
Skutečná pravda o vládnutí volebního uskupení „Hasiči pro Dobšice “ v naší obci za 8 let 

Vážení spoluobčané,  

obracím se na Vás naposledy v pozici opozičního zastupitele naší obce. Jak již víte, dále nekandiduji a v naší obci bohužel 

nekandiduje ani žádný jiný subjekt, žádní jiní občané, kromě členů SDH Dobšice pod hlavičkou „Hasiči pro Dobšice“. Když 

přijde volit jen jeden občan, budou zvoleni a volba se tak stává zcela formální záležitostí. 

Právě toto uskupení v těchto dnech prezentovalo svůj předvolební letáček. Jsem člověk, který nemá rád lži, polopravdy a 

doslova skandální a ostudné prezentace. Právě toto vše se objevuje v předvolebním hasičském letáčku. Nezasvěcený člověk 

by po přečtení letáčku řekl, co hasiči udělali práce, kolik hasiči sehnali peněz a co hasiči všechno budou dělat. Opak je však 

pravdou.  

Dovolte mi, abych Vám nastavil sociální zrcadlo, abych uvedl věci na pravou míru. 

Volebním uskupením „Hasiči pro Dobšice“ byly představeny dvě základní informace: 

1/ jejich plán, co chtějí hasiči udělat v dalším volebním období 2022-2026                                                   

2/představili malé okénko, co všechno hasiči udělali za poslední rok a půl 2021-2022 

Součástí obou informací je logo místního SDH Dobšice a z toho je dlouhodobě zřejmé, že místní SDH Dobšice zcela ovládl 

moc v Dobšicích. „Hasičská mafie“prorostla všemi orgány obce. Nepokrytě čerpají obecní peníze na své akce. Nikoho jiného 

do vedení obce nepustili a nikomu od mimořádných voleb neumožnili se podílet na práci ve výborech a komisích. Doslova 

skandálně byla obec ovládaná, poslední rok a půl, jednou rodinou. Je neuvěřitelné, že starostka a většina z kontrolního 

výboru obce byla z jedné rodiny. Nedávno jsem měl velký slovní střet se starostkou obce, která mi na tuto kritiku sdělila, že 

opozici byl nabídnut kontrolní výbor a že opozice ho nepřijala. To je sice pravda, ale paní starostka nesdělila, že opozice pro 

vstup do kontrolního výboru měla od počátku vyjednávání požadavek na to, aby představitelé opozice měli své zástupce 

také ve všech výborech a komisích paritně rozděleny dle výsledku voleb. Jde o jeden příklad, jak se ohýbají informace a 

nemluví se pravda. Starostce jsem sdělil, že osobně nemá žádné vize a strategie pro obec a ona na to reagovala slovy, že 

„také není žádný diktátor“. Nechápal jsem a nevěděl jsem, jak vůbec na toto mám reagovat. Odešel jsem. 

 K bodu 1 

Nakonec přeci jenom nějaké vize a plány byly představeny v předvolebním letáčku, který vykazuje tradičně gramatické 

chyby. To ale není tak podstatné, jako to, co se tam sděluje. Za otřesné považuji plán „aktivně odrážet všechny útoky a 

udání“. Toto je cesta k uklidnění poměrů v obci? Lidé s jinými názory, lidé s kritikou poměrů, občané, kteří mají ze zákona 

právo podávat podněty k prošetření možných nezákonností, budou v naší obci perzekuováni a dehonestováni? To se máme 

opravdu na co těšit. Vyhrožování? Kde je svoboda slova, pluralita názorů, konstruktivní diskuze, hledání kompromisních 

návrhů, aktivní spolupráce s místními občany i spolky? Zřejmě totalitní státy světa jsou vzorem pro naše hasičské mocipány.  

Za 8 let u moci nebyli hasiči schopni dokončit opravu obecního úřadu a několik let se řeší nový územní plán.  

Hasiči představují, že budou opravovat a udržovat obecní majetek. Např. č.p. 16, hřbitov, zničené infotabule, zničený 

skanzen, zatékající střechu nad Šenkem a již sedm let řešené chodníky v Libněvsi. Tímto se chlubí? Jde o běžnou údržbu a 

opravy, které patří k základním povinnostem obce. Starat se a pečovat o obecní majetek. Za osm let to tito zástupci nebyli 

schopni udělat. Nyní na to mají další 4 roky.  

Daleko zajímavější je představení sedmi nových projektů. Z toho jeden (vybudování nové hasičské zbrojnice) je zcela 

zaměřen jen pro potřeby místního SDH Dobšice. Součástí tohoto projektu za cca 2,5 mil Kč je i hasičská klubovna s krbem, 

sprchy, WC v budově sběrného dvora. Bude zde druhá místní hospoda schovaná pod klubovnou hasičů. V projektu pro 

dotaci se lživě uvádí, že zde i hasiči parkují hasičské auto. To auto, které jsem jim osobně zajistil. Jen malá poznámka. 

Nedávno jsem se dozvěděl, že členové hasičského vedení o mně šíří další fámu, že kdybych byl starostou, tak bych prý 

hasiče ihned zrušil. Dementuji tuto fámu a sděluji, že to není pravda. Je to lež. Totožnost dezinformátora mi je známa. 

Naopak bych byl velmi rád, že v obci funguje komunitní život a podporoval bych ho. Oni se mnou bojují i v době, kdy nikam 

nekandiduji. Jsem třídní nepřítel. To je zoufalství.  

Již 7 let se řeší nové chodníky v Dobšicích. Dokonce byla petice proti chodníku po pravé straně ve směru na Kolín.  



Hasiči se chlubí mým návrhem, který jsem prezentoval na veřejném OZ, kde jsem předložil možnost zrušit chodník ke 

hřbitovu a rozšířit tím silnici. Myslím, že by to všem prospělo. Děkuji, že tento můj návrh bude realizován. Věřím, že za 4 

roky to hasičské vedení dokáže. Alespoň doufám. I když za 8 let slibů nebyla opravena ani obecní komunikace k RD 135 a 

dále do Drážek. Jde o poslední obecní komunikaci, která není opravena. Co slibovaná revitalizace obce? Není uvedena. 

Nevím, zda osvětlení multifunkčního hřiště v naší vesnici a další světla ke hřbitovu, v době, kdy se zdražuje energie, je 

prioritní a zásadní věc. Neřekl bych. Jde o vyhozené peníze a další náklady pro obec na mnoho let. 

Nové autobusové zastávky u bytovky považuji za rozumné. Kdyby se sjednotil styl se zastávkou v Dobšicích, byl bych 

nadšený. 

Spolek Dobšané zajistil před lety peníze na nové stromy kaštany v projektu Kaštany pro Čertovu brázdu. Nyní se dozvídáme, 

že hasičské vedení chce Čertovu brázdu, vedoucí z Libněvse až na Kolaje, revitalizovat. To znamená, že bude zlikvidována 

zeleň, která zde narostla za posledních 100 let? Taktéž jde o místo, kde jsou úkryty zajíců a bažantů. Myslivci budou tímto 

nápadem jistě nadšeni. Je toto opravdu nutné? 

K bodu 2 

Okénko za tím, co všechno hasiči za rok a půl udělali, je opravdu výživné. Nedávno v obecním zpravodaji starostka 

kritizovala opozici, že se opozice chlubí nápady jako přesun kontejnerů od obecního úřadu za autobusovou zastávku 

k Žehuni, novými stoly v sále nebo novými úspornými svítidly. Starostka poučila veřejnost, že šlo o rozhodnutí všech 

zastupitelů. Nyní si toto veřejně přivlastňují „Hasiči pro Dobšice“? Mimo to, o kontejnerech jsem mluvil již před 7 lety při 

představování projektu s revitalizací obce a přednesl jsem to i nedávno na OZ, stejně tak nové osvětlení jsem vlastně spustil 

osobně s opozicí na pracovní schůzce, kterou jsem Vám již popsal v posledním obecním zpravodaji, a také před dvěma lety 

to bylo hlavním bodem programu ODS, který byl zveřejněn. Vyměnit stoly na sále jsem přednesl na OZ s opozicí. A co židle? 

Osobně jsem souhlasil s předloženým nápadem rekonstruovat kabiny. Rozpočet byl předložen kolem 100 000 Kč. Jaké bylo 

mé překvapení, když se rozpočet vyšplhal na cca 500 000 Kč. Nepřipravené, neprojednané, skandální, s pokusy nezákonných 

prvků (vícepráce větší jak 60 %). Zbytečné vyhazování obecních peněz. Bez dotace. 

Chlubit se opravenými schody před obecním úřadem, které se opravovaly bez reklamace u posledního dodavatele z řad 

hasičů, považuji za neuvěřitelné. 

Lavičky po obci je snad normální věc. Stejně tak jako pytlíky na hovínka pro pejsky. 

Na letáčku se objevuje informace, že obec Dobšice získala za období vládnutí „Hasiči pro Dobšice“ na dotacích celkem 

3 643 700 Kč. Když pominu, že to je informace na letáčku s nadpisem …co se podařilo za poslední rok a půl volebního 

období 2021-2022, což je nesmysl a není to pravda, tak se jedná zřejmě o informaci k získaným dotacím za posledních 8 let. 

To je doslova ostuda. Tak málo peněz sehnat pro Dobšice za osm let lidského života. Chlubit se ještě veřejně tímto 

neúspěchem je pro normálně smýšlející občany neuvěřitelné. Jen Dobšané v letech 2021-2022 zajistili do Dobšic cca 

700 000 Kč, a to i na opravu obecního majetku. To je tabu. O tom se nepíše. Asi je to špatně.  

Doslova skandální je, že starostka obce způsobila krátce před volbami obci škodu ve výši 15 000 Kč za nezákonně 

„omlazenou vrbu na odpočívadle“. K tomu si ještě nechala vyplatit cestovní náhrady ve výši 1 142 Kč, když jela vlastním 

vozem do Prahy na Českou inspekci životního prostředí. Doporučujeme občanům si přečíst závěry z této kontroly. Zjistěte si, 

co je pravda a jak Vám autokratická vláda veřejně lže. Jde o recidivu, kterou zahájil již exstarosta z řad hasičů, který opět 

kandiduje a bude zvolen. Spolek Dobšané, z.s. vyzval kontrolní výbor obce, aby přijal stanovisko k této škodě a předložil ho 

ke schválení na nejbližším OZ. Kolik to naši obec bude všechno stát? Porušují se povinnosti při správě obecního majetku a 

obci vznikají škody. I v souvislosti se střetem zájmů hasičského vedení obce. Viz kauza současného místostarosty s pozemky 

obce. Kdo je za toto vše zodpovědný? Proč se lidé veřejně a svobodně bojí vyjadřovat k poměrům v naší obci? 

Co se opravdu volebnímu uskupení „Hasiči pro Dobšice“ za osm let vládnutí podařilo? Totální likvidace a devastace 

mezilidských vztahů a postupná likvidace komunitního života, ignorování všeho nehasičského a všude přítomná nenávist. 

Mgr. Oldřich Novotný, končící opoziční zastupitel obce Dobšice 

P.S: Budu mít za čtyři roky důvod jít ke komunálním volbám v naší obci a volit demokraticky schopné kandidáty? 


