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Občasník Dobšanů 
   Vydává spolek DOBŠANÉ, z.s.            Červenec  2020, ročník 6/číslo 2 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                

                    

                 Vážení spoluobčané, přicházíme s dalším číslem Občasníku. Věříme, že jste období nouzového stavu přečkali 

ve zdraví a pokud možno v klidu. Pandemie se nyní opět trochu nadechuje. Doufejme, že se masově nerozšíří. Zřejmě 

přijdou ekonomicky horší časy, proto Vám všem přejeme hodně štěstí. Chceme také pomoci a nabídnout placenou 

brigádu místním občanům, kteří projeví zájem a chtějí si přivydělat na projektu s názvem     

Záchrana keltského oppida v Dobšicích 

                 Spolek Dobšané podal žádost o dotaci na záchranu dětského hřiště v Dobšicích s těmito hlavními parametry. 

V roce 2008 byl otevřen v obci Dobšice venkovní skanzen Keltské oppidum jako dětské hřiště a zároveň jako 

návštěvnický okruh při místním Muzeu Keltů. Vlivem dvanácti let užívání skanzenu i vlivem klimatických podmínek je 

Keltské oppidum ve špatném technickém stavu a je potřeba jeho obnova a záchrana. Mezi kriticky zdevastované 

objekty Keltského oppida patří zejména keltská polozemnice dle 

skutečné předlohy od Městce Králové, dále keltský totem s hlavou 

druida ze Mšeckých Žehrovic, kompletní palisáda s oplocením a 

všechny dětské herní prvky tvořící valovou bránu se skluzavkou, 

paraván, obrannou bránu, houpací prvky a příslušenství vedlejších 

objektů sloužící cestovnímu a turistickému ruchu. Hlavním cílem 

celého projektu je záchrana keltské tematiky v obci Dobšice a v místě, 

kde se konaly každoroční keltské slavnosti navštěvované turisty z celé 

ČR. Vlajkovou lodí projektu je keltská polozemnice, která potřebuje 

opravit doškovou střechu, výplně bočních stěn ze spraše, vnitřní 

vybavení s dubovými opěrami stěn, vyrobit chybějící vstupní dveře a 

zajistit polozemnici před nezvanými návštěvníky novou palisádou. 

Totem s druidem je v zemi uhnilý a je třeba jej uříznout, udělat 

betonovou patku s trnem a zbytek totemu na něj usadit tak, aby se 

nedotýkal země. Palisáda s oplocením je kompletně uhnilá a je nutné ji 

celou vyměnit. Všechny keltské herní prvky z akátového dřeva je nutné 

natřít novou barvou, opravit uhnilé kusy, doplnit novými. Turistům a 

návštěvníkům slouží i venkovní vedlejší stavby, kde jsou umístěny dvě 

toalety a dále zázemí pro pohoštění. Je nutná rekonstrukce tohoto objektu, vymalování, úklid a doplnění vnitřního 

mobiliáře, jako jsou stoly, lavice, skříně, umyvadla, vybavení toalet. Je třeba obnovit i venkovní mobiliář na info stojan 

a stojany na kola, resp. nabíjecí stanice pro elektrokola (pro širokou cyklistickou veřejnost služba zdarma) Celkové 

náklady jsou ve výši 398 000,- Kč. Žádost o dotaci zpracoval předseda spolku a zastupitel obce Mgr. Oldřich Novotný. 

 

Participativní rozpočet 

 

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
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JE ROZHODNUTO  
                Dne 15.6.2020 bylo ukončeno historicky první hlasování o navrhovaných projektech v rámci projektu MŮJ 

KRAJ – participativní rozpočet.  Zúčastnilo se celkem 9 230 hlasujících, kteří jednotlivým projektům dali 28 182 hlasů. 

Náš projekt získal celkem 166 plusových hlasů a 44 mínusových. Obsadili jsme ze 126 projektů 50 místo. Mezi obcemi 

do 500 obyvatele jsme desátí. 

Všem hlasujícím velmi děkujeme za podporu a projevenou důvěru. Díky všem, kteří jste hlasovali a dali hlas. 

                 I přes to, že první polovina letošního roku byla nadmíru komplikovaná a koncentrace každého z nás se ubírala 

zcela jiným směrem, se povedlo podat na kraji 164 projektů a v průběhu posledního měsíce hlasovat o 126 nejlepších 

z nich. O konečné podobě výsledků a přerozdělení všech finančních prostředků, vyčleněných na projekty 

Participativního rozpočtu v roce 2020, rozhodla Rada Středočeského kraje na svém zasedání v pondělí 22. června 2020. 

Celkem je na vítězné projekty vyčleněna finanční podpora ve výši 50 000 000 Kč.  

Velký úspěch spolku Dobšané 

                   Náš projekt byl podpořen a Dobšané zajistili do Dobšic 398 000,- Kč. Opravíme obecní majetek sloužící všem 

místním obyvatelům, návštěvníkům obce, dětem a k tomu finančně podpoříme i místní občany. Díky této iniciativě 

spolku Dobšané obec Dobšice ušetří rozpočtovaných 200 000,- Kč na opravu dětského hřiště v tomto roce a může je 

využít jinde. Jak řekla v roce 2015 hodnotící komise v soutěži Vesnice roku „Takovýto spolek je pro obec velkým 

přínosem a každý starosta by měl být vděčný za spolek v obci, který do obce přináší peníze a je schopen realizovat i 

velké projekty.“ Zájemci o placenou brigádu (např. nátěry herních prvků) se hlaste u předsedy spolku Mgr. Oldřicha 

Novotného nebo i na sekretariátu obecního úřadu. Děkujeme všem zastupitelům obce, že souhlasili s realizací projektu 

na obecním pozemku a s udržitelností projektu v délce tří let.  

Jde o velký úspěch našeho spolku, ale i vlastně celé naší obce Dobšice.     

Prosadili jsme spravedlivé rozdělování finančních prostředků z rozpočtu obce 
                      Několik let zpět náš spolek kritizoval zavedenou praxi v oblasti přerozdělování finančních prostředků na 

spolky v obci, zejména ve prospěch místního SDH. Ten měl totiž rozpočtováno přímo v rozpočtu obce na příslušný rok 

určité finanční zdroje. Ostatní spolky v obci tuto výhodu neměly. Rokem 2020 se tato zaběhnutá praxe narovnala. Nově 

zvolení zastupitelé z řad ODS a Nezávislých občanů Dobšic prosadili stejnou podporu i spolku Dobšané. Tedy i spolek 

Dobšané, vedle SDH, má přímo v rozpočtu prostředky na nákup materiálu a služeb. Ostatní spolky mohou ještě využít 

položku rozpočtu, kde je schválená částka 20 000,- Kč.  

                       Dobšané tedy mohou využít 2 000,- Kč na Novoroční pochod, 2 000,- Kč na Dobšický puchýř, 4 000,- na 

keltské slavnosti, 1 000,- Kč na zabíjačkové hody, 6 000,- na adventní program. Pro úplnost dodáváme, že SDH Dobšice 

má možnost využít finanční prostředky v roce 2020 např. na tyto své akce: 3 000,- Kč na Masopust, 3 000,- Kč na 

nohejbalový turnaj, 2 000,- Kč na hasičský tábor, na drakiádu 2 000,- Kč, 1 000,- Kč na silvestrovskou prdelačku. 

Děkujeme všem zastupitelům za narovnání tohoto dlouho neudržitelného stavu. 
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Třetí výstup na Holý Vrch 
                     Jak jsme slíbili v lednovém Občasníku, píšeme více o naší novoroční akci. Po všech ponurých zimně-

nezimních šedivých dnech v závěru starého roku jsme se 

probudili do zářivého rána 

roku nového – roku 2020. 

Určitě to měly na svědomí 

sluneční paprsky, které 1. 

ledna odpoledne vytáhly na 

Holý Vrch početné skupinky 

dospělých a dětí. Blížily se 

pěšky, vytrvalí sportovci 

přijeli na kolech, malé děti v 

kočárkách. S elánem a 

dobrou náladou se 3. 

výstupu na Holý Vrch zúčastnilo 200 lidí. Novoroční výletníci z Dobšic a okolních vsí si 

přiťukli a popřáli si do dalšího roku hlavně zdraví a všechno nejlepší. Přestože slunce 

hřálo jako na jaře, děti se proháněly a koulovaly na opravdovém sněhu. Ani letos nechybělo svařené víno a opečené 

klobásy. A také došlo na vyhlášení nej… nej účastníků. Letos byl nejmladším 

účastníkem dvouměsíční Antonín Oroš z Polních Chrčic. Z Dománovic přišla na 

setkání nejstarší účastnice – 77letá paní 

Anna Kašparová. A z největší dálky – až z 

Kout na Šumavě k nám vážila cestu slečna 

Petra Hrušková. Malý dárek je určitě potěšil. 

Potlesk patřil nejen jim, ale všem příchozím, 

bez ohledu na to, ze kterých vsí přišli, bez 

ohledu na jejich věk. Společně jsme se 

vyfotili, zapsali do kroniky, ve sbírce přibyl další odznáček “Výstupu”. Letos třetí a 

určitě ne poslední. Nikomu se nechtělo domů. Jen zapadající slunce připomnělo, že je čas se rozejít. Velký dík všem a 

příští rok zase na shledanou. Aspoň ve stejném, ne-li ve větším počtu.    

Přehled akcí spolku Dobšané do konce roku 2020 a začátku roku 2021  
• 12.9.2020 - Keltské slavnosti propojené s Dobšickým puchýřem, Cyklokolem Václava Ježka, zabíjačkovými hody 

• konec září 2020 - zájezd do Pasek nad Jizerou 

• 24.10.2020 - posvícení, vysazení vánočního smrčku u Zvoničky, od účastníků srazu Dobšic na strom vybráno 2 220 Kč, moc děkujeme 

• listopad 2020 - v dušičkovém období nová akce, kdy propojíme večer poezie s prvním zazvoněním na novém zvonu umístěném naším 

spolkem v areálu místního hřbitova 

• 29.11., 6.12., 13.12. 2020 - Advent v Dobšicích, chceme propojit se všemi prosincovými akcemi obce i jiných subjektů na jeden plakát 

• 1.1.2021- již čtvrtý NOVOROČNÍ výstup na Holý vrh 

• leden, únor 2021 - Reprezentativní spolkový ples a zahraje nám kapela složená z profesionálních muzikantů Hudby hradní stráže ČR 

• březen, duben 2021 - slavíme 45 let existence hudebního souboru Cidlinka 

• od srpna 2020 do nejdéle 26.6.2021 – opravíme a provedeme celkovou rekonstrukci celého dětského hřiště ve stylu keltského oppida 

v součinnosti s obcí Dobšice 

• termíny pravidelných akcí rybářů, myslivců, Klubu Zoufalých turistů, airsoftového týmu, Klubu přátel Cidlinky zůstávají v platnosti 

Poděkování našim sponzorům a donátorům 
                Děkujeme všem našim podporovatelům, jak finančním, tak nefinančním. Moc si vážíme Vaší pomoci. 

Letos nám již pomohli Středočeský kraj, společnost NO production s.r.o., Dring or died s.r.o., ČPP, a.s., obec 

Dobšice, MAS Zálabí, z.s., členové spolku a řada občanů Dobšic i regionu. Děkujeme. 
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Dobšané získali 50 000,- Kč na projekt s názvem Keltské slavnosti v Dobšicích 
                      Dne 26.2.2020 předseda spolku podepsal Veřejnoprávní smlouvu se Středočeským krajem na částku 

50 000,- Kč. Podaná žádost na připomenutí keltských Dobšic byla opět velmi úspěšně hodnocena a byla podpořena. 

Původně jsme chtěli propojit keltské slavnosti s dobšickou poutí dne 27.6.2020, ale nakonec z důvodu nouzového stavu 

a nejistoty ohledně zákazů a nařízení vlády ČR jsme přesunuli termín akce na sobotu 12.9.2020. Propojíme tak tuto 

akci s novými akcemi Dobšickým puchýřem, Cyklokolem Václava Ježka a zabíjačkovými hody. Srdečně již nyní všechny 

zveme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obec Dobšice nechala propadnout 235 000,- Kč z jisté dotace 
                          Starosta obce Marek Novák a místostarosta obce Slavomil Modráček ml. nevyčerpali jistých přidělených 

235 000,- Kč od kraje, kdy dotace byla k dispozici od roku 2017 a skončila 30.6.2020. Dotaci nevyčerpali ani jejich 

předchůdci z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice vedené Ing. Martinem Popkem. Peníze propadly a obec byla 

poškozena. Nebylo postupováno s péčí řádného hospodáře. Již 6.4.2020 nabídl předseda spolku Dobšané a současný 

opoziční zastupitel Mgr. Oldřich Novotný, že zdarma žádost o tuto dotaci zpracuje a podá. K tomu potřeboval 

požadovanou dokumentaci na schválenou opravu chodníku za mostem, ale současné vedení obce ji nebylo schopno 

za cca 3 měsíce zajistit. Pandemie za to rozhodně nemohla, jak se psalo v obecním zpravodaji. 
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Ze života našich členů 

Přátelé Cidlinky 

                  Hned 2. 1. 2020 se sešli Přátelé Cidlinky v komunitním centru č.p.16. Tradičně oslavují svátky a narozeniny 

svých členů. Zahraje kapelník Cidlinky pan Sýkora na harmoniku a hospodyňky vždy připraví něco dobrého k jídlu. 

Bohužel pandemie setkávání na tři měsíce zastavila, ale dne 11.6.2020 se opět obnovila. 

                                                                                                                                                    Pokračování na straně 10 

Jak probíhala povolební vyjednávání v naší obci? 
                    Řadu místních občanů bude jistě zajímat, jak probíhala povolební vyjednávání po mimořádných volbách 

dne 14.3.2020. Zveřejňujeme všechny tři zápisy ze třech setkání. Porovnejte argumenty všech stran a můžete si vytvořit 

svůj vlastní názor. 

Zápis z prvního povolebního jednání ze dne 23.5.2020 od 17 hodin v č.p.16. 

Olda Novotný-o víkendu 21. a 22.3.2020 oslovil Marka Nováka touto SMS:  

Ahoj Marku, předem gratuluji k úspěchu ve volbách, je týden od voleb a nikdo nás nové, nově zvolené zástupce občanů Dobšic nekontaktoval, zejména hlavně 

proto, že v ČR je pandemie, ta stále roste a zřejmě jen tak neskončí. Za nové zastupitele obce nabízíme pomoc obci Dobšice, dobšickým občanům, naši účast v 

krizovém štábu obce. Jak já, tak Alena, či Tereza jsme připraveni pomoci,  na pondělí mám objednané roušky pro potřebné občany a děti naší obce. Kdyby selhalo, 

mé firmy jsou připravené pro obec dokoupit. Vše darem obci. Naďa to samé a řada dalších místních občanů nabízejí pomoc v šití  roušek, chceme, aby veřejnost 

byla v tomto informována férově a seriózně. Nemusíme se milovat, ale antipatie musí stranou ve prospěch spolupráce a budoucnosti naší obce.  My jsme k tomu 

připraveni, ale dnes jsi ve funkci jen Ty a Ing. Popek, nikdo jiný, Vy musíte jednat a svolávat jednání. Věřím, že nám dáte vědět jakou cestou se všichni vydáme a 

myslím si, že je čas na sjednocení místních občanů i díky pandemii. Já jsem k tomu připraven. Olda.  

V návaznosti na tuto SMS Ing. Popek (pozn. Ing. Popek připomínkoval tuto větu, že to nebylo v  návaznosti na tuto SMS) oslovil mailem všechny nově zvolené 

zastupitele obce s tím, abychom zahájili jednání o ustanovení funkcí a komisí s výbory a dohodli se na termínu ustavujícího zastupitelstva obce. Následně Marek 

Novák zaslal SMS Oldovi Novotnému s návrhem termínu prvního jednání dne 23.3.2020 od 17 hodin na OÚ.  Po dohodě a vzájemné konzultaci Oldy Novotného, 

Alči Zvěřinové a Terezy Adamcové jsme potvrdili termín i čas, ale navrhli jsme místo setkání v č.p.16 a to ve formátu 7 zastupitelů se dvěma body jednání. 

1/ustanovení krizového štábu a 2/ povolební jednání o koalici. Všichni s rouškami a cca 2 m od sebe.  

Marek Novák potvrdil. 

V pondělí 23.3.2020 v 17 hodin se k prvnímu bodu programu sešli tito přítomní: p. Novák, p. Modráček ml., p. Bulíček, p. Král ová, p. Zvěřinová, p. Adamcová, p. 

Novotný, p. Adamec za krizovou komisi a p. Popek-starosta. Marek Novák zahájil jednání, následně si slovo vzal p. Popek – odpovědnost starosty obce v době 

nouze. Informovali o již některých aktivitách krizové komise, nařízení vlády ČR o pandemii a složitost byrokracie. P. Novotný společně s p. Zvěřinovou a p. 

Adamcovou nabídli pomoc v krizovém štábu. Nejde nám o vznik dalšího štábu, chceme navázat na současnou krizovou komisi, kterou musí potvrdit nově zvolené 

OZ. Bod jednání OZ. Všichni se domluvili na ustavujícím OZ dne 6.4.2020. Tam bude zvolena komise ve složení starosta obce, místostarosta obce, nebo  člen 

zastupitelstva a předseda krizové komise obce – dnes p. Adamec. Olda Novotný informoval, že dnes předal darem obci profesionální roušky pro potřebné. V sobotu 

se veřejně děkovalo panu Pinkasovi za dar obci 50 ks roušek. Veřejnost by měla být informována o místních občanech – p. Tomsová, p. Kopecká, Tereza Adamcová 

a další, kteří jsou připraveny ušít roušky pro místní občany. Veřejnost by měla být informována i s telefonním kontaktem. Zajistí krizová komise. Pan Adamec do 

pondělí doma a pomoc seniorům. Další pomoc se čeká od státu, ale nedělejme si velké plány. Paní Zdena Deimlingová a Pavlína Králová určené k nákupům pro 

seniory a potřebné. O. Novotný – vyčlenit peníze na pandemii z rozpočtu obce, bude-li třeba. Po tomto jednání p. Popek a p. Adamec odešli. 

Marek Novák zahájil druhý bod programu již jen za účasti 7 zvolených zastupitelů obce.  

Přednesl tento návrh: 
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Jménem volebního uskupení Hasiči pro Dobšice navrhl na pozici starosty obce pana Marka Nováka z řad Hasiči pro Dobšice.  - na pozici místostarosty p. Modráčka 

ml. z řad Hasiči pro Dobšice, - finanční a kontrolní výbor navrhl do rukou Nezávislých, - všechny ostatní komise, stavební, kulturní, krizovou si ponechají Hasiči pro 

Dobšice, zároveň sdělil, že předsedové komisí si sami vyberou své zástupce do svých týmů.  

Alča Zvěřinová navrhla spolupráci, pogratulovala hasičům k vítězství, souhlasila s návrhem na starostu panem Novákem. Vyzvala ke společné budoucnosti. 

Zástupci Hasičů pro Dobšice argumentují vítězstvím ve volbách, že 4 hlasy mohou přehlasovat.  

Olda Novotný také pogratuloval všem ke zvolení a vyzval všechny přítomné k ustanovení velké koalice. Více jak 140 voličů dalo všem zastupitelům silný mandát se 

domluvit. Ve volbách Hasiči pro Dobšice získali cca 57 % a ostatní subjekty dohromady 43 %. Poměr je 4 ku 3. Jde o křehkou většinu a křehkou menšinu. Nabídl 

spolupráci, nabídl p. Novákovi pomoc v dotacích, vyzval k tomu, aby předložený návrh p. Nováka byl přehodnocen, aby se veřejnost uklidnila, aby se stanovily 

hlavní priority, co chceme společně pro obec udělat. Je 2,5 roku do řádných voleb a vnímá toto období jako přechodné a třeba startovací k uklidnění poměrů v 

obci. 

Předložil protinávrh v tomto znění: 

-starosta obce p. Marek Novák, všichni ho jednomyslně podporujeme 

-místostarosta musí vzejít dle výsledku voleb ze zástupců Nezávislých, či ODS, tedy z osob Alena Zvěřinová, Tereza Adamcová, Olda Novotný – jasný signál veřejnosti 

k uklidnění v obci 

-finanční výbor ponechat většině z řad Hasiči pro Dobšice a řízení pod starostou obce, celkem 3 členy, 2 za hasiče a 1 za ostatní 

-kontrolní výbor ponechat ostatním z řad ODS a Nezávislých a řízení pod místostarostou, celkem 3 členy, 2 ostatní a 1 Hasiči 

Dále navrhl tyto komise: -stavební, -krizová, -kulturní, -sociální, -nově pro životní prostředí 

Z těchto komisí by tři zůstaly Hasičům a dvě ostatním subjektům. Vždy dle počtu členů paritní rozložení. Př. stavební komise bude mít předsedu z řad Hasičů, 

celkem 3 členy, dva členové z řad Hasičů a 1 z řad ostatních. Kulturní komise bude mít předsedu z řad ostatních, celkem 3 členy, 2 z řad ostatních a 1 z řad Hasičů. 

Konkrétní osoby zatím do komisí a výborů nebyly předloženy. Jména jsou k dispozici a budou předložena na dalším setkání. Princip, každé uskupení si demokraticky 

nominuje do výborů a komisí své kandidáty. Všichni přítomní se dohodli na dalším jednání dne 30.3.2020 od 18 hodin v č.p. 16.  Všichni vzali na vědomí to, že by 

se měl také vytvořit nějaký malý program na dva roky, který budou všichni podporovat. Marek Novák informoval o tom, že v následující době asi nebude tolik 

peněz k dispozici. 

Olda Novotný informoval o tom, že zdarma podal žádost o dotaci dle výzvy zveřejněné v Obecním zpravodaji na Záchranu keltského oppida, kde je návrh na opravu 

polozemnice, celého dětského hřiště, kabin apod. Sám p. Popek v Obecním zpravodaji označil za svůj rest neopravenou polozemnici. Ve hře je 400 000,- Kč a díky 

hlasování místních občanů na webu kraje, byl návrh zatím podpořen. Dotace musela být podána nyní v březnu. Budou ještě veřejná setkání a bude se ještě hlasovat. 

Obec nebude platit žádnou spoluúčast. OZ musí odsouhlasit projekt na svých pozemcích a udržitelnost tři roky. Všechny finance půjdou přes obec a ta si rozhodne 

o využití prostředků v rámci podané dotace. Pavlína Králová sděluje, že to je nevýhodné, že to zase bude dělat předražený Mengele. Olda Novotný oponuje, že 

Mengele to dělat nebude, musí být výběrové řízení a Mengele byl masový vrah za nacismu. Pokud si to zastupitelé nebudou přát, tak se to odmítne a obec přijde 

o 400 000,- Kč. V 18 hodin jednání ukončeno. 

Kontrolu zápisu provedl p. Novák, p. Zvěřinová a p. Novotný 

Zápis z druhého povolebního jednání ze dne 30.3.2020 od 18 hodin v č.p.16 

Po dohodě všech zastupitelů a na základě nařízení vlády ČR o zákazu shromažďování osob s více jak dvěma účastníky, tak se všichni domluvili na tom, že se jednání 

dále povedou na úrovni lídrů volebních uskupení Hasiči pro Dobšice, Nezávislí občané Dobšic a ODS, ve formátu ve dvou, každý s každým po 30 minutách.  Od 18 

hodin se sešel p. Marek Novák s p. Alenou Zvěřinovou. Od 18 30 hodin se sešel p. Marek Novák s p. Oldřichem Novotným a od 19 hodin se sešel p. Oldřich Novotný 

s p. Alenou Zvěřinovou. 

1/Na všech jednáních se potvrdil termín ustavujícího zastupitelstva obce Dobšice dne 6.4.2020 od 18 hodin, a to formou Skype konference. Technicky zajišťuje 

současný starosta obce Ing. Popek. 

2/Všichni si vzájemně potvrdili další termín povolebního vyjednávání na pátek 3.4.2020 od 18 hodin v č.p. 16 opět stejným způsobem, jako dne 30.3.2020.  

3/V pátek 3.4.2020 od 20 hodin proběhne zkouška Skype konference za přítomnosti všech zvolených zastupitelů. Příprava na ustavující OZ. Organizačně zajistí Ing. 

Popek. 

Jednání p. Marek Novák a p. Oldřich Novotný v 18 30 hodin.  

K bodu krizová komise: Pan Oldřich Novotný kladně hodnotil práci krizové komise a vznik sběrného místa pro roušky, dezinfekce  atd. na OÚ. Opět připomenul 

pomoc všech z řad nových zastupitelů i dalších místních obyvatel i všech členů krizové komise. Všem velké poděkování. Obec musí být připravena na případné 

uzavření obce a další výzvy. Na ustavujícím zastupitelstvu musí být zvolena nová krizová komise, neboť pan Popek již nekandidoval. Tu ODS navrhuje ve složení 

pan Novák, p. Adamec, p. Dobrý ml. 

Následně p. Oldřich Novotný předložil 
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Stanovisko ODS Dobšice k předloženému návrhu z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice ze dne 23.3.2020  

Všech osm kandidátů za ODS Dobšice nesouhlasí s předloženým návrhem. Návrh nerespektuje výsledky mimořádných voleb. Nerespektuje stav, kdy volební 

uskupení Hasiči pro Dobšice získali 4 mandáty a ostatní subjekty ODS a Nezávislí občané Dobšic 3 mandáty.  Návrh volebního uskupení Hasiči pro Dobšice by byl 

akceptovatelný ODS Dobšice jen za předpokladu, kdyby Hasiči pro Dobšice získali 5 mandátů a více. To se však nestalo a občané  Dobšic volbami jasně sdělili, že si 

přejí dohody, kompromisy a uklidnění poměrů v obci. Návrh volebního uskupení Hasiči pro Dobšice k tomuto cíli nepovede a občany naší obce Dobšice ještě více 

rozdělí. To si nikdo z nás nepřejeme. 

Proto ODS Dobšice navrhuje: 

1/ODS trvá na vzniku velké koalice složené ze všech 3 subjektů 

2/ODS podporuje na starostu obce Dobšice p. Marka Nováka z řad Hasiči pro Dobšice 

3/ODS navrhuje do Krizové komise budoucího starostu obce Dobšice pana Marka Nováka, dále pana Adamce z řad Hasiči pro Dobšice  a pana Dobrého ml. z řad 

Nezávislí občané Dobšic 

4/ODS trvá na tom, aby místostarosta obce vzešel z řad zvolených zastupitelů Nezávislých občanů Dobšic nebo ODS  

5/ODS přijímá návrh na vedení Kontrolního výboru stranou Nezávislí občané Dobšic nebo ODS  

6/ODS požaduje zřídit novou komisi-komise pro životní prostředí. Finanční výbor ponechat v rukách Hasiči pro Dobšice. Z již dříve předloženého našeho návrhu 

výborů a komisí-stavební komise, kulturní komise, sociální komise a komise pro životní prostředí požadujeme dvě z nich, které povedou Nezávis lí občané Dobšic 

nebo ODS. 

Rozhodnutí, které dvě komise či výbor povedou Nezávislí občané Dobšic nebo ODS necháváme na doporučení volebního uskupení Hasiči pro Dobšice. 

7/ODS navrhuje, aby všechny výbory a komise byly tříčlenné. Podle toho, z jakého volebního uskupení bude předseda výboru či komise, bude mít předseda ještě 

1 člena ze svého týmu a třetí člen bude nominován z řad Nezávislých občanů Dobšic nebo ODS nebo Hasiči pro Dobšice.  

8/ODS odmítá návrh volebního uskupení Hasiči pro Dobšice, že si předsedové komisí sami vyberou své zástupce do svých týmů. Kdo bude členem komisí a výborů 

za ODS nebo za Nezávislé občany Dobšic rozhodnou jen kandidáti ODS a Nezávislých občanů Dobšic v souladu s demokratickými principy. Stejně tak platí u Hasiči 

pro Dobšice. 

ODS je připravena k dalším případným jednáním. Kandidáti ODS jsou připraveni pracovat v komisích a výborech ve prospěch místních občanů.  V Dobšicích 

30.3.2020, přednesl lídr ODS Dobšice Mgr. Oldřich Novotný  

Pan Marek Novák přednesl druhý návrh z řad Hasiči pro Dobšice v tomto znění: Starosta obce – Marek Novák, Místostarosta obce – p. Modráček Slavomil ml., 

Finanční výbor – Bulíček Václav, Kulturní a sociální komise – Králová Pavlína, Kontrolní výbor-Nezávislí, Životní prostředí – Nezávislí, Stavební komise může 

zaniknout, není povinná, případně operativně 7 zastupitelů, Předseda výboru či komise si volí členy 

Obě strany se dohodly na tom, že své návrhy opět projednají ve svých týmech do pátku 3.4.2020.  

Jednání p. Marek Novák a Alena Zvěřinová v 18 hodin  

V jednání od 18:00 h. Marek Novák předložil návrh volební strany „Hasiči pro Dobšice“, na kterém je vypracováno složení výborů a komisí a dále funkce starosty a 

místostarosty/výše uvedené/. 

S tímto složením ne zcela souhlasíme. Za naše uskupení „Nezávislí občané Dobšic“ máme několik připomínek: - Souhlasíme, aby funkci starosty obce vykonával 

člen vítězného uskupení Marek Novák – toto podpoříme při volbě starosty. - Nesouhlasíme s tím, aby funkci místostarosty zastával další člen uskupení Hasičů, 

naopak si myslíme, že při těsném volebním výsledku by tuto funkci měl vykonávat někdo ze zbývajících dvou uskupení.  - Nesouhlasíme s návrhem zrušení stavební 

komise, myslíme si, že v nastávajícím období bude v obci potřeba. - Nesouhlasíme s tím, aby si členy komisí a výborů volil předseda sám. - Navrhujeme, aby v 

komisích a výborech byla zastoupena všechna uskupení v počtu, jaký si zvolí zastupitelstvo obce. Není tedy vyloučené, že výbory a komise mohou mít více členů, 

aby Hasiči mohli být zastoupeni více členy, jako vítězové voleb. 

- NAVRHUJEME přibližně toto složení a jsme OCHOTNI JEDNAT O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH: Starosta obce: Marek Novák, Místostarosta: zástupce Nezávislých nebo 

ODS, Finanční výbor: Bulíček Václav, Fejfar Václav, Zvěřinová Alena, …………………………., Kontrolní výbor: Adamcová Tereza, Novotný Tomáš, …………………………………, 

Kulturní komise: Králová Pavlína, Tomsová Naďa, Zvěřinová Klára, ……………………., Sociální komise: Adamcová Iva, ……………………………………., Krizová komise: Marek 

Novák, Petr Adamec, Pavel Dobrý ml., Komise pro životní prostředí: Znamínko Pavel, Muzikář Martin, ………………………., Stavební komise: Malý František, Adamec 

Jan, ……………………………. 

Stále navrhujeme a souhlasíme s tím, aby vznikla velká koalice všech stran, abychom se pokusili společně pracovat a alespoň s e pokusit trochu uklidnit vztahy a 

náladu v obci. 

Jednání pan Oldřich Novotný a Alena Zvěřinová v 19 hodin.  Pan Novotný a paní Zvěřinová si vyměnili vzájemně informace a doplnili společně některá konkrétní 

jména do funkcí v obci za Nezávislé občany Dobšic a ODS. Všichni naši kandidáti jsou připraveni pracovat pro obec ve prospěch místních občanů. Návrhy Nezávislých 

a ODS jsou jedinou možnou cestou ke klidu v obci a ke spolupráci a k dalšímu rozvoji obce. 
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Zápis z třetího povolebního jednání ze dne 3.4.2020 od 18 hodin v č.p.16. 

Po dohodě všech zastupitelů a na základě nařízení vlády ČR o zákazu shromažďování osob s více jak dvěma účastníky, tak se všichni domluvili  na tom, že se jednání 

dále povedou na úrovni lídrů volebních uskupení Hasiči pro Dobšice, Nezávislí občané Dobšic a ODS ve formátu  ve dvou, každý s každým po 30 minutách. Od 18 

hodin se sešel p. Marek Novák s p. Alenou Zvěřinovou. Od 18:30 hodin se sešel p. Marek Novák s p. Oldřichem Novotným a od 19 hodin se sešel p. Oldřich Novotný 

s p. Alenou Zvěřinovou. 

Jednání p. Marek Novák a p. Alena Zvěřinová v 18 00 hodin. 

Pan Marek Novák přednesl třetí návrh z řad Hasiči pro Dobšice v tomto znění: Starosta obce – Hasiči, Místostarosta obce – Hasiči, Finanční výbor – Hasiči, Kulturní 

a sociální komise – Hasiči, Kontrolní výbor-Nezávislí a ODS, Životní prostředí – Nezávislí a ODS, Stavební komise-Nezávislí a ODS, Předseda výboru či komise si volí 

své členy 

Panem Markem Novákem bylo sděleno, že Hasiči přicházejí s kompromisem. Tento kompromis byl v tom, že se původně zamýšlelo zrušit stavební komisi, o níž si 

uskupení Nezávislí občané Dobšic myslí, že je v Dobšicích nutností především v době, kdy by měla začít revitalizace obce a snad i územní plán. Nyní tedy Hasiči 

navrhují stavební komisi zachovat s tím, že ji může vést někdo z Nezávislých nebo ODS. Toto v podstatě není kompromis, ale jen zachování stávající situace.  Pro 

uskupení Nezávislí občané Dobšic není nadále přijatelné, aby byli členové komisí a výborů volení předsedou. Je třeba, aby v každé komisi byli demokraticky zástupci 

všech uskupení. Alena Zvěřinová souhlasí s názorem, že by měla všechna tři uskupení vytvořit velkou koalici ve prospěch VŠECH občanů obce Dobšice, stále nabízejí 

spolupráci a pomoc. To však zástupci Hasičů jednoznačně odmítají. 

Není možné se chovat tak, jako by volby skončily 7:0, ale nejtěsnější rozdíl výsledku voleb by se měl odrazit i ve složení zastupitelstva, výborů a komisí. Proto stále 

navrhuje, že pozici místostarosty by měl zastávat někdo z uskupení Nezávislých nebo ODS. Proto Alena Zvěřinová oznámila, že může nastat situace, že nové 

zastupitelstvo nevznikne a starostou obce zůstane pan Popek. Je nepřijatelné, aby se stále zpochybňoval Volební zákon České republiky a někteří občané si ho 

vykládali a přepočítávali po svém, a tedy nerespektovali výsledky voleb. 

Jednání p. Marek Novák a Oldřich Novotný v 18:30 hodin  

V jednání od 18:30 hod. p. Marek Novák předložil výše uvedený návrh volební strany „Hasiči pro Dobšice“.  Pan Oldřich Novotný požádal p. Marka Nováka, zda by 

mohl předložený písemný návrh více představit. Marek Novák i nadále požaduje pozice starosty a místostarosty. Ústupek vidí v tom, že Nezávislým a ODS 

přenechávají stavební komisi, dále že komise nabízejí nejenom Nezávislým, ale i ODS. Trvá na tom, že si předsedové výboru a k omisí volí své členy. Pan Oldřich 

Novotný se zeptal pana Marka Nováka na to, jak chce jako budoucí starosta obce řešit nedobré mezilidské vztahy v obci a co je  ochoten proto udělat? Nyní je doba, 

kdy bychom mohli obec v tomto smyslu uklidnit a přijmout koaliční projekt. Odpověď zněla v tom smyslu, že špatné mezilidské vztahy jsou v obci již dlouhodobě. 

Pan Marek Novák trvá na svém návrhu. Pan Oldřich Novotný sděluje p. Novákovi, že ODS je připravena k jednání, a to pouze na koaličním projektu. Osobně je 

připraven spolupracovat s ním i s hasiči, je připraven získávat dotace pro obec, případně být i místostarostou, vznikla-li by tato situace a dělat ve prospěch Marka 

Nováka. Avšak projekt, předložený ze strany Hasičů není koaliční a má nedemokratické prvky zejména v  obsazování členů komisí a výborů. P. Novotný sděluje, že 

když by byl předsedou kontrolního výboru, tak by požadoval, aby v kontrolním výboru také zasedal někdo z řad Hasičů. Stejně tak by např. v kulturní komisi řízené 

Hasiči měli mít zástupce Nezávislí i ODS. Pan Novotný opět vyzval pana Nováka k tomu, zda by nepřehodnotil názor. Pan Novák argumentuje tím, že je vázán názory 

svých kolegů z řad Hasičů. Pan Novotný na to sděluje, že další vzájemná komunikace může probíhat jen nad koaličním projektem s demokratickými prvky, a tedy z 

dalšího jednání ODS odstupuje a na jiném projektu se podílet ODS nebude.  Konec jednání v 18:38 hodin. 

Jednání pan Oldřich Novotný a Alena Zvěřinová v 19 hodin. Pan Novotný a paní Zvěřinová si vyměnili vzájemně informace. Obě uskupení nesouhlasí s 

nedemokratickými metodami a formami v otázce volebního uspořádání při výsledku voleb 57 % pro Hasiče a 43 % pro Nezávislé a O DS. Zásadně nesouhlasíme s 

tím, aby se nedemokraticky do komisí a výborů volili lidé jen se souhlasem předsedy komise a výboru. Popírání principů demokracie. Obě uskupení nebudou dále 

jednat o nekoaličním normalizačním projektu volebního uskupení Hasiči pro Dobšice a plnou odpovědnost za vývoj v obci nesou od teď Hasiči, v čele s jejich lídrem 

panem Markem Novákem. 

Nominační projevy uchazečů na post místostarosty obc e na ustavujícím OZ  

Modráček Slavomil ml. – Kandidoval jsem za uskupení Hasiči pro Dobšice, chci pokračovat v dosavadní práci, co dělali 

a co budovali. Ve volbách se ukázalo, že to nedělali špatně, a tímto je chci podpořit. 

Novotný Oldřich ml. – Z pozice místostarosty bych chtěl, aby se uklidnila situace v Dobšicích. Chci spolupracovat s p. 

Novákem, což jsem mu také nabídl, třeba v pomoci se získáváním dotací. Jsem připraven jezdit po ministerstvech a 

získávat informace kde je možné do Dobšic získat peníze. Jsem připraven i plnit to, co jsme nabídli v předvolebním 

letáku. Rád bych zrušil zbytečné platby místních občanů a nezatěžoval bych je. Jednalo by se o zrušení poplatků ze psů 

a z odpadů. Chci vybudovat bezdrátový rozhlas, nové veřejné osvětlení. To, co by bylo prioritou a co zajímá všechny 

občany, je vybudovat obec krásnější a bezpečnější. S tím souvisí již nastartovaná revitalizace obce, kterou již 

předchůdci zahájili a na kterou chci navázat. Chtěl bych vybudovat chodníky po celé obci, opravil bych stávající 

chodníky a obecní komunikace. Životní prostředí a řadu doprovodných věcí bych také podporoval. Zachoval bych 

kulturní a společenské akce všech místních subjektů a nebráním se ani vzniku nových akcí. Chci, aby obec byla řízena 

demokraticky a spravedlivě. 
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Jak to dopadlo? 

                  Novým místostarostou obce byl zvolen čtyřmi hlasy volebního uskupení Hasiči pro Dobšice pan Slavomil 

Modráček ml. Návrh na zrušení poplatků ze psů a z odpadů volební uskupení Hasiči pro Dobšice dne 20.5.2020 na OZ 

neschválilo a zamítlo. Nově zvolený starosta obce pan Marek Novák odmítl koaliční projekt. Do komisí a výborů 

řízených zástupci „Hasičů“ nebyl zvolen ani jeden zástupce z řad ODS a Nezávislých. Ti jsou v opozici. Uskupení Hasiči 

pro Dobšice zrušili stavební komisi i navrhovanou komisi pro životní prostředí.  

Takto volební uskupení Hasiči pro Dobšice rozdalo placená pracovní místa obce a odměny z rozpočtu obce:  

Adamec Petr - 500 Kč/čtvrtletně-velitel JSDH, vždy k 31.12.   

Hájek Zdeněk - 1200 Kč/měsíčně-dohled sběrný dvůr, vždy k 31.12.   

Králová Pavlína - 2000 Kč/měsíčně-ošetřovatelka zvířat v zoo koutku, do 31.12.2020. Kromě této odměny 

pobírá i odměnu za funkci předsedy kontrolního výboru a předsedkyně kulturní komise obce ve výši 2 000,- 

Kč měsíčně.   

Fiala Vlastimil - 1500 Kč/měsíčně-správce víceúčelového hřiště, do 31.10.2020  

Jirouš Vladimír - 130 Kč/hodina-oprava a údržba zahradní techniky + sekání hřiště do max. 300 hodin, do 

31.10.2020  

Deimling Petr - 130 Kč/hodina-pracovník na úklid a údržbu obce do max. 300 hodin, do 30.6.2020  

Deimling Jiří - 130 Kč/hodina-pracovník na úklid a údržbu obce do max. 300 hodin, do 30.6.2020  

Knihovnice Helena Novotná obci poskytovala služby na IČ a na vlastní žádost svoji práci pro obec ukončila 

k 30.6.2020. Odměna 180 Kč za odpracovanou hodinu. Od 1.7.2020 je novou knihovnicí sl. Žaneta Nováková, 

kterou starosta obce sám demokraticky upřednostnil před dalšími zájemci.    

Na Muzeum Keltů k 15.6.2020 nebyly uzavřeny žádné dohody s průvodci a Muzeum Keltů bylo do 30.6.2020 

uzavřeno. K uzavření Muzea Keltů nebyl jediný důvod. Zejména v době, kdy se muzea, hrady a zámky v té 

době otevíraly. 

Valná hromada spolku Dobšané dne 26.6.2020 
Z důvodu nouzového stavu se původní termín valné 

hromady dne 21.3.2020 přesunul na 26.6.2020. 

Valné hromady se zúčastnilo 30 činných členů ze 40 

a 5 smluvních členů. Dále bylo přítomno 7 hostů. 

Mezi naše členy jsme přijali dalších 6 nových činných 

členů. Zápis z valné hromady včetně 

usnesení naleznete na webových 

stránkách spolku dobsane-

zs.webnode.cz. K poslechu zahrála Cidlinka a Dobšický šenk 

zajistil opět výborné občerstvení. 

Pravidelné štáby spolku Dobšané 
                Stalo se již tradicí, že každý první čtvrtek v měsíci se od 18 hodin 

v č.p. 16 schází celý výbor spolku společně s kontrolní komisí a 

organizačním štábem složený ze členů spolku, ale i nečlenů. Zkrátka naši příznivci nebo jen občané Dobšic a okolí. Naše 

setkání jsou otevřená komukoliv a každý kdo přijde, bude vítán. Máte-li zájem dozvědět se více o našich aktivitách 

nebo máte dobrý nápad na zatraktivnění Dobšic nebo přijdete se zajímavým nápadem na pořádání kulturní akce, 

přijďte! Rádi Vás uvidíme. Společně můžeme nápady realizovat a prosazovat. 
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Pokračování ze strany č.5 

Rybáři ČRS, z.s. Žehuň 

Ještě před pandemií stihli rybáři dne 

29.2.2020 svoji výroční schůzi a 

zhodnotili svoji činnost za uplynulý 

rok. Bohužel rybářské závody 

plánované na březen se musely zrušit. 

 

Myslivecký spolek Cidlina  

                  Myslivci se bohužel nestihli sejít před 

pandemií, proto se výroční schůze konala až 

4.7.2020, kde byly k vidění vystavené trofeje. 

Klub zoufalých turistů 

Zoufalci a zabíjačka 
                  Ještě před Coronavirem se sešli členové Klubu zoufalých turistů u Zezulkových, aby 

se po dlouhé zimě opět sešli a při zabíjačkových hodech probrali všechny prošlé události. Šaňo 

se jako vždy ujal nákupu všech potřebných surovin, a pak už bylo na každém členu, ujmout se 

své pozice při společné přípravě všech 

produktů. Je pravda, že ne vše proběhlo 

hladce a někteří jedinci se netajili tím, že by 

příslušnou pochutinu dělalo jinak, ale 

výsledek byl uspokojivý. A hlavně opět byla 

spousta legrace a někdy i srandy. Jestli se 

ale bude zabíjačka konat příští rok, to nikdo prozatím neví. 

Zoufalci opět na cestách 
                   České středohoří s nejvyšší horou Milešovkou (837 m) byl 

letošní cíl červencového svátečního toulání Klubu zoufalých turistů. Do 

oblasti jsme se přepravili částečně vlakem a částečně auty. Ve třech 

etapách jsme pak na kolách ujeli cca 130 km a podnikli pěší výstup na 

Milešovku. Počasí letošního léta nás štvalo, ale nepřekvapilo. Užili 

jsme si plavky i pláštěnky. Nejdelší etapa byla Ústecká, něco kolem 50 

km. Při tom jsme absolvovali horskou etapu přes Kletečnou, přepravu 

lanovkou (v Ústí n. L. na Větruši) a na zpáteční cestě i plavbu lodí (přívoz 

Píšťany). Poslední den jsme navštívili město Terezín a jeho smutně 

proslulé části z období II. světové války. České středohoří je krásná krajina 

s nádhernými kopci, vinicemi, řekami i průmyslovými aglomeracemi. 

Závěrečná cesta vlakem z Litoměřic byla vzhledem k vedru úmorná, takže 

jsme si při příjezdu domů hluboce oddechli.                        František Malý. 
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Kontrola České inspekce Životního prostředí ČR ve věci pokácené lípy u hřbitova 
                    Jak všichni dobře víte, náš spolek kritizoval nezákonně pokácenou stoletou lípu u místního hřbitova. Ke 

kácení nebyl vůbec důvod. Lípa byla dle inspekce v dobrém stavu a plně vitální. Vedení obce řízené volebním 

uskupením Hasiči pro Dobšice porušilo zákon. To vyplývá z Protokolu inspekce, který přišel na obec dne 23.4.2020 a 

z Oznámení o zahájení řízení o přestupku ze dne 24.6.2020. ČIŽP konstatuje, že ve věci kácení lípy u hřbitova, rostoucí 

na pozemku parc. č. 442/1, k.ú. Dobšice u Žehuně, provedeného ze dne 26.3.2019, spatřuje porušení § 8 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb. Dobšané měli pravdu a obviněné obci Dobšice nyní hrozí pokuta dle ustanovení § 35 a § 88 

odst.3 písm. a/ zákona č.114/1992 Sb. až do výše 1 000 000,- Kč. 

                     Bývalý exstarosta dehonestoval náš spolek v obecních zpravodajích a psal o nebývalé hysterii v této kauze.  Kdo nyní 

uhradí vzniklou škodu až přijde konečný verdikt? Bude-li obviněná obec Dobšice muset uhradit pokutu v jakékoliv výši, měla by 

být tato pokuta vymáhána po odpovědných osobách. Dovolujeme si opět připomenout slova nového místostarosty obce 

z nominačního projevu: „chci pokračovat v dosavadní práci uskupení Hasiči pro Dobšice, co dělali a co budovali, ukázalo se, že to 

nedělali špatně“. Vše budeme i nadále sledovat a informovat Vás. 

Drobná práce Dobšanů a místních obyvatel 
                   Málokdo si všimne, že členové našeho spolku i řada našich přátel a 

nečlenů, zkrátka řada občanů naší obce, 

zdarma opravují obecní majetek nebo se 

zajímají o věci veřejné a chrání životní 

prostředí. Dáváme jen několik příkladů. 

Předseda spolku např. opravil a přichytil 

rákosový plot na ČOV, který byl po vichřici 

povislý. Naďa Tomsová upozornila na 

nepořádek vandalů na cyklotrase do Sán 

a požádala skrze vedení spolku Dobšané 

obec o nápravu.  Na začátku května byl 

před nadcházejícími svátky pomník 

padlých v tak neutěšeném stavu, že se do 

samotné údržby, vyčištění, vypletí a 

vysazení nových rostlin pustila rodina Štacova a 

Zvěřinova. Bylo to také před nahlášenou kontrolou 

stavu pomníků k obětem 1. a 2. sv. války. „Děláme to  

rádi. Myslíme si, že je teď na pomník obětem válek 

pěkný pohled.“ Reagovali brigádníci. My můžeme jen 

všem poděkovat. Děkujeme. 

Setkání Dobšic z celé ČR v Dobšicích u Znojma 
               Po druhé ve své historii se uskutečnilo Setkání Dobšic z celé ČR dne 11.7.2020 v Dobšicích u Znojma. O tomto 

srazu náš spolek informoval vedení obce Dobšice a veřejnost již v lednovém Občasníku. Naši obec jelo reprezentovat 

na 32 místních i přespolních obyvatel a přátel Dobšic (zcela chyběli podporovatelé volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice). Bohužel nikdo ze současného vedení obce nepřišel ráno k autobusu, abychom se poradili nad společně 

deklarovaným vystupováním a společné prezentaci naší obce na tomto srazu, kterého se zúčastnily celkem čtvery 

Dobšice z celkem pěti. Starosta, místostarosta, dvě členky kulturní komise a kronikářka obce nejeli společně 
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autobusem se svými spoluobčany, ale odjeli samostatně jedním 

automobilem bez jakékoliv vzájemné koordinace a jednoty. Tito 

automobiloví zástupci naší obce byli jako jediní přijati na radnici 

společně s ostatními delegacemi. My ostatní občané z Dobšic jsme  

nevěřícně sledovali toto konání v nedůstojném místě  radnice, kdy 

jsme přijeli se zpožděním deseti minut po slavnostním přivítání 

delegací na Obecním úřadě. Po obědě naše vedení obce odjelo 

domů, neboť v naší obci povolilo na stejný den jinou akci, kde byla jejich účast prý nutností. 

Podívejte se na pár fotografií z nádherného programu po odjezdu našeho 

vedení obce. Navštívili jsme Vinařství LAHOFER, kde proběhla degustace 

vína a vystoupil tam pěvecký chrámový sbor sv. Tomáše. Pak jsme opět 

dobývali dobšické sklepy např. u Tondy Pavlase, u Švedů atd. Všude zněla 

dobrá muzika a voněly skvělé moravské dobroty. Děkujeme všem 

účastníkům, že jste upřednostnili tuto prioritní akci spřátelených Dobšic ČR. 

Víte, že… 
• bylo vyplaceno 51 552,- Kč hrubého, jako odchodné bývalému starostovi obce Ing. 

Martinu Popkovi? 

• jeho předchůdce pan Pavel Dobrý st. obdržel odchodné ve výši 34 200,- Kč hrubého? 

• bývalý starosta obce Ing. František Malý po čtrnácti letech práce v pozici starosty obce 

Dobšice, kdy vybudoval dvě hlavní priority obce – vodovod, kanalizaci s ČOV, při ukončení 

svého mandátu v roce 2014 si nenechal vyplatit ani jednu korunu odchodného?   

• volební uskupení Hasiči pro Dobšice dne 20.5.2020 na OZ představilo svoji hlavní prioritu? 

Chce vybudovat novou hasičskou klubovnu pro schůze dobrovolných hasičů z budovy sběrného dvora v 

Libněvsi za cca 2,5 mil. Kč za netransparentních podmínek? 

• svolané zastupitelstvo obce dne 15.7.2020 trvalo jen 10 minut pro formální chyby podepsané starostou obce? 

• spolek Dobšané zakoupil a zajistil skleněnou plaketu(foto) v hodnotě 800,- 

Kč za obec Dobšice na Sraz Dobšic ČR? Nakonec jsme ji předali nedůstojně. 

• na pouť dne 27.6.2020 navštívili naši obec přátelé z Dobšic od Znojma? 

• hlavní prioritou ODS a Nezávislých občanů Dobšic je revitalizace obce? 

Obnova chodníků, nové komunikace, nové osvětlení, nový bezdrátový 

rozhlas, nová náves, nová zeleň po celé obci, konec nepovolených kácení… 

• vánoční strom přijede na posvícení vysadit prezident TPCA?   

 

Poděkování               
Paní Helena Novotná k 30.6.2020 ukončila práci v místní knihovně. Je zakladatelkou spolku Dobšané, 10 let 

vedla v Dobšicích břišní tanečnice Dobšické Venuše a Mini Venuše, pořádala akce knihovny např. Noc 

s Andersenem, muzejní akce, dělala průvodkyni muzea, vypracovala všechny odborné texty pro průvodce, 

pořádala akce pro děti, 

moderovala keltské slavnosti, 

čarodějnice a mnoho dalších 

aktivit. Výrazně pomohla 

k úspěchům v soutěži Vesnice 

roku. Za vše, co pro obec a místní 

občany vykonala, si zaslouží velké 

poděkování.  

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

Redakční rada-členové spolku, vychází v počtu 130 ks, 

toto číslo vychází 24.7.2020. 

Vytiskla tiskárna LABEL spol. s.r.o., Kutná Hora 
 


