
Otevřený dopis 

          Ing. Martinu Popkovi, starostovi obce Dobšice a občanům obce Dobšice 

     Vážený pane starosto,  

obec Dobšice oslavila 645 let své existence. Ve spojení s poutí to byla významná akce v její historii. 

Obec vždy žila bohatým kulturním, zájmovým, sportovním a společenským životem, na níž se podíleli 

zejména senioři, Zoufalci, rybáři, myslivci, Cidlinka, airsofťáci a všech 45 činných členů spolku 

s jejich rodinami, a především spolek Dobšané. Přes všechny uvedené aktivity lze však smutně 

konstatovat, že pod Vaším vedením je obec Dobšice v hluboké mezilidské krizi.     

Smutným důkazem jsou Vaše slova v posledním Dobšickém zpravodaji vydaném 2. dny před poutí 

2019 a oslavami 645. let naší obce. Tak významné výročí jste jako starosta obce, zcela pominul. 

Nejen, že jste neorganizoval přípravy této akce, břemeno oslav nesl hlavně spolek Dobšanů, ale 

nenapsal jste k tomuto výročí ani jednu větu nebo poděkování Dobšanům za přípravy. Tím jste 

znevážil nejen sebe, ale i funkci starosty. Preferujete pouze jednu skupinu obyvatel obce, a to hasiče a 

o ostatní obyvatele ani jejich život se nezajímáte, nepomáháte jim radou, natož skutky. Naopak, široce 

funkční spolek Dobšané dehonestujete šířením nepravdivých informací, který nesmyslně považujete 

za konkurenci ke své funkci. Podanou ruku Dobšanů po volbách ke spolupráci jste také nepřijal. 

Váš výkon funkce starosty je za hranou slušnosti, korektnosti a rozumné demokratické kultury, jak 

následně uvádíme v otevřeném dopise občanům Dobšic. Řada občanů obce nesouhlasí s Vaším 

způsobem výkonu starosty, zejména se způsobem nakládání s finančními prostředky ve prospěch 

místních hasičů obce a nedodržováním základních demokratických postupů. 

Pane inženýre Popku, starostou jste již 5 let a výkon této funkce evidentně odborně ani lidsky 

nezvládáte a postupně ve Vás zesiluje zhoubná arogance moci. Z tohoto důvodu, a i z důvodu pudu 

Vaší sebezáchovy, Vás jménem spolku Dobšané vyzýváme, abyste, nemáte-li v úmyslu zamyslet se 

nad svým dosavadním jednáním a chováním, čestně z funkce odstoupil a nebránil rozvoji obce a 

obnově demokratických a přátelských vztahů mezi všemi skupinami jejich obyvatel.   

S přátelským pozdravem 

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané                                                      V Dobšicích 

4.7.2019 

     Vážení spoluobčané, 

jako nynější předseda spolku Dobšané, si vás dovoluji oslovit tímto otevřeným dopisem. Jde o formu 

protestu a nesouhlasu členů našeho spolku Dobšané s výkonem funkce starosty obce Dobšice pana 

Ing. Popka. Funkce starosty je funkcí nejen reprezentativní, ale především stmelovací, demokratickou, 

moudře kompromisní a rozhodovací, založenou na odbornosti, zkušenostech a respektu drtivé většiny 

obyvatel obce. Současný starosta evidentně tato hlediska nezvládá. Pro ilustraci uvádíme jen některá 

porušení povinností péče řádného hospodáře, kterou mu ukládá jako povinnost zákon a která 

významným způsobem poškozuje morální kredit obce i samotného starostu: 

1/      opomíjení obecních výročí a nezájem o aktivity místních subjektů a zájmových skupin 

2/       prodej obecního pozemku bez zveřejnění s následným šetřením Ministerstva vnitra s jeho 

závěry a doporučeními 

3/      likvidace a kácení starých historických stromů bez řádných povolení 

4/     střet zájmů, starosta obce jako člen SDH schvaluje a navrhuje přímo do rozpočtu obce finanční 

prostředky pro místní hasiče, např. v rozpočtu na rok 2019 tyto položky: Masopust 5 000,- Kč, 

nohejbalový turnaj 3 000,- Kč, dětský hasičský tábor 2 000,- Kč, rozvoz prdelačky 1 000,- Kč 

atd…Kolik korun to činilo v letech 2014 až 2018? Ostatní spolky a zájmové skupiny tato zvýhodnění 

nemají a nejsou tak vytvořeny rovné a spravedlivé podmínky pro všechny. 



5/     podání žádosti o dotaci na druhou hasičskou zbrojnici s klubovnou v naší obci bez vědomí 

zastupitelů obce a bez řádného projednání s demokratickými a právními prvky 

         Dne 5.6.2019 bez vědomí nových současných zastupitelů obce z řad Nezávislých občanů Dobšic 

2018, bez vědomí finančního výboru obce, bez informování veřejnosti, podal starosta obce žádost o 

dotaci na druhou hasičskou zbrojnici s klubovnou. Součástí nové zbrojnice bude stání pro hasičské 

auto, sociální zázemí se sprchou, záchodem, kuchyňkou, krbem a klubovnou pro schůze dobrovolných 

hasičů. Celý projekt bude realizován v areálu sběrného dvora za celkové náklady 2 318 178,- Kč. 

Dotace bude činit nevýhodných jen 50 % a spoluúčast placená z našich daní, z veřejného rozpočtu naší 

obce bude ve výši 1 159 089,- Kč. Souhlasíte s tímto nevýhodným projektem? My ne. 

        Vážení spoluobčané, 

nyní bychom se chtěli ještě vyjádřit k polopravdám a zavádějícím informacím z úst starosty obce 

v posledním Dobšickém zpravodaji. Řada z Vás se nás na to dotazovala. Starosta obce sdělí veřejnosti 

informaci o tom, že spolek Dobšané v roce 2013 dostal od obce 430 000,- Kč. Seriózně neuvede, na co 

a zaseje pochybnosti. Všichni dobře víte, že spolek Dobšané realizoval projekt Revitalizace 

Dobšického a Libněveského slepého ramene. To první je v majetku Povodí Labe a to druhé v majetku 

obce Dobšice. Dobšané společně s rybáři projekt připravovali a realizovali 7 let. Získali jsme dotaci ve 

výši 85 %, což bylo celkem 5 827 921,- Kč. Zbylých 15 % jsme museli sehnat na spoluúčast a tehdy 

zastupitelé obce řádně schválili příspěvek na tuto spoluúčast, stejně tak rybáři schválili 210 000,- Kč. 

Zbytek zajistil spolek Dobšané. Celkem spoluúčast činila 699 982,- Kč. Tyto peníze byly řádně 

využity ve prospěch celého projektu a spolek Dobšanů přispěl k ochraně a péči o životní prostředí. 

Rybáři mají kde chytat ryby a pod Zdeňkovými již nesmrdí hnijící bahno. Následně v roce 2015 Olda 

Novotný společně s Fandou Malým prezentovali celý projekt hodnotící komisi v soutěži Vesnice roku 

a vyhráli jsme Zelenou stuhu za péči a ochranu životního prostředí. K tomu výhru ve výši 400 000,- 

Kč, která byla využita na revitalizaci Libněvse. Starosta obce, místo aby sdělil veřejnosti poctivě 

všechny informace, poděkoval nám za mimořádný přínos pro obec, tak svými slovy obec rozděluje a 

zaseje nenávist. 

Starosta ještě zapomněl uvést, že spolek Dobšané také dříve obdržel od obce více jak 900 000,- Kč. 

Bylo to na realizaci projektu opravy domu č.p.16, kde vzniklo komunitní centrum a expozice spolků a 

rodáků. Dotace činila výhodných 100 % a hned po vyplacení dotace byla celá částka vrácena na účet 

obce.  

Dále chceme jasně veřejnosti sdělit, že spolek Dobšané nedostává další finanční prostředky schválené 

např. rybářům, seniorům a dalším na svůj účet, ani do pokladny spolku, jak opět naznačuje starosta 

obce ve svých slovech. Tyto prostředky jdou přímo na jednotlivá zájmová uskupení a my jim rádi 

pomáháme i dalšími finančními prostředky na jejich činnost z rozpočtu našeho spolku. 

Starosta obce neudělal vůbec nic ve věci zachování keltské palisády u ČOV. Dobšané alespoň s 

VAKem vyjednali novou rákosovinu se čtyřmi kůly. Již je nainstalováno. Vděku se Dobšané 

nedočkají. 

     Vážení spoluobčané, v úplném závěru děkujeme Vám všem, kteří jste přišli na letošní pouť odhalit 

sochu Cidlinu. Připomněli jsme si všichni důstojně 645 let naší obecní historie. Moc si toho vážíme. 

Ještě jednou všem děkujeme a děkujeme také těm občanům a subjektům, kteří dobrovolným 

příspěvkem přispěli na celý projekt. Děkujeme paní Podvalové a panu Vaníčkovi za odhalení sochy 

Cidliny. Děkujeme Vám všem přítomným za Vaši sounáležitost k obci, k místu, kde jsme se narodili, 

kde žijeme. 

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané                                                 V Dobšicích 4.7. 2019 

Schváleno rozšířeným výborem spolku Dobšané dne 4.7.2019 


