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                    Milí a vzácní obyvatelé Dobšic a přátelé z celého okolí. Opět přicházíme s dalším číslem našeho Občasníku 

a s ním vstupujeme již do sedmého roku existence spolkového časopisu. Odezvy na časopis jsou různé. Kladné, kterých 

si moc vážíme, ale i záporné, ze kterých se učíme. Každopádně Občasník vytváří svobodný prostor pro poskytování 

informací ze života našich členů, našich aktivit a ze života dění v našich Dobšicích. Sdělujeme také informace, které se 

v obecním zpravodaji nedozvíte nebo jsou zamlčovány. Případně revokujeme nepravdivá vyjádření některých 

přispěvovatelů. Jsme velmi rádi, že náš časopis čte i místostarosta obce pan Slavomil Modráček, který v Dobšickém 

zpravodaji č.3/2020 v úvodním sloupku věnoval našemu časopisu téměř 1/3 celého svého textu o zavádějících 

informacích v našem časopise. Od místostarosty obce bychom uvítali představení jeho vizí pro obec, představení jeho 

odvedené práce a třeba i poděkování našemu spolku za získané peníze na opravu obecního majetku. Zřejmě by tak 

postupoval vzdělaný, chytrý, stmelující komunální politik a člověk znalý věcí veřejných. Ve stejném zpravodaji neustále 

dokola obhajuje pan Pavel Dobrý st. vyplacení svého odchodného, které náš časopis nikdy nezpochybnil a nekritizoval. 

Jen jsme uvedli informaci o vyplacení odchodného posledním dvěma starostům obce a v jaké výši. Sdělili jsme také 

informaci, že exstarosta Ing. František Malý si odchodné nevzal, za což si ho mnozí z nás velmi váží a oceňují jeho 

morální rozhodnutí skutečného rodáka a srdcaře Dobšic. Nic jiného jsme v této věci nenapsali. Až skončí ve svých 

funkcích pan Marek Novák a pan Slavomil Modráček, tak také zveřejníme informaci o tom, zda si nechali vyplatit 

odchodné a v jaké výši. Jde přeci o peníze veřejné. Pozorný čtenář to vidí a udělá si sám úsudek. Občasník je tvořen 

demokraticky a proces vzniku trvá až 60 dní. Není vlastněn panem Novotným, jak je stále některými lživě prezentováno. 

Na obsahu se podílí všichni členové spolku, finální podoba je připomínkována a opravována všemi členy výboru spolku 

a všemi členy kontrolní komise. Po odsouhlasení všech těchto osob, jde finální číslo do tiskárny a následně do Vašich 

domovů.                                                                                                                            Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku                                                                                                                                    

Dobšický puchýř se opět konal po 32 letech      

                   V roce 1988 se konal poslední ročník slavného turistického pochodu Dobšický puchýř. Mnozí vzpomínají i 

na Dobšickou šlápotu, kterou pořádali Dobšice od 

Jičína. Od těch dob existuje vzájemné přátelství mezi 

našimi obcemi. 

                   Spolek Dobšané, za významné podpory 

Klubu zoufalých turistů vedené Františkem Malým, 

obnovil téměř zapomenutou tradici. Původní 

květnový termín pochodu se díky covidové pandemii 

přesunul na 12.9.2020. Šlo o restart a snad i proto 

jsme neměli velká očekávání. Na odpočívadle se sešlo 

76 turistů i cyklistů. I proto, že jsme   turistický pochod 

obohatili o Cyklokolo Václava Ježka, našeho známého 

rodáka z cyklokrosařského prostředí. Podrobně o celé 

akci obohacenou keltským programem a 

zabíjačkovými hody psal předseda spolku v obecním zpravodaji č.3/2020. Díky všem za účast a podporu. Akci navštívilo 

na 300 účastníků. Děkujeme za vystoupení i Cidlince a za prezentaci své činnosti Airsoftovému týmu Green Raptors. 
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Další fotografie z Dobšického puchýře a keltských slavností 
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Dobšický puchýř v roce 2021 

                  Spolek Dobšané již připravuje další ročník tohoto pochodu a je znám i termín. Uskuteční se 29.5.2021. Dále 

zveřejňujeme propagaci, kterou jsme zadali na portálech Kudy z nudy a na webu Klubu českých turistů a jinde. 

                  Jste příznivci turistiky nebo cykloturistiky? Přijďte, přijeďte 29.5.2021 do Dobšic okr. Nymburk. Místo startu, 

a tím i délku tras si volíte sami. Jedná se o hvězdicový turistický sraz s cílem v „keltských“ Dobšicích, které si chtějí 

tímto připomenout kdysi populární pochod Dobšický puchýř. Pro rodiče s dětmi je možné se do Dobšic dopravit vlakem 

a projít se po krásné stezce malého Dobše (cca 2 km) podle ramen řeky Cidliny. Každý účastník obdrží na cyklistickém 

odpočívadle malé občerstvení a upomínku. Je připraven i doprovodný program. Srdečně zvou pořadatelé – Dobšané, 

z.s. Podrobné informace najdete na https://dobsane-zs.webnode.cz/ 

Obnova palisády u Dobšického ramene 
                    Dne 21.7.2020 se podařila uskutečnit malá 

brigáda členů našeho spolku na obnově palisády u 

Dobšického ramene. Doplnili jsme chybějící kačírek v 

palisádě. Přechod přes rameno opět může sloužit rybářům, 

myslivcům i turistům a návštěvníkům naší obce Dobšice. 

Spolek Dobšané uhradil náklady spojené se zajištěním kačírku 

v hodnotě cca 3 000,- Kč i s dopravou. Děkujeme Fandovi 

Malému, Vaškovi Psotovi a Oldovi Novotnému za pomoc. 

Obnovení infocedule v Libněvsi u kaštanů 
                   Ještě v červenci 2020 se také podařilo našemu spolku vyměnit uhnilý sloupek 

infotabule v Libněvsi u nově vysazených kaštanů. Zajistili jsme nový akátový sloupek, na který 

jsme upevnili původní ceduli s informacemi o projektu.  

Spolek Dobšané, z.s. byl podpořen zaměstnaneckým 

sponzoringem Automobilky TPCA 
 
                   Jsme velmi vděčni za finanční podporu od nedaleké společnosti TPCA, která pomáhá finančně podporovat 

aktivity komunit v okolních obcích i neziskovkách. Je tak významným donátorem celého regionu. 

                   Tentokrát jsme obdrželi částku 8 000,- Kč na obnovu zaschlých stromů v okolí místního hřbitova. Jde 

zejména o vysazení nových hrušní a švestek. Novinkou 

projektu je vysazení nového stříbrného smrčku u 

zvoničky na návsi, kde se pravidelně na začátku 

Adventu rozsvítil vánoční stromeček zajištěný z       

okolních lesů. Abychom uchránili přírodu, již zde poroste živý stromeček.  

Vysazení nového stříbrného smrčku u zvoničky 

                  Na valné hromadě spolku Dobšané přítomní odsouhlasili, že by u zvoničky mohl být vysazen stříbrný smrček. 

V zahradnictví Starkl u Čáslavi jsme zjistili cenu za cca 2,2 m vysoký smrček. Činila 6 300,- Kč vč. DPH. Od TPCA jsme na 

tento smrček obdrželi 3 000,- Kč a od účastníků zájezdu na Setkání Dobšic ČR jsme vybrali 2 220,- Kč. Zbytek doplatil 

ze svého předseda spolku Olda Novotný. Tímto ještě jednou všem děkujeme. Děkujeme i obci Dobšice za uhrazení 

https://dobsane-zs.webnode.cz/
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dopravy a zaplacení vysazení stromu odbornou firmou. Po dohodě na OZ se vysadil ještě jeden smrk na 

cykloodpočívadle. K samotnému vysazení došlo dne 6.11.2020 v dopoledních hodinách. Podívejte se na fotografie. 

 

 

 

 

 

                  Dne 29.11.2020 v 17 00 hodin, několik místních 

obyvatel, za podmínek nařízení vlády ČR a epidemiologických 

nařízení, rozsvítilo nově vysazený stromeček u zvoničky. 

Udržujeme tradice a centrální náves opět vytváří příjemné 

prostředí navozující vánoční atmosféru. Stromeček ozdobila 

Mgr. Alena Zvěřinová s rodinou. Moc děkujeme. Přítomní si 

popřáli hlavně hodně zdraví. 

Sázení hrušní a švestek v okolí hřbitova 

                  Takto jsme pozvali místní obyvatele k vysazení stromů. 
 
                  Vážení spoluobčané, 
spolek Dobšané, s podporou Automobiky TPCA a obcí Dobšice, Vás zve k malému přátelskému 
setkání na dobšické posvícení v sobotu dne 24.10.2020, kdy společně vysadíme asi 18 nových 
stromů v okolí místního hřbitova. Sraz dobrovolníků bude v 9 hodin u hřbitova. Vezměte si, prosím, 
rýče, roušku a dobrou náladu. Po vysazení stromů za obcí dokončíme vysazení nového stříbrňáku 
u zvoničky na návsi před Šenkem, kde bude také připraveno malé občerstvení. Všichni jste vítáni.   
               

 Bohužel v důsledku 
nařízení vlády ČR 
ohledně covidové 
pandemie jsme 
museli akci v daném 
termínu zrušit. 
Domluvili jsme se, 
že nové stromy 
vysadíme po 
dvojicích, vždy každá dvojice v jiný den nebo 
v jiném čase. Nakonec díky asi 10 místních 
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obyvatel i přespolních se vše vydařilo. Děkujeme všem za pomoc a opět také děkujeme panu Jiřímu Čiperovi za pomoc 
v získání finančních prostředků ze zaměstnaneckého sponzoringu TPCA. Celkem bylo vysazeno 10 ks slivoní a 8 ks 
hrušní s kůly, ochranou a úvazy za cenu 4 990,- Kč.  

Naše úsilí se již vyplácí 
                 Každý rok dosazujeme uschlé či zvěří poničené stromky v okolí hřbitova. Po několika letech je již vidět na 

nových stromech bohatá úroda. Každý rok je více a více výborných švestek. Na podzim 2020 se poprvé na nových 

stromech 

ukázala 

úroda hrušní. 

Podívejte se 

na tu 

nádheru. Byli 

bychom moc 

rádi, aby 

úrodu sklízeli 

především 

místní 

obyvatelé. 

Bohužel jsme viděli dost cizích a neznámých osob, kteří i bezohledným a necitlivým způsobem stromy ničí. 

Volební uskupení Hasiči pro Dobšice si odhlasovalo veřejnou konzumaci 

alkoholických nápojů zastupitelů v průběhu jednání zastupitelstva obce 
                   Zákon o obcích, paragraf 83 hovoří o tom, že zastupitel má vystupovat tak, aby nebyla narušena vážnost 

jeho funkce. Na OZ probíhá úřední jednání a žádný zastupitel obce by neměl být pod vlivem alkoholu a v průběhu 

jednání by neměl alkohol konzumovat. Starosta obce je 24 hodin v práci a OZ je vrcholným orgánem obce dle zákona 

a minimálně zde, na tomto místě, je zcela nepřípustné, aby na stolech před zastupiteli volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice stály půllitry s pivem, a dokonce během zasedání se doplňovaly.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dobšice zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejném jednání OZ, a to v souladu 

s par. 83, Zákona o obcích. 

                      Pro tento návrh usnesení hlasovali jen Mgr. Oldřich Novotný, Mgr. Alena Zvěřinová a Ing. Tereza 

Adamcová. Jinými slovy čtyři zástupci volebního uskupení Hasiči pro Dobšice (pan Marek Novák, pan Slavomil 

Modráček, pan Václav Bulíček a paní Pavlína Králová) toto usnesení nepodpořili, a tedy předložené usnesení nebylo 

přijato. V Dobšicích mohou zastupitelé v průběhu jednání OZ veřejně konzumovat alkoholické nápoje, což se i děje. 

Zastupitelé z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice jednají pod vlivem alkoholu. Podívejte se na videozáznamy 

umístěné na webu obce Dobšice. Jsme tak zřejmě jediná obec v celé ČR, kde je toto možné. Jde o ostudné prvenství a 

znevážení vrcholného orgánu obce čtyřmi zástupci volebního uskupení Hasiči pro Dobšice.  
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Po roce opět na Pasekách (18.9-20.9.2020) 
                     Ani se nám nechtělo věřit, že to letos vyjde. Tentokrát 

jsme nejeli v tradičním termínu na svátek sv. Václava, ale už o 

týden dřív a byl to dobrý nápad. Počasí bylo totiž ještě krásně 

slunečné a teplé. Sešlo se 24 účastníků, nejen z řad Dobšanů a 

jejich příznivců, ale i dalších přátel. Nádherné počasí nám dovolilo 

trávit večery společně u ohně, ale především jako každoročně u 

dobrého jídla a pití. Kromě 

grilovaného masa a klobásek na ohni každý přichystal nějakou dobrotu pro 

všechny. Nechyběl tatarák, domácí gulášek, sekaná, uzené, spousta zeleniny, 

ale i palačinky a další sladkosti. Protože jsme si chtěli užít víkend i za letošní 

nemilé „Covidové“ situace, tak jsme tentokrát bohužel nezavítali mezi naše 

známé do místní pasecké hospůdky a točili jsme si vlastní pivo přímo v chalupě. 

Krásné počasí přálo nejen 

houbaření, ale i tradičním 

výletům po okolí. Navštívili jsme Harrachov, Mumlavské vodopády, 

Příchovice s rozhlednou U čápa a muzeem Járy Cimrmana, rozhlednu 

Štěpánku, ozubnicovou dráhu v Kořenově a někdo dokonce vyrazil do 

Liberce do ZOO. Bylo prostě nádherně.                      Mgr. Alena Zvěřinová 

Klub zoufalých turistů opět na cestách 
                      Počasí na svatováclavský víkend nebylo pro turistiku příznivé. 
Přesto se Zoufalci na svoji již tradiční akci vypravili. Kola byla v tomto 
případě ponechána ve svých stájích a plánovaná byla pouze turistika pěší. 
V sobotu pršelo prakticky celý den, a tak jsme se rozhodli navštívit cestou 
zámek v Rychnově nad Kněžnou. Kápli jsme na docela šikovného průvodce, 
výklad byl vtipný a nenudil. Horší to bylo poté s občerstvením. Na oběd 
jsme čekali hodinu – coronavirus útočil i zde (chyběl personál). Ubytování 
se podařilo zajistit v celku slušném hotelu v Deštném v Orlických horách. 
Avšak zavíračka ve 22 hod. byla pro pivaře příliš brzo. V neděli jsme vstávali 
sice do pošmourného dne, ale kupodivu bez deště. Naplánovaný byl okruh 
s výstupem na Masarykovu chatu, celkem asi 15 km pěší túry. Jelikož ale 
někteří jedinci nacházeli stále více hub a chtěli se této činnosti věnovat i 
nadále, tak na Masarykovu chatu dorazila asi jen polovina výpravy. 
Nakonec jsme se všichni opět sešli při obědě na Šerlišském mlýně. V 
pondělí zase lilo, a tak jsme svůj turistický program zrušili. Zapálením svíček 
a vzpomínkou na kamaráda Mirka jsme u jeho hrobu ukončili letošní 
uplakaný výlet a vydali se k domovům.                              Ing. František Malý 
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Smlouva na projekt Záchrana Keltského oppida byla podepsána 
                     Jak již všichni víte, spolek Dobšané získal dotaci na obnovu dětského hřiště 

v Dobšicích, které nechalo vedení obce řízené volebním uskupením Hasiči pro Dobšice 

zdevastovat. Během září se vybrali dodavatelé a v říjnu (26.10.2020) byla podepsána 

smlouva, kde je uvedena konečná částka na projekt, a to ve výši 394 490,- Kč. Dne 

3.11.2020 se začalo s obnovou. Připomínáme, že bude zcela opravena polozemnice. Již 

jsou opraveny všechny herní prvky pro děti, je usazen nový houpací koník a je postaveno 

nové oplocení za totemem. Totem bude usazen na trn v betonové patce a před oppidem 

bude umístěn nabíjecí elektrický stojan pro kola.  

Projekt počítá i 

s dobrovolnickou pomocí 

místních obyvatel. Včas 

Vás budeme informovat o 

termínech placených 

brigád, kdy budete moci 

natírat všechny dřevěné 

herní prvky. Pokud vše 

půjde dle harmonogramu, dětské hřiště znovu otevřeme na dobšickou pouť v roce 2021.  

                    Dotace byla připsána na účet Dobšanů dne 27.11.2020. Je to opět mimořádný počin neziskové organizace 

v Dobšicích. Kdyby spolek Dobšané celý rok 2021 neudělal již nic, tak už toto je pozoruhodné a obdivuhodné, 

nemyslíte? Z řad vládnoucího volebního uskupení Hasiči pro Dobšice doposud nikdo ani nepoděkoval. Je to smutné. 

Jak reagují turisté na realizaci projektu na facebooku kraje? 

                  Nedaleko Poděbrad, v obci Dobšice, usiluje spolek Dobšané o znovuoživení originálního dětského hřiště ve 
stylu keltské osady. Skvělý nápad, který navazuje na místní historickou vazbu na keltskou kulturu. Práce je tu více než 

dost, a tak se spolu s Vámi těšíme na příští léto, kdy budou brány opraveného hřiště znovu otevřeny. 🌞🌷🌳🌲 

                Pavlina Zavadilová: to je dobře, byli jsme tam kdysi a krása. Teď jsme tam vzali naše syny a strašný, vše 
rozpadlé, nemohli jsme jim ukázat ani stavení, tak se sklouzli dvakrát na klouzačce a jeli jsme domů. Tak to se na příští 
rok těšíme, jak to tam po rekonstrukci bude vypadat. 

Projekt s názvem Záchrana Archeoskanzenu v obci Dobšice 
                   Spolek Dobšané nabídl vedení obce Dobšice zpracování dotace na obnovu Archeoskanzenu, jenž se nachází 

vzadu za dětským hřištěm. Ten je snad ještě v horším stavu než hřiště pro děti. Neodborné zásahy a dílčí snahy o opravu 

tamějších objektů, rádoby znalci keltské tématiky, odsoudili Archeoskanzen téměř k likvidaci. Jednalo by se o druhou 

etapu navazující na obnovu oppida. Opět by se žádalo o cca 400 000,- Kč. Předseda spolku Mgr. Oldřich Novotný opět 

přislíbil zdarma tuto žádost zpracovat. Žádost byla podána hned 1.11.2020. Bohužel dne 26.11.2020 nové vedení 

středočeského kraje, s novou hejtmankou, již vypsaný dotační titul z Participativního rozpočtu kraje zrušilo. Bude prý 

nahrazeno jinou výzvou. Tedy vyčkáme na budoucí vývoj. 

Pokud uspějeme, bude se akce realizovat v průběhu roku 2022 a opět na dobšickou pouť téhož roku 

by se slavnostně druhá etapa otevřela. Tím by se dokončila celá obnova keltské tematiky v Dobšicích 

na místním hřišti. Všichni věříme, že toto naše úsilí veřejnost ocení. Doufáme, že turisté a návštěvníci 

obce si opět najdou cestu do naší obce a na naše aktivity naváže nová generace místních občanů se 

zájmem o historii a rozvoj obce. Projekt je určen především pro místní obyvatele a pro maminky s malými dětmi. Již se 

nebudou muset bát přijít na nové moderní a netradiční dětské hřiště, které ohrožovalo zdraví dětí.  

Takto bude vypadat 
nový stojan na kola 

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
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Dotace na novou zeleň v obci 
                   Spolek Dobšané předložil vedení obce Dobšice nabídku, že by zajistil zdarma pro obec cca 45 nových stromů 

(2 – 2,5 m vysoké) s vaky na vodu, kůly a ochranou, dle vyhlášené výzvy Státního fondu životního prostředí. Dotace by 

činila 100 % a mohla by být až ve výši 250 000,- Kč. Spoluúčast obce by činila 0,- Kč. Náklady na zpracování dotace, 

náklady na odborný dozor i na projektovou dokumentaci by zajistil spolek Dobšané skrze odborné firmy. Tedy obec by 

nezaplatila ani jednu korunu. Naopak by získala 250 000,- Kč na nové stromy v obci a jedinou podmínkou byl souhlas 

obce s umístěním nových stromů na obecních pozemcích. 

Starosta obce pan Marek Novák odpověděl písemně předsedovi spolku na výše předloženou nabídku takto:  

„Zdravím, po včerejší schůzce na obecním úřadě kde probíhala diskuze k tvé žádosti na výsadbu 45 ks líp jsem souhlas za obec 
Dobšice nepodepsal. Mám v současné době rozjednanou dotaci z jiné výzvi , která se mi zdá smysluplnější kdy jsme oslovení 
společnosti , která by zajistila žádost , odborný návrh složení vysazených dřevin , následnou výsadbu i nutnou administrativu . 
Veškeré připravi samozřejmě po široké diskuzi a ne v časovém presu . Doufám že v brzké době dojde se zástupci této společnosti 
k osobnímu kontaktu u nás v obci , aby nám nastinili , vytvořili návrh výsadby . 
S pozdravem Marek“ 

                                                                                                                             (odpověď starosty obce přepisujeme bez úprav) 
 
                   My jen dodáváme, že starosta obce pan Marek Novák touto jinou společností myslel jiný spolek s názvem 
Futura academica z.s. z Neratovic, zastoupený p. Vrtiškou. Tento spolek nemá žádnou historii. Byl založen v lednu 2020. 
Jeho reference na webu jsou minimální. Pan Vrtiška vůbec není statutárním členem orgánu spolku. Tento spolek 
údajně nabízí dotaci z jiné výzvy, ale jak zjišťujeme, tak se jedná o úplně stejné parametry dotační výzvy předložené 
Dobšany. Pan starosta veřejně nemluví pravdu.  
                   V duchu hesla preferujeme místní subjekty, které razí vedení obce řízené volebním uskupením Hasiči pro 
Dobšice, preferují subjekt, který z Dobšic není a má aktivity, které kritizují i zastupitelé z Neratovic. Citujeme z veřejně 
dostupných zdrojů: 
 
                      „Zastupitelé za nový klub Budoucnost pro Neratovice navrhovali vyřazení dotace pro spolek Futura academica, z.s. Spolek původně 
žádal o 55 000 Kč, dotační výbor mu však navrhnul poskytnout pouze 5 000 Kč. Už to naznačuje, že ani u členů dotačního výboru nevzbudila 
žádost tohoto spolku velkou důvěru. Žádost spolku Futura academica o dotaci opravdu působí nevěrohodně. Popis slibovaných aktivit je velmi 
vágní a vypadá jako seznam “vše, co by se mohlo líbit.” Stejně tak seznam plánovaných výdajů je sestaven tak,  aby bylo možno pod těmito 
položkami vykázat prakticky cokoliv. Mnohé aktivity vůbec nemají být realizovány na území města a jsou formulovány tak, že nelze prokázat, zda 
se vůbec uskutečnily či nikoliv. V žádosti je například uvedeno, že žadatelé o svých aktivitách pravidelně přednášejí na školách. Spolek byl však 
zaregistrován pouhé tři dny před podáním žádosti o dotaci.  
Fakt nebo fikce? Na webu údajného turistického klubu zaštítěného spolkem Futura academica nejsou prezentovány žádné skutečné aktivity, 
naopak jsou prezentovány některé smyšlené. Například „každoroční, již tradiční výzva Nera challenge“, o které jinde na internetu nenajdete ani 
zmínku. Internetová stránka spolku ovšem zmizela krátce poté, co jsme emailem upozornili zastupitele na pochybnosti kolem činnosti spolku.“ 
 

                  Starosta naší obce Marek Novák preferuje tento cizí spolek před spolkem Dobšané. Ke všemu již 
hrozí, že peníze v této výzvě budou vyčerpány a již nebudou. Volebním uskupením Hasiči pro Dobšice byl 
naopak předložen podrobný popis stromů, které se budou likvidovat a na pokácená místa se zatím vysazovat 
nebude nic. Tak rozhodli zastupitelé za volební uskupení Hasiči pro Dobšice veřejně na OZ v září 2020.  
                    Členové spolku Dobšané, z.s., ale i všichni opoziční zastupitelé, nesouhlasí s těmito formami, metodami 
a neprofesionálním stylem řízení naší obce, jenž naši obec jen poškozují a přiživují nedobré mezilidské vztahy. Pan 
starosta stále drží linii občany Dobšic nespojovat a nesjednocovat. Jak sdělil hned po mimořádných volbách.                       

Činnost ČRS MO Žehuň – výlov Nádrže v Sánech 
                   10.října 2020 se konal výlov rybníka Nádrž v Sánech. I přes začínající druhou vlnu 

koronavirové epidemie jsme museli chovný rybník vylovit, neboť 
v roce 2021 Povodí Labe začne s opravou jezové zdrže pod 
Špinkovými. Oprava jezové zdrže bude trvat do roku 2023 a po 
tuto dobu nebude do chovného rybníku nasazena rybí obsádka, 
neboť nebude zajištěn trvalý přívod vody do Nádrže a nelze 
riskovat případný úhyn.  Z rybníka Nádrž bylo odloveno celkem 600 ks kapra K4 o celkové 
váze cca 750 kg a dále 30 ks candáta a 30 ks štiky, kdy celková váha dravých ryb činila  
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cca 25 kg. Ryby byly vysazeny nad Baderský jez, přesně dle 
rozhodnutí Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, z 
důvodu srpnového prokázání nebezpečné choroby herpesvirózy 
kapra Koi v k.ú. Hradišťko II, i náš rybářský revír Cidlina 1 B, spadal 
do ochranného a dozorového pásma a byl úplný zákaz dovozu a 
vývozu živých ryb z rybářského revíru a chovných vod. Na základě 

naší žádosti, a z důvodu nutnosti výlovu kvůli rekonstrukci jezové zdrže v Sánech, nám byla výjimka na převoz ryb 
povolena, ale pouze s podmínkou vysazení všech ryb z výlovu nad Baderský jez. Došlo tedy pouze k převozu ryb v rámci 
ochranného a dozorovaného pásma. Petrův zdar                                                     Ing. Ondřej Jedlička, předseda MO Žehuň 

Dobšičtí si také připomenuli 31. výročí 17. listopadu (1989) 
                        Dne 17. listopadu 2020 si v 17 hodin a 11 minut u Památníku obětem válek 
a u Božích muk připomnělo několik málo dobšických obyvatel tichou vzpomínkou Den 
boje za svobodu a demokracii. Pod vedením zastupitelky Mgr. Aleny Zvěřinové byl 
upraven Památník obětem z válek a byly zakoupeny svíčky s ozdobnými květinami k 
Božím mukám. Mladí lidé vůbec dnes nechápou, že před 31 lety jsme např. v naší zemi 
nemohli svobodně cestovat do zahraničí, nemohli jsme říkat svobodně co chceme, lidé 
s jinými názory byli perzekuováni a zavíráni do vězení. Je dobře, že se v Dobšicích i 

v době epidemie a vůbec v dobách 
nelehkých, které ohrožují znovu 
získanou svobodu a demokracii, 
najdou lidé, nezapomínající na 
odpor proti totalitním režimům, jak 
v roce 1939 nebo 1989. Že boj za svobodu obecně, za svobodu 
slova a demokratickou diskuzi, za věci veřejné, jsou aktuální i dnes, 
dokazuje i např. vývoj v Dobšicích po mimořádných volbách. 
                    Vládne zde opět jen jedna strana (resp. volební 
uskupení hasičů), občan s jiným názorem je nepřítel, napadán, 
odmítán, porušují se demokratické prvky řízení obce i zákony, jsou 
snahy cenzurovat, občané se zase bojí veřejně vyjadřovat své 
názory a vítěz voleb vůbec nerespektuje zastupitelskou 
demokracii. 
                    Zastupitelská demokracie je forma vlády založené na 
principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od 
autokracie. Problémem zastupitelské demokracie může být to, že 
zastupitelé „hlasu lidu“, ve skutečnosti nereprezentují „hlas lidu“. 
V tom případě se demokracie stává oligarchií – vládou malé 
skupiny lidí. Protože zastupitelé získávají moc nad zastupovanými. 
Přesně toto se stalo v Dobšicích, neboť vítězné autority vůbec 
nepochopily podstatu zastupitelské demokracie. Chraňme si 
svobodu a demokracii! Bojujme společně s totalitou v obci!   

 

      Jaké akce nás čekají v roce 2021 pořádané spolkem Dobšané? 
• Reprezentativní spolkový ples (společný ples rybářů, myslivců, Dobšanů… a okolních obcí) – 27.2.2021 

• Jarní setkání s poezií 

• 45 let Cidlinky a valná hromada spolku – 19.3.2021 

• Dobšický puchýř a Cyklokolo Václava Ježka – 29.5.2021 

• Slavnostní znovu otevření dětského hřiště ve stylu keltského oppida – 26.6.2021 

• Zabíjačkové hody s letním muzicírováním – 11.9.2021 

• Dušičkové setkání s poezií a zvoněním na nový zvon – začátek listopadu 2021 

• Adventní neděle s Vánočním setkáním – první tři neděle v prosinci 2021 

https://www.wikiwand.com/cs/Seznam_forem_vl%C3%A1dy
https://www.wikiwand.com/cs/Volby
https://www.wikiwand.com/cs/Zastupitel
https://www.wikiwand.com/cs/Lid
https://www.wikiwand.com/cs/Oligarchie
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               Kromě výše uvedených akcí, si naši členové pořádají své zájmové aktivity a realizují své projekty. Pokud náš 

spolek bude mít finanční prostředky, opět rádi finančně i jinak akce našich členů podpoříme. Také se budou konat 

tradiční výlety. Finančně podporujeme i Obec Dobšice, přestože není členem našeho spolku. 

               Změna programu a termínů vyhrazena v souvislosti s případnými pandemickými opatřeními vlády ČR. 

               Řadu akcí spolku Dobšanů bychom rádi koordinovali s akcemi ostatních subjektů v obci, včetně obecních, kde 

bychom se sešli všichni společně a vzájemně se podpořili. Např. společným plakátem, společnou propagací, společnou 

účastí. Veřejně jsme to navrhli na OZ. Tento náš návrh je patologicky odmítán předsedkyní kulturní komise obce paní 

Pavlínou Královou za podpory starosty i místostarosty obce. Paní Králová zřejmě ještě nepochopila ve své funkci a roli, 

že je předsedkyní kulturní komise všech místních obyvatel, a ne jenom jednoho subjektu a nesedí na schůzi SDH. Ještě 

ani jednou ve své funkci nesvolala místní subjekty k osobnímu jednání a společné koordinaci třeba jen jediné kulturní 

akce v roce. Je to hloupé a tragické. Kdo tomu nevěří, podívejte se na videozáznam z OZ ze dne 23.9.2020, kde se 

negativně prezentuje a vyjadřuje k danému tématu zastupitelka obce paní Pavlína Králová. 

Z došlých dopisů 
                  Na základě došlých dopisů obci Dobšice od pana Dobrého st., především z dopisu ze dne 9.9.2020, kde nás pan Dobrý 
st. všechny občansky informuje o tom, že po volbách v roce 2018 mohli obdržet odchodné i další zastupitelé obce, a že jde o plnění 
ze zákona. Ve Vaší odpovědi panu Dobrému st., pane starosto, jste uvedl, že v roce 2018 bylo odchodné vyplaceno končícím 
zastupitelům. Žádám Vás, zda byste mohl sdělit a podat informaci o tom, kteří zastupitelé obdrželi v roce 2018 odchodné a v jaké 
výši? S pozdravem a poděkováním za odpověď. Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce Dobšice 
 
Dobrý den,  
k Vaší žádosti zasílám následující informace: 
v roce 2018 bylo vyplaceno odchodné p. Václavu Bulíčkovi, končícímu místostarostovi obce ve výši 1+2, celkem 17 400 Kč. Nikdo 
jiný na odchodné v tu dobu neměl nárok S pozdravem Marek Novák, starosta obce (pan starosta opomněl i pana exstarostu Ing. 
Popka).  
 
                Starosta obce pan Marek Novák také odpověděl panu Dobrému st. na otázku, zda si nechali vyplatit odměnu končící 
zastupitelé v roce 2014, kdy končil starosta obce pan Ing. František Malý. Zde je odpověď starosty pana Marka Nováka panu 
Dobrému st. a i Vám všem občanům v Dobšicích:“ V roce 2014 nebyla nikomu vyplacena odměna za ukončení výkonu funkce.“ 

Příběh pokácené stoleté lípy-odpovědné osoby z řad volebního uskupení Hasiči 

pro Dobšice porušili zákon, kritika ze strany Dobšanů byla oprávněná 

Výslech osoby, která lípu pokácela 

                  Jak jsme Vás již informovali, volební uskupení Hasiči pro Dobšice, v té době vedené Ing. Martinem Popkem, nechalo 

bez povolení vykácet stoletou, plně vitální, olistěnou, bohatě kvetoucí lípu u místního hřbitova. Česká inspekce životního prostředí 

dne 13.8.2020 provedla další úkon, kdy vyslechla kontrolovanou osobu, která lípu pokácela. Kontrolovaná osoba vypověděla do 

úředního protokolu toto: „…že starosta obce ho oslovil s žádostí, aby se podíval na stromy u hřbitova s tím, že chtěl, aby se všechny 

ořezaly, a dále že jedna lípa je v havarijním stavu a měla by se pokácet. Pan starosta slíbil zajistit povolení. Pan starosta řekl, že 

není problém, že povolení zařídí. Povolení jsem nakonec vůbec neviděl.“               

Konečné Rozhodnutí 

                 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“), jako příslušný správní orgán podle 

ustanovení § 80 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 

Sb.“), po provedeném řízení o přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, (dále jen 

„zákon o přestupcích“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodla takto: 
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I. Obviněný z přestupku, Obec Dobšice, IČO: 00239062, se sídlem Dobšice 18, 289 05 Žehuň (dále také „obviněný“), je 

uznán vinen tím, že dne 26.3.2019 pokácel dřevinu, lípu srdčitou, o obvodu kmene 247 cm, rostoucí mimo les, u hřbitova, 

na rozhraní pozemků parc.č. 270/3 a 442/1, k.ú. Dobšice u Žehuně, bez povolení orgánu ochrany přírody, čímž porušil 

povinnost stanovenou v § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu 

ochrany přírody, není-li dále uvedeno jinak, a spáchal tak přestupek podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 

114/1992 Sb., konkr. zničení dřeviny rostoucí mimo les bez povolení, za který se jí ukládá podle ust. § 88 odst. 3 písm. a) 

tohoto zákona 

pokuta ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých). 

II. II. Obviněný je podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o přestupcích a ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu povinen 

nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

                Prošetřením všech okolností, které s provedeným zničením dřeviny souvisely, dospěla ČIŽP k závěru, že shledala pokácení 

lípy srdčité, rostoucí mimo les u hřbitova na rozhraní pozemků parc.č. 270/3 a 442/1, k.ú. Dobšice u Žehuně, ke kterému došlo 

dne 26.3.2019 bez povolení orgánu ochrany přírody, za porušení ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a má za prokázané, že 

obviněný je za předmětné porušení odpovědný. Kácení bylo sice fyzicky provedeno druhou osobou, ovšem na základě pokynů a 

v zájmu obviněného, který byl zadavatelem/iniciátorem prací a při rozhodování o pokácení s jeho realizátorem spolupracoval 

(došlo zjevně ke společně akceptované domluvě) a práce bez pochyby jako vlastník koordinoval, jak vyplývá i z posloupnosti jím 

učiněných kroků (oslovení realizátora a zadání prací, opatření „povolení“), bez jejichž realizace by ke kácení vůbec nedošlo. 

Zhotovitel jednal na základě pokynu obviněného, je tedy nutno mít za to, že jednal za obviněného, který tak též nese odpovědnost 

za toto jednání. K tomu je zároveň nutné poznamenat, že tímto obviněním není dotčena odpovědnost zmíněné druhé osoby. 

                Závěrem jen dodáváme, že kritika vedená naším spolkem vůči těmto praktikám byla oprávněná. Naši členové, 

zejména předseda a vůbec celý spolek byl některými občany osočován, urážen a napadán. Vzpomeňme alespoň na 

veřejné urážky bývalého starosty Ing. Martina Popka. Nyní by se nám všem měli tito občané omluvit. Je to pro nás velké 

zadostiučinění a je to odpověď všem, kteří nám nevěřili. Inspekce konečné Rozhodnutí pojala formou poučení a snahou 

zabránit tomuto jednáni do budoucna. Minimálně vedeni obce by si už mělo uvědomit, že opakované nezákonné 

jednání by vedlo již k tomu, že by další pokuta byla daleko vyšší, vzhledem k poučeni v tomto Rozhodnuti. Teď jen zbývá 

sdělit veřejnosti na kom bude vedení obce řízené Hasiči pro Dobšice vzniklou škodu vymáhat? 

Nejhloupější výrok roku 2020 o škodlivosti vánočních koled na zdraví občanů 
                   Zdravím, bohužel z důvodu zhoršující se situace kolem pandemie Covid19  a na doporučení starosty obce se veřejný 

rozhlas dne 24.12. 2020 nepustí. V reálných číslech jsme na  5 stupni indexu PES, vláda stále rozhoduje o opatřeních.  Občané mají 

možnost si na zvoničku individuálně zazvonit při procházce jak je psáno na letáčku Dobšanů. Věříme že příští rok se všichni sejdeme 

tak jak jsme zvyklí při vánočním zvonění. Všem přeji krásné svátky vánoční Slavomil Modraček,místostarosta 

(reakci místostarosty obce na prosbu našeho spolku k produkci vánočních koled v místním rozhlase na Štědrý den přepisujeme 

bez úprav) 

Volební uskupení hasiči pro Dobšice propachtovalo obecní pozemky zájemci 

s nižší nabídnutou cenou s diskriminačním zdůvodněním, obci vzniká každý rok  

škoda ve výši 5 472,- Kč, pachtovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou 

s pětiletou výpovědí bez vědomí zastupitelů 
                    Vedení obce čtyřmi hlasy volebního uskupení Hasiči pro Dobšice propachtovalo celkem 13,6791 ha zájemci, který 

nabídnul cenu pronájmu 5 700,- Kč za ha. Jiný uchazeč nabídl cenu 6 100,- Kč za ha. Ten ale nebyl vybrán. Obci tímto rozhodnutím 

vznikla škoda 400,- Kč za ha. Hlavním argumentem pro výběr uchazeče s nižší cenou bylo zdůvodnění, že je daný subjekt z Dobšic 

a že vykonává pro obec práce zdarma. Zástupce vítězného uchazeče, který kandidoval ve volbách za volební uskupení Hasiči pro 

Dobšice, který je členem finančního výboru obce Dobšice, po hlasování řekl: 

 „Děkuji zastupitelům, kteří pro jejich firmu hlasovali. Bereme to jako ocenění práce, kterou pro obec vykonávají jejich technikou a zadarmo.“ 
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                     Požádali jsme administrativu vedení obce, aby nám vyčíslila všechny došlé faktury vystavené vítězným uchazečem obci 

Dobšice za posledních 5 let, za jejich odvedenou práci pro obec. Zde jsou: v roce 2016 obec uhradila za vystavené faktury 52 069,50 

Kč, v roce 2017-22 538,30 Kč, v roce 2018-14 005,80 Kč, v roce 2019-2 057,- Kč a v roce 2020 zatím 0,- Kč.  Celkem za posledních 

5 let obec uhradila faktury v hodnotě 90 670,60,- Kč. Slova o vykonávání prací pro obec zdarma neznějí dle výše zjištěného 

důvěryhodně. Uchazeč s nabídnutou cenou 6100,- Kč za ha za celou dobu existence platné nájemní smlouvy s obcí nefakturoval 

ani jednu korunu. 

                     Obec by měla dodržovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu základní zásady jako jsou transparentnost, 

rovné zacházení, zákaz diskriminace, přiměřenost. Pokud obec nedodrží při zadávání tyto základní zásady, např. neodůvodněně 

zvýhodní jednoho uchazeče, může se s podnětem na přezkum takového postupu obrátit každý občan na kontrolní instituce. 

                     Ještě dodejme, že vítězný uchazeč má od roku 2018 propachtovány a prolongovány i další obecní pozemky o celkové 

výměře 13,0478 ha za cenu pouhých 3 918,- Kč ročně za ha na dobu tří let. Ptáme se, proč první smlouva je uzavřena na dobu 

určitou a tato druhá na dobu neurčitou? Kdo o tom rozhodl? Proč nebyl návrh pachtovní smlouvy součástí výběrového řízení a 

nebyl veřejně dostupný? Proč o tom nebyli informováni všichni zastupitelé obce Dobšice? Kdo asi vyhraje výběrové řízení na tyto 

další pozemky ve výběrovém řízení v roce 2021? 

Víte, že… 
• spolek Dobšané daroval Airsoftovéhu týmu Green Raptors 2 000,- Kč na jejich činnost za pomoc při akcích? 

• spolek Dobšané daroval 500,- Kč Mysliveckému spolku Cidlina i za to, že vysadil v lomu u D11 na cca 50 ks smrků, javorů a dubů? 

• volební uskupení Hasiči pro Dobšice odhlasovalo 7 500,- Kč pro SDH a 7 500,- Kč pro Dobšané, z.s.? Jde o přerozdělení každoročního 

sponzorského daru od firmy Araldo, které do obce zajistil Mgr. Oldřich Novotný a JUDr. Jiří Novák. Starosta obce pan Marek Novák toto 

rozdělení zdůvodnil tím, že ostatní spolky v obci v roce 2020 nevyvíjely žádnou činnost. To není pravda a obsah tohoto Občasníku je 

toho důkazem. Návrh opozice na spravedlivé rozdělení všem byl hasiči zamítnut. V roce 2019 se tento příspěvek projedl v řízkách. 

• hasičské vedení obce zrušilo tradiční prosincové obecní akce? Spolek 

Dobšané proto sám zajistil tradiční vánoční zvonění a Betlémské 

světlo. Na Štědrý den, mezi 13. a 14. hodinou, si mohly děti zazvonit 

na Ježíška během odpolední procházky. Účastníci obdrželi i jelítka. 

• v polovině listopadu 2020 v okolních lesích rostly nádherné houby?  

• webové stránky našeho spolku Dobšané, z.s. navštívilo v roce 2020 

více jak 8 000 zájemců o informace?  

• v nedávné době byl spatřen čáp stojící na nově vybudovaném čapím 

hnízdě? Existuje svědectví sousedů čapího hnízda. Zajistili jsme ořezání větví jasanu omezující čapí hnízdo. 

• spolek Dobšané zajistil novou roční revizní zprávu na dětské hřiště? Předseda spolku ji předal starostovi obce. Starosta ani nepoděkoval. 

• starosta obce si vykázal pracovní cestu autem na Setkání Dobšic v Dobšicích u Znojma v létě 2020 a nechal si vyplatit cestovné ve výši 

1 841,- Kč? Již jsme Vás informovali, že na toto setkání jel také autobus s místními obyvateli. Vedení obce však se svými občany nejelo. 

• tradiční Novoroční výstup na Holý vrch se konal neformálně? Tentokrát bez cen, bez sněhu. K dispozici byla jen od 14. hodin kronika 

pro vzkazy a podpisy účastníků.  

Hodně štěstí, lásky a zdraví v roce 2021          

Krásně jak v ráji se mějte, v novém roce si užívejte všeho, co vám ten starý nedopřál, aby rok 

2021 rozhodně za to stál, ze srdce přejí Dobšané 

O toto poutní místo pečuje Mgr. Naďa Tomsová          

Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 8.1.2021 

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


