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Dobšický opoziční list 

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

Leden 2022, ročník 2/číslo 1 

Vážení občané Dobšic, 

přicházíme s druhým číslem Dobšického opozičního listu. Jak jsme slíbili v prvním čísle, tak budeme 

reagovat na veřejně prezentované lži starostky obce paní Veroniky Kopecké v Dobšickém zpravodaji 

č. 3/2021 a již také nově v prosincovém číslu, jenž byl občanům rozdán den před vánočními svátky 

2021, přestože uzavírka pro příspěvky byla již 15.11.2021. Tedy více jak měsíc po uzávěrce. Kromě 

tohoto nastavení sociálního zrcadla o pravdě v naší obci vyhodnotíme práci opozičních zastupitelů za 

rok 2021 a představíme Vám opoziční vize a návrhy, které byly volebním uskupením Hasiči pro 

Dobšice smeteny pod stůl se zdůvodněním, že to nejde, že je málo času na zpracování, že není 

projekt, že není něco, něco… a další výmluvy. V psychologii se tomu říká únik od problému pro 

nekonání. 

Lži starostky paní Veroniky Kopecké  

Když žil můj děda pan Josef Steklý, se kterým jsem sedával v naší hospůdce u Šenku, kde mi 

vypravoval o životě v naší obci v meziválečném období, v poválečném i normalizačním období, tak 

jsem mu pozorně naslouchal a učil se. Děda nenáviděl lež, nenávist a nespravedlnost. Zde vzpomínku 

na dědu ukončím, ale často si na něj vzpomenu zejména v okamžiku, když čtu slova starostky obce 

v Dobšickém zpravodaji o mé osobě nebo o práci opozičních zastupitelů. Téměř v každé větě je zlo, 

nenávist a hlavně veřejně prezentované nepravdy, lži a urážky. Osobně nenávidím nespravedlnost 

jako můj děda, a proto musím reagovat a sdělit opačný pohled na prezentované informace. Dokud 

bude takto starostka veřejně psát, nebo jí podobní, budeme na to reagovat. Prostě musíme.  

Ve zpravodaji č. 3/2021 starostka uvedla: 

„V minulém čísle jsem asi až příliš vychválila účast zastupitelky z opoziční strany na obecním úřadě v 

úřední hodiny, kde je potřeba řešit spoustu věcí. Od té doby se tam neukázal nikdo z opozice. Nevím z 

jakého důvodu, sice zuby máme, ale určitě nekoušeme. Je to smutné, minimálně pan Novotný je ve 

funkci zastupitele velice zkušený. Ale místo pomocné ruky od něho dostávám jen spoustu mailů, kde 

mi sděluje, co vše děláme špatně. Věřím, že se to do budoucna změní a najdeme společnou cestu. Já 

jsem tomu více než otevřená.“ 

Zastupitelka obce Terezka Adamcová se jistě vyjádří k této informaci sama. Já budu reagovat na to, že 

já osobně jsem nebyl na úřadě v této době od května do září 2021. Není to pravda a starostka lže. 

Osobně jsem např. kontaktoval starostku ve věci deponie se stavební sutí v Libněvsi, na kterou si 

stěžovali někteří občané. Na obecním úřadě jsem se sešel osobně v úředních hodinách nejdříve se 

starostkou samostatně, kde jsme si sdělili své pohledy na danou věc, následně opakovaně ještě za 

přítomnosti pana místostarosty Daniela Zdeňka a zastupitele pana Petra Adamce a následně také 

znovu všichni dne 12.7.2021 po veřejném projednávání Územního plánu i se zástupcem společnosti 
ze Žehuně panem Jehličkou. Slova o tom, že se na úřadě v tomto období nikdo z opozice neukázal, je 

lež. Svědkyní toho, co píši, je paní Zdeňka Deimlingová. 
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Kromě toho sděluji veřejnosti, že kontrolní výbor obce nenaplňuje svoji funkci danou zákonem pro 

střet zájmů, a tak jeho roli přebrala opozice, aby alespoň nějaká minimální kontrola v obci fungovala. 

Osobně pravidelně na úřadě v dopoledním čase, kdy mohu, než odjedu do Prahy, kontroluji všechny 

doklady, příjmy a výdaje, došlé faktury, došlou poštu, uzavřené smlouvy. Ty mi po předchozí domluvě 

připravuje ke kontrole paní Deimlingová. Seznamuji se zde i s předloženým Územním plánem nebo i 

s rozpočetem obce. Jsem v obraze a nepotřebuji jako opoziční zastupitel chodit na obecní úřad každé 

pondělí a každou středu pouze v úředních hodinách, na což neustále a dokola směšně upozorňuje 

paní starostka. Ta osobně přiznala v posledním Dobšickém zpravodaji, že práci pro obec věnuje jen 4 

hodiny čistého času týdně. Tedy zřejmě 2 hodiny v pondělí a 2 hodiny ve středu v podvečer. To 

napsala paní starostka veřejně. Tedy pracuje za 805 Kč na hodinu. V dnešní době s požadavky na 

řízení obce je to doslova alarmující a skandální. Pamatuji si, jak bývalý starosta Ing. Malý a já, bývalý 

místostarosta, jsme za třetinovou odměnu v porovnání s odměnou současných mocipánů chodili na 

obecní úřad téměř denně, zejména v době, kdy jsme podávali jednu dotaci za druhou na opravy 

obecního majetku nebo na kanalizaci a tu jsme realizovali. Přitom jak já, tak Ing. Malý jsme vykonávali 

své pracovní povinnosti ve svých oborech. Vše jsme stíhali. Nebyli jsme uvolněnými funkcionáři. 

Dále paní starostka vůbec nepochopila, jakou roli má sama osobně, když přijala pozici starostky jako 

třetí náhradnice. Ze 7 mandátů ovládá 4. Tedy má většinu a vládne. Ale vládne všem občanům obce. 

Nejen vybraným a vyvoleným. Opozice nevládne. Nebyla vytvořena velká koalice jako za Ing. Malého. 

Starostka má ve výborech a komisích jen zástupce hasičů. Nikoho jiného. Tedy měla by se obracet na 

tyto výbory a komise, které jsou také placeny veřejnými penězi. Osobně jsem navrhoval při 

povolebních vyjednáváních, aby ve výborech a komisích byli zástupci i z řad opozice v poměrném 

zastoupení. Vše bylo volebním uskupením Hasiči pro Dobšice zamítnuto, ale nyní je opozice 

peskována a urážena tím, že nepracuje, že nechodí na úřad, že zřejmě nedělá práci za lidi, kteří mají 

odpovědnost a berou za to peníze. Nová starostka nastolené poměry také vůbec nezměnila a třeba 

nás nevyzvala k jednání o novém spravedlivějším, demokratickém a poměrném nastavení fungování 

obce. K tomu jsem otevřený a připraven jednat. Opět předkládám tuto výzvu a to veřejně (viz dále 

článek na straně č. 3). 

Ve zpravodaji č. 4/2021 starostka uvedla: 

„Zejména jeden z opozičních zastupitelů se neúčastní důležitých schůzek, jako je interní jednání o ÚP, 

jednání o změnách v obecně závazných vyhláškách (přitom tento zastupitel osobně trval na jejich 

aktualizaci). Našim cílem nebylo obci uškodit, ale konečně se moci věnovat naší obci tak, jak si 

zaslouží a ukázat, že když je vůle, čas a nasazení, jde toho udělat mnohem víc, než jen za pouhé 4 

hodiny týdně. Opoziční zastupitel za stranu ODS na jednu stranu nabízí pomocnou ruku, ale ve finále 

se vše obrátí. Když mi od něho bylo v telefonu nabídnuto, že zajistí zprávu od Policie ČR ohledně 

poničeného opida, byla jsem ráda, jelikož mi má pracovní doba neumožňovala toto zařídit. Vřele jsem 

přijala pomocnou ruku. O dva měsíce později se v Občasníku dočtu, jak jsem neschopná jednat a pan 

Mgr. Oldřich Novotný zachránil situaci a obci zajistil potřebné podklady pro vyřízení pojistné události. 

Toto je velice smutné a já bych byla konečně ráda, aby dotyčný sděloval informace tak, jak se opravdu 

staly!“ 

Sděluji veřejnosti, jaká je tedy skutečná pravda. Paní starostka předpokládá a vychází z toho, že já a 

opoziční zástupci budeme pravidelně chodit na úřad v pondělí a ve středu v době od 17. 00 do 19. 00 

hodin. Výše jsem uvedl, že podnikám, že nemohu a hlavně to nevyplývá vůbec z nastaveného 

povolebního systému fungování obce. Veřejně na OZ jsem jasně deklaroval, že pokud budu pozván 

k nějakému jednání, které má charakter zásadní a prioritní, tak se zúčastním a svůj pracovní program 

k tomu předem uzpůsobím. Nehodlám však suplovat administrativu starostky a tolerovat 

delegování její práce na opozici. Paní starostka mě osobně zatím nepozvala telefonicky ani písemně 
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k žádnému zásadnímu jednání, nebo se nezeptá na zvolený termín, ze kterého se musím omluvit, 

protože mám třeba jiné jednání v Praze. Pak veřejně píše, že se jednání na úřadě nezúčastním. 

Chápající občan ví, o čem píši a co sděluji. 

Když pominu, že ve slovu oppidum se píší dvě pp (malá gramatická vsuvka), tak se musím vyjádřit k 

neskutečné lži ve věci vandalismu na keltské polozemnici a zajištění policejního protokolu pro 

pojišťovnu.  Ten, kdo mě osobně požádal o zajištění policejního protokolu, byla paní Zdeňka 

Deimlingová, když jsem přišel na úřad, jak jsem uvedl výše, že tam pravidelně docházím. Ještě ve 

stejný den jsem vzal své auto a za své náklady jsem jel v zastoupení paní starostky na obvodní 

oddělení Policie ČR v Městci Králové. Vše na úkor mého podnikání. Byl jsem tam tři hodiny. Jediná 

osoba, která může takto za obec jednat je starostka obce. Ta ze svého zaměstnání nemohla odejít, jak 

uvedla. Prostě si to nezajistila. Starostka mě osobně nepožádala o tento úkon. Já ji jen informoval 

následně o tom, že jsem to zajistil. Policie nejdříve nechtěla dodatečně protokol vydat, ale požádal 

jsem je s velkou naléhavostí jako zastupitel obce a jako předseda spolku Dobšané, z.s., který projekt 

obnovy polozemnice realizoval díky zajištěným dotačním penězům ve výši 398 000 Kč. Ve stejný den 

jsem protokol od policie přivezl do rukou paní Zdeňky Deimlingové a ta mi osobně poděkovala a 

přeposlala ho na pojišťovnu. V Občasníku jsme uvedli, že díky Oldovi Novotnému byla částka ve výši 

10 710 Kč pojišťovnou proplacena, protože pojišťovna požadovala po obci policejní protokol, který za 

nekonající starostku zajistil právě on.  

Nenapsali jsme, že je starostka neschopná. Uvedli jsme, že v této věci nekonala. To je skutečná 

pravda. Podívejte se do Občasníku Dobšanů, Listopad 2021, ročník 7/číslo 3, strana 12, rubrika Víte, 

že…, bod první. 

Paní starostko, možná bych očekával i od Vás malé poděkování, že jsem za Vás potřebné 

dokumenty zajistil a obci byla pojišťovnou vyplacena škoda. Místo toho se dočtu ve veřejném 

periodiku, jak moji osobu opět napadáte a urážíte. Já si kolikrát říkám, zaplať pánbůh, že to můj 

děda nevidí na vlastní oči. 

Občanům se omlouváme za to, že píšeme o těchto věcech. Vím, že je to únavné a vysilující. Bohužel 

nevedeme diskuze na téma vizí a strategií obce do budoucna, zajišťování dotačních zdrojů a pod… Ale 

pokud nebudeme reagovat, tak si zejména občané, kteří mají v Dobšicích nové trvalé bydliště a 

neznají historické poměry, budou myslet, že dobro je na straně hasičů a zlo na straně opozice. Jde o 

nespravedlnost.  

Prosíme občany, aby nad prezentovanými informacemi obou stran přemýšleli.  Pravda a láska 

v naší obci snad jednou opět zvítězí nad lží a nenávistí. 

Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce 

 

Veřejná výzva – pokračování ze strany číslo 2 

Co jsme navrhovali po mimořádných volbách a co navrhujeme i nyní pro akceschopnost obce? 

Předkládáme starostce a všem občanům toto uspořádání a model vzniklý na základě poměrného 
systému, jenž vzešel z mimořádných voleb v naší obci a opozice ho považuje za demokratický. 
 
Starosta obce – zástupce volebního uskupení Hasiči pro Dobšice, protože získali 4 mandáty ze sedmi  
 
Místostarosta obce – zástupce z řad Nezávislých nebo z opozice obecně, protože opozice získala 3 
mandáty ze sedmi (Nezávislí a ODS) 
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Povinné dva výbory: 
 
1/Finanční výbor - předseda z řad Hasiči pro Dobšice 

- člen z řad Hasiči pro Dobšice 
- člen z řad opozice 

 
2/Kontrolní výbor – předseda z řad opozice 
                                 -     člen z řad opozice 
                                 -     člen z řad Hasiči pro Dobšice 
 
Dobrovolné komise: 
 
Kulturní komise - předseda z řad Hasiči pro Dobšice 

- člen z řad Hasiči pro Dobšice 
- člen z řad opozice 

 
Sociální komise - nemusí být předseda, ale v komisi by měli být alespoň dva zástupci, jeden z řad 
Hasiči pro Dobšice a jeden z řad opozice, opozice navrhla svého zástupce, ale nebyl „Hasiči“schválen -
gratulace občanům by byly bezproblémové 
 
Krizová komise – předseda z řad Hasiči pro Dobšice 

- Člen z řad Hasiči pro Dobšice 
- Člen z řad opozice 

 
 

Ve všech výše uvedených pozicích jsou jen lidé z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice nebo 
jejich voliči. Návrhy z řad opozice, nominace z řad opozice do těchto pozic byly zástupci hasičů 
odmítnuty při hlasování na ustavujícím OZ (důkaz najdete v Zápise z ustavujícího OZ po 
mimořádných volbách) a byl nastolen systém vládnoucí jedné strany. My starší víme, že jde o model 
z let před rokem 1989. Prostě všude jsou jen zástupci „Hasičů“. Nikdo jiný. Je to normální? Ale za vše 
špatné může opozice a prý opozice v čele s Novotným odmítla členství v komisích a výborech. 
 
Jde opět o šíření dezinformací a lží některých místních občanů a hasičského vedení obce. Jen lži. 
 
Opozice také navrhovala zřídit Komisi pro životní prostředí a zachovat Stavební komisi, která je 
veledůležitá pro stavební akce a výběrová řízení s tím spojená. Komisi životního prostředí by vedla 
opozice a opět by měla jednoho člena z řad Hasiči pro Dobšice a jednoho člena z řad opozice. Hasiči 
oba návrhy smetli ze stolu a hlavně Stavební komisi úplně zrušili. 
 
Až nyní, koncem roku 2021, zřejmě starostka obce pochopila důležitost Stavební komise a přednesla 
na zastupitelstvu obce nový návrh na její zřízení. OZ vzalo tuto informaci na vědomí a zastupitelé se 
sejdou interně k tomuto jednání. Požadavek z řad opozice je jednoznačný. Pokud bude uplatněn a 
naplněn poměrný systém výše uvedený, jsme připraveni vznik Stavební komise podpořit a nominovat 
do něj člena, členy. Pokud nebude, tak opozice nebude nominovat do této komise nikoho ze svých 
řad. Sdělujeme to jasně i veřejnosti. 
 
K dnešnímu dni jsme nebyli oficiálně starostkou pozvání k tomuto jednání. A pokud již proběhlo, tak 
já osobně jsem nebyl starostkou obce pozván.                                                            
 
Mgr. Oldřich Novotný, zastupitel obce 
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Vyhodnocení práce opozičních zastupitelů v roce 2021 

Vážení spoluobčané, 

tyto informace se v Dobšickém zpravodaji nedozvíte. Jsou volebním uskupením Hasiči pro Dobšice 

cenzurovány. Paní starostko, proč neuvedete tyto informace v Dobšickém zpravodaji v rubrice 

s názvem Z jednání zastupitelstva obce? Co jsme mohli za rok udělat, kdyby obec vedli schopní lidé?  

Co opozice v roce 2021 navrhovala a co bylo „Hasiči“ smeteno pod stůl a zatím se neřeší, či řeší 

nedostatečně a pomalu?   

 Nastavení nového systému odpadového hospodářství dle třídění domácností, nové 

podmínky fungování sběrného dvora, zavést žluté popelnice na plast do každé 

domácnosti 

 Obnova naučné stezky malého Dobše, možnost dotace 

 Uhrazení sankce udělené ČIŽP za nezákonně pokácenou lípu odpovědnou osobou 

 Transparentní výběrové řízení na kácení stromů v obci s nejnižší nabídkou 

 Podání dotace ve výši 85 % na obnovu obecních chodníků u SFDI, I. etapa 

 Transparentní výběrové řízení na projektanta chodníků v obci s doložením ceny a 

odbornosti 

 Podání dotace na obnovu obecní komunikace č.p. 449 a 30 ve výši 80 % u MMR  

 Připomínky k rozpočtu obce na rok 2021 i 2022 

 Řádné výběrové řízení na pojištění obecního majetku, které koncem roku 2020 

propadlo 

 Veřejné projednávání Územního plánu již na jaře 2021, ukončení je v nedohlednu 

 Kontejnery na odpad od obecního úřadu přemístit jinam (např. za autobusovou 

zastávku k Žehuni) - dnes se již dělá do země 

 Kontejnery na odpad na konci obce ke hřbitovu a na Zámečku - do země 

 Obnovu a rekonstrukci obecní komunikace ke hřbitovu a dále do Sán 

 Odstranění chodníku ke hřbitovu, rozšíření silnice, třeba pruhy pro cyklisty  

 Odvolání starosty obce pana Marka Nováka a místostarosty pana Slavomila 

Modráčka ml. 

 Dodržování Jednacího řádu 

 Negativní reakce opozice na nestandardně podanou dotaci na hasičskou zbrojnici 

s klubovnou za 2,4 mil Kč s nevýhodnou dotací jen 50 % 

 Zrušení poplatku za psy 

 Zrušení poplatku za odpad 

 Dopady energetické krize na náklady obce a návrhy řešení 

 Úsporné veřejné osvětlení – podání dotace, řešit s bezdrátovým veřejným rozhlasem 

 Navýšení pachtovného u obecních pozemků, současná výše u obou smluv nevýhodná 

pro obec, výhodná pro pana místostarostu 

 Návrh na rozšíření komunikace na návsi a vyřešení rozježděných krajnic 

 Návrh, aby starostka jednala ve věci poničené komunikace okolo hřbitova do Sán 

v souvislosti s opravou mostu u Sán přes D11 

 Apel na dodržování zákonů, vyhlášek a směrnic 

 Zveřejňování Zápisů OZ na webu obce v souladu se Zákonem o obcích 

 Střet zájmů zastupitelů z řad volebního uskupení Hasiči pro Dobšice 

 Výběrové řízení na opravu kabin s transparentními podmínkami 

 Dotace na obnovu a rozvoj venkova 2022 
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Co opozice v roce 2021 navrhovala, zajistila a co bylo odsouhlaseno? 

 Nákup respirátorů FFP2 

 Umístění elektrostojanu u oppida 

 Dokončení a celková rekonstrukce dětského hřiště ve stylu keltského oppida  

 Schválení dotace na opravu dětského hřiště ve výši 398 000 Kč, kterou zajistil zastupitel Mgr. 

Oldřich Novotný ve spolupráci se spolkem DOBŠANÉ, z.s. 

 Revize obecně závazných vyhlášek a směrnic, schválena jen jedna pro nekonání „Hasičů“ 

 Dotace na Keltské slavnosti ve výši 30 000 Kč spolkem Dobšané, zajistil Mgr. Oldřich Novotný 

 Dotace na Letní muzicírování ve výši 85 000 Kč zajistil Mgr. Oldřich Novotný za součinnosti 

spolku DOBŠANÉ, z.s. 

 Zajištění sponzoringu ve výši 9 000 Kč od nedaleké Automobilky na obnovu vykácených 

stromů v intravilánu obce a okolí hřbitova 

 Zajištění 3 842 Kč na novou žulovou desku k Památníku Republika 

 Drobné korekce dokumentu Program rozvoje obce na roky 2021 -2030, přesto vykazuje 

vážné nedostatky schválené volebním uskupení Hasiči pro Dobšice a je nutné přepracování  

Konkrétní negativní dopady hasičské politiky na život v naší obci za poslední měsíc roku 2021 

Klub seniorů – „Babinec“ sdělil, že přestává dočasně využívat komunitní centrum v č.p.16. Důvodem 
je vrácení klíče od č.p. 16 seniory obci, na příkaz starostky Veroniky Kopecké. A forma tohoto příkazu 
vůči seniorům. Složitá manipulace se zapůjčováním klíčů je pro seniory zbytečnou překážkou a 
likvidace něčeho, co v obci fungovalo několik let bez problémů. 
 
Myslivecký spolek ze Žehuně ukončil v Dobšicích své hony, leče, Klepačky, výročky i plesy. Nájemce 
Dobšického šenku je jistě potěšen touto zprávou. Jedním z důvodů pro ukončení těchto aktivit 
myslivců v Dobšicích je hlavně nepřátelství některých místních občanů vůči jejich činnosti na našem 
katastru. Totožnost lidí, kteří aktivizovali policejní složky vůči mysliveckému spolku nám je známa. 
Vedení obce neudělalo nic pro zklidnění a narovnání tohoto stavu. Je to velká škoda, protože tento 
spolek byl pro naši obec velkým přínosem a opozice si jejich práce velmi vážila a i nadále váží.  
 
Koho dalšího „Hasiči“ v Dobšicích zlikvidují? Který další spolek ukončí aktivity v naší obci? 
 
Veřejné sdělení tří opozičních zastupitelů 
Sdělujeme veřejnosti, že máme všichni tři pocit beznaděje a bezmoci. Děkujeme Vám, kteří nám 
fandí, stojí při nás, a kteří nás při osobních setkáních podporují. Máme však pocit, že bohužel většinu 
občanů v naší obci věci veřejné již vůbec nezajímají. Někteří se zajímají jen o to, aby hlavně 
z obecních peněz byly hrazeny aktivity a zájmy všech, kteří sympatizují s lidmi, jako jsou zastupitelé a 
exzastupitelé pan Marek Novák, Václav Bulíček, Veronika Kopecká, Pavlína Králová, Petr Adamec, 
Daniel Zdeněk, Slavomil Modráček ml. … Tedy 4-5 rodin. 
 
Předložené vize a strategie opozice ke zkvalitnění života nás všech občanů z Dobšic, předložené 
panem Mgr. Oldřichem Novotným, Ing. Terezou Adamcovou a Mgr. Alenou Zvěřinovou, bohužel 
občané nechtějí slyšet a nechtějí vidět. Opoziční návrhy jsou čtyřmi zástupci „Hasičů“ stejně 
přehlasovány a „Hasiči“ si stejně dělají, co chtějí. Takto to je a nikdo to zřejmě do voleb nezmění. To 
je realita. Máme pocit, že dění v obci a dění z jednání zastupitelstva většinu lidí v obci nezajímá. To je 
živná půda pro lidi, kteří zneužívají tohoto stavu ve prospěch sebe a svých zájmů.  
 
Vydáno za souhlasu a součinnosti  
Mgr. Oldřicha Novotného, Ing. Terezy Adamcové a Mgr. Aleny Zvěřinové 


