
Zápis z výboru spolku Dobšané ze dne 13.9.2019 od 18 hodin v č.p. 16 

Přítomni: Olda Novotný, Fanda Malý, Alča Zvěřinová, Bohuslav Muzikář 

 

Program: 

1/Nové webové stránky Dobšanů 

Výbor spolku rozhodl, že necháme udělat nové moderní jednoduché mladistvé webové stránky 

našeho spolku. Důvodem je otevřená cenzura starosty obce, který nám dne 9.9.2019 e-mailem 

napsal, že odmítá vystavit náš Zápis z posledního výboru na obecní stránky, neboť obsahuje lži a 

pomluvy, tolik citace ze starostovy odpovědi. Zápis pochopitelně žádné lži a pomluvy neobsahuje, 

věrně zachycuje naše aktivity, naši činnost a vše, co přítomní diskutovali. Zasahování starosty obce do 

vnitřních dokumentů soukromého subjektu je cenzurou a považujeme to za znak novodobé totality 

k občanům, kteří mají jiné názory než pan starosta a jeho volební uskupení. 

Oslovili jsme pana Pavla Dobrého ml. který souhlasil, že by se nových webových stránek ujal. Budeme 

diskutovat jeho návrhy a vybereme nejlepší. 

2/ Kontrola FÚ Poděbrady na evropský projekt Dobšanů – Revitalizace Dobšického a Libněveského 

slepého ramene 

Po 5. letech od konce realizace projektu se uskuteční kontrola celého projektu, a to ve čtvrtek dne 

19.9.2019. Předseda pověřen zajištěním všem dokumentů ke kontrole společně s účetní spolku Ing. 

Fejfarovou. Jsme rádi, že se kontrola uskuteční, abychom zamezili dalším případným pomluvám 

našeho spolku k tomuto projektu, za který naše obec Dobšice získala cenu Vesnice roku 2015 – 

zelenou stuhu za ochranu a péči životního prostředí. 

3/ Únik informací z řad Dobšanů 

Někdo z našich řad a těch, kterým zasíláme naše pozvánky a informace o naší činnosti, tak tyto 

informace předává dále našim oponentům a kritikům. Učinili jsme opatření proti tomuto jednání.  

4/ Starostovo obvinění a veřejné označení pachatelem trestného činu šíření nenávisti v obci 

předsedu spolku Oldřicha Novotného 

Starosta obce označil pachatelem trestního činu předsedu spolku Dobšanů, ten se od obvinění 

jednoznačně distancuje a sdělil přítomným, že celou věc mají jeho právníci a je připravena Výzva 

k omluvě, která bude předána starostovi v nejbližších dnech. 

V diskuzi následně Oldřich Novotný nabídl rezignaci na svoji funkci na další řádné valné hromadě, neb 

kauza bude mít jistě dopad na spolek Dobšané. Vedení obce nechce komunikovat s naším spolkem, 

zejména s předsedou a předseda neumí komunikovat s nimi.  

Předseda např. mluvil o lžích, které starosta obce opět prezentoval na posledním OZ, např. že Oldřich 

Novotný na obecním úřadě vyhlásil válku, není to pravda, předseda řekl v přítomnosti Zdeny 

Deimlingové, v reakci na úvodní slovo starosty obce Dobšice v posledním zpravodaji obce, že nám 

starosta vyhlásil válku a on to zcela otočil, že vyhlásil válku předseda spolku. Starosta stále lže dokola, 

v kauze prodeje Vlkovy zahrady, že prodej byl řádně vyhlášen, ano, ale až po kontrole Ministerstva 

vnitra, dozorového orgánu, která konstatovala, že byl porušen zákon a od zveřejnění k prodeji 

uplynulo více jak 2 roky, a tedy OZ musí prodej zveřejnit. Není možné prodávat bez zveřejnění. 



Diskutující dále popsali zážitky z posledního zastupitelstva obce, kde starosta jednoznačně dokázal, že 

ní schopen řídit zastupitelstvo obce a vést obec. Nerespektování jednacího řádu, diskutující nemohou 

dokončit své diskuzní příspěvky, urážky a napadání, verbální útoky ze strany hasičů na diskutující, 

útok zastupitele na předsedu spolku, lži starosty o tom, že se nesmí pořizovat zvukový záznam a 

další…… 

5/ Letní zabijačkové hody aneb muzicírování 

Dokončení příprav, začneme venku, příprava a sraz v 15 hodin, hody zajištěny, kapely dorazí, pitenky  

 

Výbor ukončen v 19 15 hodin 

 

 

 

 


