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Vážení spoluobčané, 

situace v Dobšicích je neudržitelná. Volební uskupení Hasiči pro Dobšice, vedené dnes 

starostkou paní Veronikou Kopeckou, vrací naši obec do období před rokem 1989. Tedy do 

nedemokratického období. Totalitní metody s porušováním zákonů, jejich obcházení, 

nerespektování schválených pravidel, monopol jedné strany bez kapky slušnosti k lidem 

s odlišnými názory, je alarmující. Vrcholem ledovce je nyní cenzura příspěvků z řad opozice do 

Dobšického zpravodaje. Starostka obce zveřejnila v posledním Dobšickém zpravodaji jen jeden 

ze tří příspěvků z řad opozice. Jde o další porušení zákona. Tentokrát Tiskového zákona, 

46/2000 Sb. Z těchto důvodů bude nyní opozice vydávat tento list a bude veřejnost informovat 

o tom, co se oficiálně nedozvíte, je zatajováno, smeteno pod stůl. Co paní starostka 

cenzurovala? Přečtěte si dva cenzurované příspěvky zaslané opozicí do Dobšického zpravodaje 

v řádném termínu pro uzávěrku příspěvků.  

Naše obec drží národní rekord 

Od voleb do zastupitelstva obce Dobšice v roce 2014 uběhlo cca 7 let a v naší obci se od té 

doby vystřídali 4 starostové. To je národní rekord. 

Ve volbách v roce 2014 již nekandidoval bývalý starosta Ing. František Malý. Jeho období ve 

funkci lze již nyní s odstupem krátkého času hodnotit jako velmi úspěšné, kdy obec vzkvétala, 

byl vybudován vodovod i kanalizace s ČOV. Dobšice byly proslavené v celé ČR keltskou 

tematikou, realizovaly se projekty a obec vyhrávala každoročně v soutěži Vesnice roku. Získalo 

se mnoho dotačních peněz do obce. Jde o období skutečné prosperity. 

V roce 2014 po volbách se ujali moci v Dobšicích zástupci volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice. Prvním starostou za hasiče byl zvolen pan Pavel Dobrý st.. Po krátkém účinkování 

v čele obce abdikoval. Mohl aktivně ovlivňovat dění v obci, ale od rozdělané práce odešel. 

Zřejmě si uvědomil, že se svými kolegy to prostě nejde. 

Nahradil ho již v pořadí druhý zástupce z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice Ing. Martin 

Popek. Za jeho působení alespoň byla dokončena revitalizace Libněvse z peněz, které přinesla 

ještě éra Ing. Františka Malého a aktivity spolku Dobšané, z.s.. Nový starosta se věnoval 

především opravě stávajícího obecního majetku, kdy např. pokračoval v obnově obecního 

úřadu (s jeho obnovou začal již Ing. František Malý), sběrného dvora, obecních komunikací 

apod. Stále více se však věnoval zájmům jeho podporovatelů z řad hasičů. Např. opakovaně 

podával netransparentní žádost o dotaci na novou hasičskou zbrojnici s klubovnou pro schůze 

SDH nebo je silně podporoval obecními penězi na úkor ostatních. Proslavil se v obci nezákonně 



vykácenou stoletou lípou u hřbitova, za což obec zaplatila pokutu. Nechal propadnout Územní 

plán obce. Během jednání zastupitelstva se začal volně konzumovat alkohol. 

V mimořádných volbách v roce 2019 již nekandidoval a moci se ujal v pořadí třetí starosta z řad 

volebního uskupení Hasiči pro Dobšice pan Marek Novák. Za cca rok jeho vládnutí se mu 

nepodařilo získat ani jednu dotační korunu, a naopak schválené peníze krajem ve výši cca 

250 000,- Kč nechal propadnout. Staral se jen o nutnou opravu obecního majetku 

(pohostinství, přístřešek, sekání…), což by měl dělat každý starosta obce. Je to normální a 

základní povinnost starosty. Nic k většímu chlubení a oslavným děkovačkám. Pokračoval 

v obnově obecního úřadu po Ing. Popkovi a ke dni jeho odstoupení nebyla akce dokončena. 

Ani administrativně. Negoval návrhy opozice a jiných subjektů v obci. Až na výjimku, kdy 

v začátku jeho funkčního období dal souhlas s obnovou dětského hřiště spolkem Dobšané, z.s.. 

Spolek také sám zajistil na 400 000,- Kč na jeho opravu a akci realizoval. Starosta se proslavil 

nestandartním výběrovým řízením na propachtování obecních nemovitostí, což potvrdily i 

závěry policejního vyšetřování, jak jsem četl v Dobšickém zpravodaji. Před svým odchodem 

stihl ještě podat znovu netransparentní žádost na novou hasičskou zbrojnici za cca 2,5 mil Kč 

a navázal tak na snahy jeho předchůdce. Nebyl schopen za celý rok dokončit projednání 

Územního plánu obce. Aktivně odhlasoval usnesení o legálním pití alkoholu na zasedáních 

zastupitelstva obce. Svým neodpovědným stylem řízení prohloubil propast v mezilidských 

vztazích, neudělal nic pro zklidnění, neumožnil opozici mít své zástupce ve výborech a komisích 

obce. Poprvé v historii obce opozice přednesla na OZ návrh na odvolání starosty obce. Obec 

pod jeho vedením neprosperovala. Prosperita vypadá zcela jinak. On sám pak se proslavil 

podáním trestního oznámení na neznámého pachatele. Důvodem byly prý útoky, vyhrožování 

a anonymy zasílané jemu a jeho rodině. 

Po jeho nečekaném odstoupení byla zvolena starostkou obce, dne 21.5.2021, v pořadí další 

náhradnice z volebního uskupení Hasiči pro Dobšice, paní Veronika Kopecká. Sama navázala 

na svého předchůdce a v čele obce, ve všech výborech a komisích, jsou opět jenom zástupci 

hasičů. Proslavila se hned v prvním veřejném článku, kdy sdělila, že obec pod vedením pana 

Marka Nováka prosperovala. Jde o další výrok roku. Nesdělila veřejnosti jedinou svoji prioritu, 

kterou by chtěla do konce volebního období realizovat. Také nebyla schopna vyjednat koaliční 

vládnutí v obci. Od její volby uběhlo více jak tři měsíce a již se proslavila porušením Zákona o 

obcích, § 92 odst.1, kdy nebyla schopna svolat následující zastupitelstvo v řádném termínu, 

tedy do tří měsíců od konání posledního OZ. Tím vznikají obrovské pochybnosti o tom, zda je 

touto volbou starostky obce zajištěno řádné fungování obce, kdy dochází již v začátku 

funkčního období čtvrté starostky z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice k narušení 

komunikace obce s občany a k porušování zákonů.  

Vždy jsem se osobně snažil být mezi prvními, výraznými a úspěšnými. Mohl bych být opět 

pyšný na naši obec za toto prvenství. Bohužel toto prvenství mě osobně netěší a je velmi 

smutné, že se do čela obce dostávají osoby, které se domnívají, že na tuto funkci mají a jsou 

schopni ji vykonávat. Opak je pravdou. Naše obec díky tomu nevzkvétá. Dočkáme se v pořadí 

pátého starosty z řad volebního uskupení Hasiči pro 



Dobšice? A kdy k tomu dojde? Kdy bude zase porušen zákon? Nestandartní kroky se stávají 

normou a lidem to nevadí? Kdy se kormidlo otočí k prosperitě, normalitě a zlatému období 

z let před rokem 2014? To rozhodnou voliči a místní občané v dalších volbách. 

Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce Dobšice 

Kontrola odhalila další závažné pochybení exstarosty pana Marka Nováka 

Jako by toho nebylo již dost. Na světlo se dostávají další nestandartní kroky exstarosty obce 

z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice pana Marka Nováka. 

Dne 23.8.2021 do naší obce zavítala kontrola Krajského úřadu Středočeského kraje z Odboru 

interního auditu a kontroly. O toto přezkoumání hospodaření požádala sama obec Dobšice. 

Jde o pravidelnou kontrolu za první pololetí roku 2021. K jakému pochybní došlo a jaké chyby, 

nedostatky a předpisy byly porušeny? Budu citovat jen jeden ze čtyř odhalených pochybení. 

Cituji z protokolu: „…byla porušena Směrnice č.1/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu 

mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, čl. 2.2.1., neboť ve věci poskytování služeb 

provedených na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 4.1.2021 nebylo 

postupováno dle výše uvedené Směrnice č.1/2017, neboť k 3.8.2021 fakturovaná částka činila 

135 000 Kč a tím přesáhla limitující výši 50 000 Kč, správně měl být proveden zjednodušený 

průzkum trhu zaměřený na cenu a další požadavky.“  

Vedení obce řízené paní Veronikou Kopeckou z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice má 

nyní povinnost přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků, a to bezodkladně a zároveň o 

nápravě informovat přezkoumávající orgán.  

Na toto nestandartní jednání exstarosty jsem osobně veřejně upozornil na zastupitelstvu obce 

již dne 26.2.2021 a bylo to smeteno ze stolu. Exstarosta při svém odchodu z funkce veřejně 

sdělil, že funkci starosty vykonával svědomitě a věří, že vědomě i nevědomě neporušil žádný 

zákon či nařízení. Dnes je již jasné z výše uvedeného přezkumu, že exstarosta veřejně lhal. 

V tomto případě nevypsal žádné výběrové řízení, nepostupoval dle schválené Směrnice, 

zcela ignoroval povinnost vše odhlasovat zastupiteli obce a tím překročil svou pravomoc. 

Proslavil se také nestandartním výběrovým řízením na pronájem cca poloviny obecních 

polností v roce 2020, kdy aktivně hlasoval společně se zástupci volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice pro nižší nabídku ve výši 5 700 Kč za ha a vyšší nabídku druhého zájemce ve výši 6 100 

Kč za ha nepodpořil. Tímto přijatým usnesením vznikají obci každoročně finanční škody. 

Nebylo postupováno s péčí řádného hospodáře. Zejména také proto, že druhou polovinu 

obecních pozemků měl již pronajatou uchazeč s méně výhodnou nabídkou viz výše za 5 700 

Kč. Tyto pozemky má pronajaté za pouhých 3 918 Kč za ha. 

Je zarážející, že tento nájemce nyní vykonává vrcholovou pozici v čele naší obce a byl zvolen 

za volební uskupení Hasiči pro Dobšice. Jednoznačně jde o střet zájmů a osobně budu iniciovat, 

aby nevýhodná cena za jeden ha ve výši 3 918 kč u cca poloviny obecních pozemků byla 

minimálně dorovnána na částku 5 700 Kč za ha. Aby všechny obecní polnosti byly tedy za jednu 

cenu u jednoho nájemce. Všichni řádně zvolení zastupitelé obce by měli pro tento požadavek 

zvednout ruku, protože byli zvoleni občany naší obce, aby kopali za obec, a ne za soukromé 



zájmy neveřejných subjektů. Složili slib dle zákona. Představte si, že já jsem místostarostou 

obce a propachtoval jsem si všechny obecní polnosti (více jak 20 ha) za nižší a nevýhodný 

nájem. Co byste se mnou udělali? Umím si to představit. Tento stav tu nyní máme a nikomu 

to nevadí. Je to neudržitelné. 

Jakou cestou se vydá v pořadí již čtvrtá starostka z řad volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice paní Veronika Kopecká? Vydá se cestou svých předchůdců, nebo se do naší obce vrátí 

demokracie, prosperita, konec monopolu jedné strany a dodržování zákonů a norem? 

Přečtěte si zápis ze zastupitelstva na webu obce ze dne 1.9.2021, kde jsem osobně navrhoval 

ve prospěch nás všech řadu bodů, od nového osvětlení, přes obnovu silnic, chodníků, zrušení 

šikanózního poplatku z vlastnictví psů, zrušení chodníku ke hřbitovu, opravu cesty do Sán atd. 

Jak nepružně zástupci z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice odmítali postupně jeden 

bod za druhých, složitě nacházeli slova k předloženým návrhům, neuměli argumentovat a 

místo řešení problémů, problémy spíše vytvářeli. Dobšané také nabídli obci peníze ve výši 

9 000 Kč na výsadbu pokácených stromů v intravilánu obce a cca dalších 4 500 Kč na novou 

pamětní žulovou desku k lípě „Republika“. I tyto předložené návrhy shledávali zástupci z řad 

volebního uskupení Hasiči pro Dobšice za problematické a chvilku jsem měl pocit, že to je pro 

obec zase dokonce nevýhodné. Nakonec bez poděkování, po složité diskuzi, byly tyto návrhy 

Dobšanů přijaty. Alespoň já nyní děkuji veřejně za to málo, co bylo schváleno. 

Starostka Veronika Kopecká si již evidentně svoji cestu našla. Dne 11.9.2021 na TOP akci 

v Dobšicích, kdy zabíjačkové hody s bohatým programem navštívilo na 500 až 600 návštěvníků 

z celé ČR, kdy do naší obce zavítal náměstek hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Martin 

Kupka, kdy přijela i starostka z Dobšic od Týna nad Vltavou s celou rodinou i panem 

místostarostou, tak naše starostka nebyla v rozhodujícím čase v Dobšicích. V hasičském tričku 

seděla na akci hasičů v Opolánkách a upřednostnila zájmy hasičů před zájmy obce. Nacházela 

se dva km od naší obce. Osobně jsem ji volal, ale nebrala mi telefon. O návštěvě hostů jsem 

veřejně informoval i na posledním OZ. Nebyla schopna přijet a naše vzácné hosty alespoň na 

10 minut pozdravit a projednat se zástupcem kraje např. náš požadavek na zrušení obchvatu 

Dobšic, jenž je v krajském ÚP, který všichni v Dobšicích nechceme. Tyto věci jsem tedy za 

nepřítomnou starostku projednal já osobně a věnoval se i zástupcům družebních Dobšic od 

Týna nad Vltavou. Spolu se mnou i další občané Dobšic. Více se dozvíte v dalším čísle 

Občasníku Dobšanů. Místostarosta i další zastupitelé z řad volebního uskupení Hasiči pro 

Dobšice také tyto obecní a veřejné zájmy zcela ignorovali. Ono je to prý nezajímá. Stydím se 

za toto vedení naší obce, které vůbec neví, co je to věc veřejná a jak se má chovat a jednat 

starosta obce a zastupitel obce. Za tuto práci pro obec bere např. starostka naší obce 12 888 

Kč měsíčně.  

Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce Dobšice a předseda spolku Dobšané, z.s.  

 

Na další lži starostky Veroniky Kopecké zveřejněné v Dobšickém zpravodaji č. 3/2021 

budeme reagovat v dalším čísle opozičního listu.  

Mgr. Oldřich Novotný, Mgr. Alena Zvěřinová, Ing. Tereza Adamcová 


