setkání Dobšic ČR. Jde zároveň o výrobek 

chráněné dílny – Domov sv. Anežky, o.p.s. Fotografii z akce zašleme i jim. Naďa zajistí 

geocaching. Vysadíme 10 ks lípy srdčité i jeden smrček. 



 

 

5/ Informace z valné hromady MAS Zálabí, z.s., dotace na rok 2023 

 

Minulý týden se konala valná hromada MAS Zálabí, z.s., které se zúčastnil předseda spolku Olda 

Novotný. Na valné hromadě byl opět zvolen do výběrové komise za neziskový sektor. Byly 

představeny dotační možnosti na rok 2023. Budou otevřeny např. dva dotační programy. OP 

zaměstnanost, ve kterém budou podporováni senioři v místech, kde fungují komunitní centra. Do 

projektu je zařazeno i komunitní centrum v Dobšicích, kde hasičské vedení vytváří neuvěřitelné 

překážky s předáváním klíčů od č.p. 16, provozním řádem a dělá doslova naschvály a problémy 

místním spolkům. Byla by škoda, aby kvůli tomuto nevhodnému chování a řízení hasičského vedení 

obce, naši senioři přišli o tento projekt. Druhým OP je integrovaný a je určen na investice v obcích, 

třeba i na opravu muzeí, expozic, komunitních center, odpočívadla… Náš spolek by mohl podat, ale 

proč bychom to dělali, když máme problém se dostat vůbec do komunitního centra? Za obec 

Dobšice se této valné hromady nezúčastnil nikdo. Nikoho to z hasičského vedení obce nezajímá. 

 

6/ Další číslo Občasníku 

 

Všichni přítomní se domluvili na tom, že další číslo Občasníku vyjde do 15.12.2022. Veřejnosti 

představíme akce od června do konce roku s pozváním na Novoroční výstup na Holý vrch a na 

řádnou volební valnou hromadu v březnu 2023. 

 

7/ Termín příští výborové schůze a místo konání 

 

Další výborová schůze a štáb se bude konat až první čtvrtek v únoru dne 2.2.2023.  

 

Předseda navrhuje, abychom se opět sešli v komunitním centru, ale on sám odmítá nesmyslné 

předávání klíčů od č.p. 16 s vyplňováním předávacího protokolu, který se jmenuje Smlouva o 

zapůjčení nemovitosti s příslušenstvím, ve které se např. vyplňuje stav měřičů elektřiny, popis 

předaných klíčů, popis vybavení č.p. 16 v kuchyni a všude, vyplňuje se ceník, kde obec chce od 

všech, i od spolků vybírat kauci/pro č.p.16 je to 500 Kč, pro sál je to 1 500 Kč/. Pokud další den, 

v úředních hodinách bude zjištěn nepořádek, kauce propadá na úklid. Tedy musíte jít jeden den 

v úředních hodinách pro klíče a pověřená osoba za obec s Vámi musí jít do č.p. 16 a následně další 

den opět musíte jít s pověřenou osobou č.p. 16 předat a podepsat protokol s předáním klíčů.  Toto 

vše se musí nově konat od 1.9.2022, když např. senioři, Dobšané, rybáři a jiní chtějí využívat 

komunitní centrum třeba jen na jednu hodinu za dva měsíce. Návrh předsedy, aby z devíti nově 

zvolených zastupitelů a dalších lidí z komisí a výborů, kteří povětšinou sedí v době využití 

komunitního centra naproti v hospodě, někdo v den setkání např. seniorům v daném čase předal 

klíče a hned za hodinu, po skončení, klíče opět převzal, byl starostkou obce arogancí moci 

odmítnut. Písemnou reakci máme k dispozici. Předseda považuje toto chování hasičské zlovůle za 

vyjádření nedůvěry k lidem, kteří komunitní centrum vybudovali, zajistili peníze a mají k němu 

citový vztah. Nic tam neničíme a nic tam nekrademe. A pokud by na stole zůstaly např. drobky od 

bábovky, tak přeci stačí zavolat a jistě bychom dali vše do pořádku. Komunitní centrum bylo 

vybudováno za pomocí EU dotace a smyslem bylo, aby bylo hojně využíváno místními 

komunitami. Jde o další krok vedení obce k likvidaci komunitního života v obci. 

Předseda toto vše považuje za zlovůli hasičského vedení a nechce toto i z časových důvodů 

podstupovat. Ing. František Malý se nabídl, že jako důchodce by toto vše absolvoval a klíče by 

zajišťoval. Je pověřen tedy zajistit klíče na únorový výbor a případně na prosincovou akci a další. 

 

8/ Nabídka spolupráce obce Žehuň 

 

Po komunálních volbách 2022 se zřejmě v Žehuni ujmou moci tamní hasiči, kteří v neformálních 



rozhovorech nabídli vzájemnou spolupráci i našemu spolku. Náš spolek vítá tuto iniciativu, která ve 

vztahu k Žehuni nebyla snad 15 let. Předseda spolku je připraven pomoci s radami ve vztahu 

k dotacím, případně lze uskutečňovat společné projekty, což posílí možnosti získání finančních 

prostředků. Mezi členy spolku Dobšanů je řada „Žehuňáků“. Návrat k normálnosti ve fungování 

meziobecních vztahů považujeme za přínosné. Předseda ocenil tuto iniciativu z vedlejší obce a 

vyjádřil naději, že snad i v naší obci vzejde z řad hasičského vedení nějaký osvícený člověk, který 

by chtěl být dobrým partnerem všech subjektů v naší obci i přes osobní antipatie. 

 

9/ Příprava akce Výstup na Holý vrch 

 

Předseda informoval, že s obcí Polní Chrčice je vše předjednáno. Naďa opět zajistí ceny pro 

účastníky akce. V návrhu do rozpočtu obce Dobšice je požadavek na 2 000 Kč. Přivezeme opět 

panely na focení. Plakáty a propagaci zajistíme včas. 

 

10/ Předvánoční setkání  

  

Přítomní se domluvili, že bychom udělali malé neformální setkání našich členů a příznivců v sobotu 

dne 3.12.2022 od 16 hodin s rozsvěcením stromečku u zvoničky. Alča má světýlka, tak je opět dáme 

na, bohužel postižený smrček, ale to nevadí. Alča by rozpekla zbylé jaterničky ze zabijačkových 

hodů, dokoupili bychom uzené maso, třeba svařák. Ještě se domluvíme společně na akci dne 

29.10.2022. 

 

Zoufalí turisté se opět sejdou dne 31.12.2022 v odpoledních hodinách U Bobra. Přispějeme na 

občerstvení. 

 

11/ Oprava lávky na stezce Dobše 

 

Fanda za rybáře informoval přítomné, že na Dobšově stezce přes Mlýnskou strouhu bude opravena 

nevyhovující lávka, která leží ve vodě a vytváří překážku. Daný stav bude napraven. Rybáři do 

opravy investují nemalé prostředky a je třeba jim za to poděkovat. Poděkování patří i obci Žehuň za 

pomoc s materiálem. Lávka bude využívána nejenom rybáři, ale i myslivci a hlavně turisty na 

naučené stezce. Opět se ukazuje, že když komunity táhnou za jeden provaz, lze realizovat řadu 

dobrých nápadů. 

 

12/ Ukončení setkávání seniorů v komunitním centru pro zlovůli vedení obce 

 

Zástupce Klubu seniorů informoval přítomné, že jejich stav je již jen okolo sedmi. Ke všemu vedení 

obce vytváří takové podmínky, které jsou k seniorům velmi nevstřícné. Nikdo za posledních 8 let 

nepřišel z vedení obce ani na jedno setkání seniorů. Ke všemu nyní mají senioři kvůli jedné hodině 

za měsíc absolvovat byrokratickou mašinérii a obstrukce s předáváním klíčů a ještě hrozí seniorům, 

že za případné drobečky na stole budou muset uhradit 500 Kč za úklid. Hasičské vedení 

nepochopilo, že byli zvoleni proto, aby se starali o lidi a vytvářeli jim příznivé podmínky pro lepší 

žití.  

Po myslivcích, nyní senioři, končí své aktivity v Dobšicích.   

 

13/ Diskuze ke všem bodům průběžně 

-proběhl výlet Rokytnice n/J 

-v neděli 16.10.2022 se zastaví cestou ze Semil Ing. Jenšovský a hasiči z Dobšic od Znojma 

-19.11.2022 výlet asi šesti našich členů do sklípků na Moravě 

-pokud by byl zájem na Putování po sklípcích v únoru 2023, zajistíme dopravu, dle počtu účastníků 

 

Zápis sepsal: Mgr. Oldřich Novotný               Zápis ověřili: Václav Psota a Mgr. Naděžda Tomsová 


