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Občasník Dobšanů 
   Vydává spolek DOBŠANÉ, z.s.            Leden 2023, ročník 9/číslo 1 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

                   Od vydání posledního čísla našeho Občasníku neuplynuly ani tři měsíce a již přicházíme s dalším číslem. 

Hlavním důvodem je velké množství realizovaných akcí našich členů, projektů a novinek z naší obce. Mnohé se 

oficiálně od současného vedení obce nedozvíte. Jsme tu právě pro Vás a o všem, co se odehrálo od listopadu 2022 do 

poloviny ledna 2023, tímto rádi informujeme. 

Poškození životního prostředí na katastru obce Dobšice 
 

                   Koncem listopadu nafotili členové místních rybářů obrovské množství bahenního kalu na velké ploše 

místního rybářského revíru. Náš spolek má ve Stanovách ochranu přírody a krajiny. Domníváme se, že vzniklá 

kalamita na životním prostředí souvisí s odbahňováním Žehuňského rybníka, neboť je poškozena vodní plocha od 

poltrub v Žehuni, přes Mlýnskou strouhu, 

starou část Cidliny až po Baderský jez a 

dále. Kdo uhradí náklady s odstraněním 

kalamity a škody s tím spojené? Fotografie 

je ze soutoku  řeky Cidliny (Mlýnské 

strouhy) a Steklé strouhy u dobšického 

mostu.  

                  Spolek Dobšané, z.s. podal 

(poprvé ve své historii) koncem listopadu 

2022 trestní oznámení na neznámého 

pachatele pro poškození a ohrožení 

životního prostředí vypouštěním 

bahenního kalu a usazenin ze Žehuňského 

rybníka do vodního koryta řeky Cidliny dle 

§ 294 trestního zákoníku. 

                 Český rybářský svaz, z.s., MO 

Žehuň, podal podnět k prošetření naplavení sedimentů s žádostí o odstranění sedimentů všem státním kontrolním 

orgánům a zároveň zaslal i stížnost na postup šetření v této věci pro řádné nekonání jednoho z těchto orgánů. Proč 

se podnětem rybářů tento kontrolní orgán nezabýval a ani na uvedených místech poškození neprovedl místní šetření 

při kontrolním dnu realizace projektu odbahnění v Žehuni, nám není známo. Rybáři i náš spolek bude trvat na 

řádném zmapování poškození vodního toku i za asistence soudního znalce. V této věci jsme oslovili i hlavního 

vlastníka vodního toku Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové a doufáme, že vlastník majetku ČR 

bude postupovat s péčí řádného hospodáře. 

                  O výsledcích šetření všech institucí Vás budeme v budoucnu informovat. Náš spolek chce odpověď na tyto 

otázky. Kdo je odpovědný za tento stav a poškození životního prostředí a kdo zaplatí vzniklé škody s odstraněním 

sedimentů na rybářském revíru řeky Cidliny č. 411009? Další fotografie  bahenního sedimentu najdete na straně č.4. 



2 
 

Výlet do moravského sklípku 
                     Šest našich členů se domluvilo na společném setkání ve sklípku v Tasovicích na Moravě nedaleko Znojma. 

Akce se uskutečnila v sobotu 19.11.2022 a byla velmi vydařená. Hrála harmonika, ochutnali jsme snad na 20 vzorků 

výborného vína a majitelům sklepa děkujeme za skvělé pohoštění. 

 

 

 

 

 

 

Starostka Veronika Kopecká vybírá neoprávněně poplatky za poskytování 

informací občanům Dobšic za souhlasu zvolených zastupitelů 
 

                     V souladu se závěry našeho spolkového výboru a dotazů našich členů jsem podal žádost obci podle zák. č. 

106/1999 Sb., kdy jsem se dotazoval na dvě jednoduché otázky, které vyžadovaly cca 10 minut příprav i s odesláním 

odpovědí. Šlo o zaslání informací ke zveřejněnému číslu ve výši necelých 100 000 Kč za 16 ks nových stromů a zda 

cirkusový nájemce uhradil nějaké poplatky za využití sportovního areálu, kde pobýval téměř týden a byl napojen na 

obecní elektřinu. Starostka obce nejdříve neodpověděla, ale vyžadovala za tyto dvě jednoduché otázky uhradit 

poplatek ve výši 152 Kč. S cílem odradit občany od dalších dotazů a zájem o věci veřejné. Šlo doslova o šikanózní 

jednání. Uhradil jsem tedy tento poplatek a následně podal stížnost Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten 

vyhodnotil moji stížnost za oprávněnou a vedení obce Dobšice muselo neoprávněný poplatek za poskytování 

informací vrátit zpět žadateli. V Rozhodnutí kontrolního orgánu se píše, že odpovídat občanům na dotazy je běžnou 

činností starostky ze zákona. Nejde o náročnou a mimořádnou práci, za kterou by musela obec vymáhat poplatky. 

                      Jde o ostudné jednání starostky obce paní Veroniky Kopecké za asistence všech zvolených zastupitelů za 

volební uskupení Hasiči pro Dobšice. Kontrolní výbor obce ve složení členů Petr Deimling a Václav Bulíček nereaguje. 

Předseda kontrolního výboru pan Vladimír Levý oznámil vedení obce, že odstupuje z čela kontrolního výboru.  

                        Občané, členové spolku, nedejte se a nenechte se odradit a zlomit těmito nekompetentními zástupci 

obce, kteří neustále porušují zákony ČR a prosazují jen své osobní potřeby a zájmy. Na úkor otevřenosti naší 

radnice. 

                      Níže naleznete odpověď bez omluvy, bez sebereflexe. Zveřejňujeme oficiální dopis našeho úřadu, který 

ze mě udělal dokonce inženýra. Dnes mám již tedy dva tituly. Mgr. a ing s malým i a bez tečky za titulem. Tito lidé 

reprezentují naši obec.                                                                                                                                  Mgr. Oldřich Novotný 
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                    Jako občan Dobšic jsem požádal o projednání výše uvedeného bodu s neoprávněným vybíráním poplatků 

za poskytování informací na řádném zastupitelstvu obce dne 19.12.2022. Ze Zápisu Vám předkládáme, jak vláda 

jedné strany tento bod shodila ze stolu a vyhnula se tyto nezákonnosti projednávat. Hasičská ruka ruku myje. 

                   „Dále předsedající sdělila, že občan obce Mgr. Oldřich Novotný e-mailem požádal o doplnění bodů do 

programu jednání zastupitelů. Navrhl projednat: 1. Údržba obecních místních komunikací a rozježděné krajnice, 2. 

Projektová příprava oprav obecních místních komunikací, 3. Nezákonné a neoprávněné jednání starostky obce  

                  Návrh usnesení 41/2022: Zastupitelstvo obce Dobšice souhlasí s doplněním bodů navržených občanem obce 

Mgr. Oldřichem Novotným do programu tohoto zasedání. 

                  Výsledek hlasování: Pro 0 , Proti 7 , Zdrželi se 0        Usnesení 41/2022 nebylo schváleno.“ 

                   

                                                                                                                                                                         Mgr. Oldřich Novotný                                                                                                                                                                       
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Pokračování ze strany č. 1 – fotogalerie poškození životního prostředí na Cidlině 

 

 

Sledovanost webových stránek spolku Dobšané, z.s. – www.dobsane-zs.cz 
 

V roce 2020 jsme měli 6.381 unikátních návštěv, v roce 2021 to bylo 21.045 a v roce 2022 neuvěřitelných  30 453. 

              Údaj „Unikátní návštěva“ udává, kolik různých návštěvníků navštívilo naši internetovou prezentaci v určitém 

časovém intervalu. Pokud se například návštěvník podívá během měsíce na kteroukoli stránku každý den dvakrát, je 

stále zaznamenána pouze jedna unikátní návštěva. 

            Jde o neuvěřitelná čísla a je zřejmé, že mnoho lidí sleduje aktivity našeho spolku, zajímají se o naši činnost,   
o projekty, které realizujeme a samozřejmě je zajímají i cenzurované informace z naší radnice. 
 
            Děkujeme všem návštěvníkům našich webových stránek a slibujeme, že se budeme snažit o jejich pravidelnou 
aktualizaci. Velmi děkujeme i Pavlu Dobrému ml. za správcovství stránek a za jeho odbornost v této oblasti. 
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Z činnosti ČRS MO Žehuň v roce 2022 
 

                  Začátkem ledna byly odevzdány veškeré vydané povolenky a zjištěn stav úlovků našich členů, včetně        

hostovacích povolenek. Za rok 2021 na revíru MO Žehuň bylo vydáno celkem 174 ks povolenek a uloveno následující 

množství ryb: 607 ks kapra, 77 ks lína, 43 ks štiky, 84 ks sumce, 1 ks amura, 9 ks candáta, 22 ks úhoře, 2 ks bolena, 24 

ks karase, 6 ks okouna a 1 ks cejna. Celková váha všech ulovených ryb činila 1 933 kg o celkové ceně 230 629 Kč. 

Únor byl ve znamení inventury majetku MO Žehuň, kterou provedla dozorčí komise. Dále probíhalo plánování jarních 

brigád, plánování dovozu rybích násad od dodavatelů, a hlavně plánování a organizace výroční členské schůze.  

                   V březnu se konala výroční členská schůze, které se zúčastnilo celkem 45 členů organizace. Byl zvolen  

nový výbor MO na období 2022 - 2026 ve složení: Ing. Ondřej Jedlička, Ing. František Malý, Mgr. Oldřich Novotný, 

Jakub Syrový, Pavel Bořek, Pavel Bohatý, Luboš Vondráček a dozorčí komise na období 2022 – 2026 ve složení Petr 

Krause, Jaroslav Selichar a Josef Mach. Dále bylo řešeno velké množství naplaveného sedimentu z probíhající 

revitalizace Žehuňského rybníka s Krajským úřadem Středočeského kraje a Povodím Labe. 

                   Duben byl ve znamení zarybňování revíru rybí násadou, kterou nám stanoví zarybňovací plán. Od MO 

Rožďalovice byl zakoupen tržní kapr o délce 40 – 50 cm v množství 1 000 kg a dále i krásný lín L2 (ryba od 30 – 40 cm) 

v množství 60 kg a amur o délce 60 cm v množství 40 kg. Bylo vysazeno 12 000 ks úhořího monté z Francie o váze 

4,00 kg a ceně 35 067 Kč, které jsme obdrželi v rámci dotace z EU. Úhoří monté jsme vysadili do nejvýše položených 

partií revíru. Když jsme u dotací, každoročně žádáme o dotaci na mimoprodukční funkce rybářských revírů, tzv. 

K2022, která je vždy poskytnuta ke konci kalendářního roku. Začátkem května jsme se dozvěděli informaci, že 

probíhající rekonstrukce jezu v Sánech musela být přerušena z důvodu destrukce dna ve vývařišti s hlubokou 

kavernou s negativním vlivem na přilehlé stavební konstrukce včetně jezu samotného. Dále byla zjištěna odchylka 

skladby betonu konstrukce stávajícího jezu, než bylo obsaženo v projektové dokumentaci. Musela být tedy předělána 

projektová dokumentace a celá rekonstrukce jezu se opozdila, znovu se stavbou se začne na jaře a věříme, že do 

letošního podzimu bude akce zdárně dokončena. Červen byl ve znamení sečení trávy kolem chovných rybníků, ale 

také monitoringu čistoty vody na revíru. V červenci jsme museli pročistit odtok z Libněveského ramene, kde vlivem 

pobřežní vegetace bylo odtokové potrubí zcela zarostlé kořínky a voda nemohla odtékat. V rámci akce došlo k 

pročištění tohoto potrubí a část potrubí byla vyměněna za plastové. Tímto moc děkujeme obci Dobšice za poskytnutý 

příspěvek na materiál na tuto akci. V srpnu jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje o výjimku na snížení 

lovné míry sumce velkého (Silurus glanis) a změny doby jeho hájení. Tato výjimka se při lovu sumce značně osvědčila 

a naše organizace ji bude plně využívat i v dalších letech. V září jsme plánovali výdeje povolenek a členských známek 

pro rok 2023 a finalizovali termín výroční členské schůze, která se uskuteční dne 04.03.2023 v sále Dobšického šenku 

v obci Dobšice. 

                     V říjnu bylo další velkou a důležitou akcí usazení nové lávky na Dobšickém rameni, kde byla lávka 

stávající, ovšem již ve špatném technickém stavu. Nechali jsme vyrobit lávku novou a ta byla a s pomocí obce Dobšice 

nainstalována, doufejme, že vydrží alespoň tak dlouho, jako vydržela lávka původní. Tímto velice děkujeme obci 

Dobšice za pomoc s usazením nové lávky. Listopad a prosinec byl ve znamení boje proti usazenému bahennímu 

sedimentu v toku řeky Cidliny, který se do našeho revíru dostává ze Žehuňského rybníka. Věc aktivně řešíme s 

Krajským úřadem Středočeského kraje, Povodím Labe, Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou atd. Poškození našeho 

rybářského revíru nebudeme nikdy přehlížet a budeme požadovat uvedení toku Cidliny do původního stavu, tak jako 

tomu bylo před začátkem revitalizace Žehuňského rybníka. 

                     Závěrem mi dovolte, abych Vám čtenářům Občasníku Dobšanů, jménem Českého rybářského svazu MO 

Žehuň, popřál do nového roku 2023 mnoho zdraví, lásky a dobré nálady. 

                                                                                                                                     Ing. Ondřej Jedlička – předseda MO Žehuň 
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Nová lávka přes Cidlinu (Mlýnskou strouhu) 
 

                 Již jsme Vás informovali (v minulém čísle), že místní spolek rybářů vyhlásil na 5.11.2022 poslední brigádu 

roku 2022 s cílem usadit novou lávku nedaleko palisády u Dobšického ramene. Tentokrát se sešla hojná účast 

nejenom rybářů, Dobšanů, ale i zástupců místního SDH Dobšice s technikou. Všem patří poděkování za usazení lávky.  

Bude hojně využívána rybáři, myslivci a také turisty na keltské stezce Dobše. Náklady na pořízení lávky se vyšplhaly 

na cca 35 141 Kč, které uhradil rybářský spolek. Přispěla i obec Dobšice částkou 10 000 Kč, což je pozitivní zpráva, 

kterých není nikdy dost. Obci rybáři děkují.  

                   Podívejte se na fotografie z akce. Stará původní nevyhovující lávka bude členy spolku rybářů a Dobšanů 

opravena a pokusíme se ji usadit na Dobšickém rameni tak, aby se dalo dostat na ostrůvek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Financování a donátorství 
                   Na tomto místě chceme poděkovat obci Dobšice, že v roce 2022 bylo rozpočtováno obecním rozpočtem 

více jak 20 000 Kč na činnost našeho spolku. Ke konci roku bylo obcí odesláno dalších 7 500 Kč z finančního příspěvku 

ve výši 15 000 Kč na spolkovou činnost každoroční platbou obci Dobšice od společnosti Araldo z Kolína, kterou 

zajistili členové spolku Dobšané. Druhých 7 500 Kč održel SDH Dobšice. Již v srpnu 2022 náš spolek opět podal žádost 

o podporu obecním rozpočtem ve výši 20 000 Kč. Teprve 3.1.2023 jsme od paní Deimlingové obdrželi informaci, že 

byl příspěvek do obecního rozpočtu zařazen. Budeme také velmi rádi za podíl příspěvku od Aralda i v roce 2023. Tyto 

peníze spolek Dobšané využije na spoluúčasti našich kulturních i jiných akcí v roce 2023. V roce 2022 jsme také 

finančně podpořili myslivce částkou 500 Kč, Zoufalce částkou 1 000 Kč, využíváme služeb Cidlinky a přispíváme i na 

výlety našich členů. Primárně však tyto zdroje jsou součástí projektů, na které získáváme dotace. Jde o spoluúčast.  
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Perličky z obecního úřadu 
                     Druhým dílem pokračuje tato nová rubrika o neznalosti věcí veřejných, prohlubování příkopů, 

nepochopitelné rozdělování  občanů našimi zastupiteli.  Dnes Vás budeme informovat o tom, jak spolek Dobšané 

nabídl obci Dobšice zajištění minimálně 50 000 Kč na obnovu Památníku ke světovým válkám a o tom, jak  

zastupitelé tuto pomoc a podanou ruku spolupráce zamítli, bez jakékoliv osobní konzultace. Dne 3.11.2022 jsme 

zaslali do podatelny obce Dobšice tuto iniciativu:   

                     „Dobrý den, z pověření vedení spolku Dobšané, z.s. si Vás dovoluji požádat o souhlas s realizací akce, 

kterou náš spolek chce iniciovat v roce 2023. Již delší dobu sledujeme, že na Památníku ke sv. válkám před Šenkem, 

na zeměkouli, mizí pozlacení. Taktéž na Božích mukách. Ke všemu se rozšiřuje porost mechu. Oslovili jsme 

restaurátorku paní Čihákovou, která již v minulosti provedla rekonstrukce obou míst, aby nám nacenila pozlacení, 

omytí a odstranění mechu. Spolek Dobšané, z.s. nabízí obci tuto iniciativu a je připraven zajistit celou realizaci, včetně 

zajištění finančních prostředků na tuto akci buď z vlastních zdrojů, nebo skrze donátory. Součástí případného projektu 

by bylo i vysazení nového smrčku u zvoničky, pokud v jarním období znovu neobroste. Pokud využijeme donátorů, tak 

se žádosti musí podat nejdéle do 10.12.2022 a k tomuto datu potřebujeme písemný souhlas od obce. Děkujeme za 

reakci.                                                                Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s., Dobšice 16, 289 05“ 

V roce 2023 to bude 75 let od instalace Památníku ke světovým válkám 

                     Členové našeho spolku jsou hrdí na naše předky, díky kterým máme v Dobšicích řadu zajímavých míst. 

Jedním z nich je i vybudovaný Památník ke světovým válkám a legionářům, občanům naší obce, díky kterým žijeme 

v samostatném státě a ve svobodě. Památník obětem I. a II. světové války byl opraven v roce 2008 díky dotaci ve výši 

120 000 Kč, kterou zajistili tehdy členové našeho spolku Dobšané. 

                      Památník padlých z I. a II. světové války byl slavnostně odhalen 27. 6. 1948. Náš spolek Dobšanů chtěl 

u příležitosti 75. výročí tuto událost opět připomenout na dobšickou pouť v roce 2023. Zároveň jsme nabídli obci 

pomoc v zajištění  dotace, aby se ušetřily obecní peníze a obec se řídila s péčí řádného hospodáře. Dotaci jsme chtěli 

podat začátkem prosince, ale naši „chytří mocipáni“ naši iniciativu řešili až na veřejném zastupitelstvu dne 

19.12.2022. Spolek Dobšané obdržel následně dne 21.12.2022 bez zdůvodnění zamítavé stanovisko v tomto znění:  

                   „Zastupitelstvo obce Dobšice na svém zasedání dne 19.12.2022 

usnesením č. 49/2022 Vaši žádost neschválilo. Proti iniciativě hlasovali Petr 

Deimling, Veronika Kopecká, Pavlína Králová, Martin Popek, Mirka Modráčková. 

Zdrželi se Petr Adamec a Daniel Zdeněk. Pan Vladimír Levý a Vladimír Jirouš 

nebyli přítomni.“ 

                  Schváleným usnesením je spolku také zakázáno vysadit nový smrček 

před zvoničkou. Mocipáni zapomněli, že smrček velký 2,2 m zajistili v roce 2020 

členové spolku Dobšané za 6 300 Kč. Bohužel smrček v roce 2022 byl napaden 

nemocí a usychá. My ho obnovíme i přes nesouhlas vedení obce Dobšice.  

Zajistíme na něj peníze a slavnostně vysadíme. 

                  Naše iniciativa, nápad a myšlenka budou zřejmě opět odcizeny. Počkáme si na 

to, kdo, kdy a jak bude informovat o obnově Památníku, za jaké peníze bude opraven, jak 

bude připomenuto 75. výročí. Občané, přečtěte si Zápis z OZ ze dne 19.12.2022. Tam jsou k tomuto tématu slovní diskuzní vyjádření pana 

Petra Deimlinga a paní Pavlíny Králové.                

                  Vážení občané, předkládáme Vám důkaz o tom, jak se řídí a spravuje naše obec zvolenými zástupci z řad 

volebního uskupení „Hasiči pro Dobšice“. Můžeme veřejně sdělit, že se obec řídí nekompetentně a nehospodárně.      
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Předvánoční setkání u stromečku 
                    Na 30 účastníků se sešlo v sobotu dne 3.12.2022 u stromečku v centru obce. Společně jsme rozsvítili 

stromeček za doprovodu vánočních koled. Také jsme ozdobili   místo 

Božích muk a zapálili svíčku. Děkujeme členům spolku Dobšané za péči o 

toto místo a dary. Všichni si pochutnali na 

malém pohoštění. Jaterničky, vuřtíky, 

uzené, cukrovinky, svařáček i čaj přispěly k 

hezké vánoční atmosféře a všichni 

přítomní si popřáli hezké prožití 

pohodového adventního období a hodně 

zdraví. Stromeček ozdobila Alča Zvěřinová 

a také zajistila malé občerstvení. Děkujeme 

i dalším členům spolku za výzdobu Božích muk, kde jsme rozsvítili svíčku. Mile nás 

překvapila účast a zájem jediného zastupitele obce pana Vladimíra Levého. Děkujeme 

rodině Štacově za každoroční výzdobu před komunitním centrem i všem dalším 

občanům, kteří 

vyzdobili své domy i 

jejich okolí.  

 

 

Keltské Dobšice oslaví 15 let Muzea Keltů – žádost o dotaci ve výši 90 000 Kč 
                 V roce 2023 oslaví Muzeum Keltů 15 let své existence. V předvečer dobšické poutě chce opět náš spolek 

připomenout toto výročí, neboť Muzeum Keltů proslavilo naši obec po celé ČR. Chceme pozvat všechny realizátory 

projektu, který vzešel z iniciativy členů spolku Dobšané za tehdejší součinnosti vedení obce Dobšice řízené starostou 

Ing. Františkem Malým. Připravujeme i malý program s hudbou a vystoupením řady regionálních uskupení. Předseda 

spolku Olda Novotný již podal žádost o dotaci na zajištění celé organizace ve výši 90 000 Kč. Veřejně informujeme  

naše zvolené zastupitele o tomto projektu a věříme, že bude Muzeum Keltů dne 23.6.2023 otevřeno a k dispozici 

turistům a návštěvníkům akce. Pokud bude dotace schválená, chceme také aktualizovat a nechat vytisknout cca 

5 000 ks letáčků o obci a Muzeu Keltů, který již dochází. Pokud naši zastupitelé opět nebudou souhlasit a shledají naši 

aktivitu za nevýhodnou, nové letáčky rozdáme do informačních center v Kolíně, Poděbradech, Nymburce, Týnci nad 

Labem, Chlumci nad Cidlinou . O programu oslav Vás budeme včas informovat. 

Podpora komunitní sociální práce na obcích v regionu MAS Zálabí, z.s. 
               Spolek Dobšané, z.s. je členem MAS Zálabí, z.s.. Jako aktivní člen jsme zapojili naši obec Dobšice do projektu, který se 

zaměřuje především na pomoc seniorům nebo lidem v nouzi s různými osobními problémy. Do projektu jsme začlenili naše 

komunitní centrum č.p. 16 a všechna zájmová uskupení v naší obci, která se snaží život seniorů vylepšit, pomoci jim, začlenit je 

do akcí jiného charakteru s cílem je neizolovat, neseparovat a nevytvářet zbytečné bariéry mezi občany. Smyslem je, aby se tito 

lidé cítili dobře a aktivně byli zapojeni i do připravovaných projektů místních subjektů a mohli se jich také osobně účastnit. 

Členové spolku Dobšané budou hlavním garantem tohoto projektu v Dobšicích. Z projektu se budou financovat i aktivity na 

podporu seniorů. Projekt bude spuštěn 1.2.2023. Všechny seniory v Dobšicích budeme včas informovat. Dotace pro seniory, 

invalidní důchodce či ty, kteří pobírají příspěvky na bydlení, mohou žádat od 9.1.2023 až o 150 000 Kč na zateplení fasády a 

střechy RD, nová okna, vchodové dveře… Koordinátorem této dotace je MAS Zálabí, z.s. se sídlem v Týnci nad Labem. S dotazy 

se obracejte na tel. 602 280 585 a řekněte, že jste z Dobšic. Informaci máte od vedení spolku Dobšané, z.s.. Peníze lze získat 

ještě před dokončením akce. Podmínkou je, že jste majiteli RD a musíte následně zdokumentovat, že jste akci realizovali. 
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Ze života „Zoufalců“ 
                       Před Silvestrem pořádají „Zoufalci“ tradiční turistický výlet. Tentokráte jsme navštívili Jičín a přilehlé 

okolí. Cesta vlakem je tímto směrem vcelku příjemná a rychlá. Procházka Jičínem se zprvu omezila na jičínské 

náměstí. Za náměstím nám do oka padla příjemná hospůdka „U Piráta“ a měli jsme vybráno! Chutná krmě a dobré 

pivo způsobily, že naše těla zlenivěla a další putování bylo ohroženo. Přesto jsme ale vyrazili. Další kroky nás zavedly 

k rozhledně Milohlídka na výšině Čeřovka (331 m). Jedná se o velmi zajímavé místo, které není moc známé. Zde se 

však naše kroky rozdělily. Část výpravy odmítla pokračovat dále a tvrdohlavě trvala na zpáteční cestě do Jičína. Ve 

druhé skupině převládl sportovní duch a jala se pokračovat pěšky okolo Zebína (399 m) do nedaleké vesnice 

Železnice. Ve vsi vzdálené cca 3 km jsme narazili na malou úplně prázdnou hospůdku. Jelikož jsme měli asi 1 hod. 

času, poklábosili jsme s paní hostinskou, vypili 2-3 (jak kdo) piva a následně vyrazili na místní nádraží na spoj domů. 

Zbylá část výpravy přistoupila v Jičíně a se soumrakem jsme dorazili do Dobšic. Tak zase někdy příště na cestách. 

                                                                                                                                                                               Ing. František Malý 

Tradiční setkání „Zoufalců“ na Silvestra 

                     Poslední den v roce se opět sešla řada občanů Dobšic a ze Žehuně 

v místě zvaném U Bobra. Tato krásná lokalita na břehu Cidliny má vybudované 

tábořiště, posezení i přístřešek. Místo celoročně udržuje a obnovuje Klub 

zoufalých turistů. Opravují poškozené lavice i stůl nebo odnášejí pravidelně 

nahromaděný odpad z odpadkových košů. I letos na Silvestra se „Zoufalci“ sešli a 

užili si doslova jarního počasí. Nechyběly ani klobásky a vepřové pochoutky. 

Všichni se těší 

na další setkání.  

 

 
 

 

Kdy se budou konečně prodávat stavební parcely v lokalitě Na Stráni ? 

                    Jak všichni víte, ve východní části obce Dobšice ve směru na Žehuň, vlastní  cca 10 let pozemky společnost 

Medistyl Pharma, a.s. z Prahy. Dne 24.11.2022 tato společnost zaslala k rukám vedení naší obce žádost o napojení  

na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a na veřejné osvětlení. Dále firma žádá o vypracování smlouvy o smlouvě 

budoucí mezi investorem a obcí Dobšice o převodu veřejného prostoru s budoucí veřejnou komunikací na obec. 

Příslušné žádosti se týkají  „Obytného souboru Na Stráni II“. V dopise se však nedozvíme, zda veškeré náklady na 

vybudování všech inženýrských sítí ponese soukromý subjekt, nebo to bude součástí uvedené smlouvy o smlouvě 

budoucí a např.náklady na vybudování budoucí obecní komunikace zatíží obecní rozpočet? Nebo to investor vše 

vybuduje na vlastní náklady a takto převede sítě i komunikaci na obec? Občany Dobšic jistě zajímají také otázky, na 

které doposud nikdo neodpověděl. Kdy se začne se stavbou zdravotního střediska a dalších objektů služeb, občanské 

vybavenosti, jenž investor slíbil? Kdy se začnou prodávat stavební parcely? Za jakou cenu? Bude to trvat dalších deset 

let? Odpoví někdo kompetentní na tyto dotazy ve veřejném zpravodaji obce? Jsme připraveni reakce zveřejnit také 

v našem Občasníku. Všude v okolí se staví, obce se rozvíjejí, jen v naší obci se nestaví a obec se nerozvíjí.  
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„Hasičské“ vedení obce ignoruje žádost místních občanů         
                Již jsme Vás také informovali, že neodpovědným chováním starostky obce Dobšice Veroniky Kopecké vznikla 

obci škoda ve výši 15 000 Kč. Jako předseda spolku Dobšané jsem byl pověřen zaslat vedení obce žádost o projednání  

této škody na zastupituletsvu obce. Žádost jsme do podatelny obce zaslali již 12.9.2022 a zde ji níže zveřejňujeme. 

Nikdo k dnešnímu dni tuto žádost na OZ nepředložil, nikdo ji neprojednal. Občané Dobšic jsou ignorováni 

autoritativním  řízením obce bez demokratických principů. Jde o další prostoduché chování neodpovědných osob. 

Vážení členové kontrolního výboru obce Dobšice, 

                 obracím se na Vás z pověření výboru spolku Dobšané, z.s. a jeho usnesení ze dne 25.8.2022, ve 

kterém žádáme kontrolní výbor obce, aby projednal způsobenou škodu obci Dobšice ve výši 15 000 Kč a závěry 

přednesl na nejbližším zastupitelstvu obce Dobšice, případně závěry již zařadil nový kontrolní výbor vzešlý z 

komunálních voleb do programu nejbližšího nově ustanoveného zastupitelstva obce Dobšice. Jde o opakovanou 

recidivu ve věci poškození dřeviny na odpočívadle. 

                Spolek Dobšané, z.s. dlouhodobě kritizuje v souladu se svými Stanovami necitlivé, neodborné a nezákonné 

praktiky hasičského vedení obce Dobšice ve věci kácení a poškozování stromů rostoucích na obecních pozemcích.Tato 

naše kritika je a byla oprávněná a opět jsme měli pravdu, když toto chování kritizujeme. 

                Občanům i kontrolnímu výboru doporučujeme si přečíst protokol České inspekce životního prostředí ze dne 

27.7.2022 (je zveřejněn i na webu spolku), kde je popsáno nezákonné jednání a chování obce Dobšice, za což nese 

plnou osobní odpovědnost starostka obce Veronika Kopecká (navázala tak na svého předchůdce Ing. Martina Popka), 

která se na OZ i ve veřejném periodiku přiznala k tomu, že předmětný "strom byl omlazen na její popud". Konec 

citace. Obci Dobšice její neodpovědností vznikla škoda ve výši 15 000 Kč. Starostka se snažila řešit toto skandální 

chování osobně v Praze, kam jela vlastním vozidlem a za to si nechala z obecního rozpočtu vyplatit cestovní náhrady 

ve výši 1 142 Kč. Celkem tedy obci Dobšice vznikla škoda ve výši 16 142 Kč. Tuto škodu znovu uhradil obecní rozpočet 

na úkor peněz daňových poplatníků a z rozpočtového určení daní pro naši obec. Starostka obce porušuje povinnosti 

při správě cizího majetku a obci vznikají nemalé škody. Tyto škody by měla starostka uhradit z vlastních zdrojů.Taktéž 

žádáme, aby starostka zveřejnila občanům, jak bude naloženo s částkou 7 500 Kč, která se vrátí do rozpočtu obce, 

která je účelově vázána na ochranu životního prostředí. S přáním, aby se již toto chování v naší obci neopakovalo 

                                                                                                                    Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s. 

Právní rámec 

                   Podá-li spolek podnět, „ve kterém se občané obce spojili za účelem prosazování společných zájmů, toto 

podání se týká samostatné působnosti obce, obec by měla rovněž postupovat dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona  

o obcích. Jelikož se jedná o občany, kteří sami jako jednotlivci mají práva vyplývající z výše uvedeného ustanovení, 

nemělo by jim být na újmu, že se sjednotili a petici či stížnost zaslali jménem právnické osoby“. Takováto žádost 

by měla být předložena příslušnému orgánu obce (zastupitelstvu), a to v zákonné lhůtě. 

                   Vzhledem k tomu, že občané Dobšic jsou současným vedením obce dehonestováni (finanční výbor obce 

řízený Ing. Martinem Popkem veřejně na OZ sdělil „…v obci máme udavače“),  ignorováni, šikanováni a kontrolní 

výbor obce, složen ze dvou členů rodinných příslušníků administrativy a starostky obce, nekoná, nezbývá nám nic 

jiného, než se obrátit na dozorové a kontrolní orgány Ministerstva vnitra ČR. Každý občan má na tento zákonný 

postup právo a není udavačem. Bohužel občané Dobšic domáhající se demokratického řízení obce jiné možnosti 

domoci se práv nemaji. 

O výsledku Vás budeme informovat v dalším čísle Občasníku.                                                            Mgr. Oldřich Novotný 
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Novoročnímu výstupu přálo jarní počasí 
                    Přívětivé jarní počasí přilákalo zhruba dvě stovky 

turistů všeho věku na Novoroční výstup na Holý vrch. Šestý 

ročník této pohybové aktivity se uskutečnil na hranicích 

nymburského a kolínského regionu. Do míst, která protíná 

dálnice D 11, dorazili 1. ledna 2023 zájemci z několika okolních 

obcí, především z Polních Chrčic, Dobšic, Choťovic a Žehuně. Ale 

objevili se zde turisté i z několika vzdálenějších lokalit. Někteří z 

nich přijeli na kolech. „Máme velkou radost, že jste opět o tuto 

akci projevili zájem. Přeje nám příjemné jarní počasí, tak si ho 

užívejme. Lze říci, že se rodí tradice, která rezonuje u mnoha 

našich spoluobčanů. Turistika patří do našeho způsobu života. 

Vaše četná a opakovaná účast je toho jasným důkazem,“ uvedl za organizátory ve svých vítacích slovech Oldřich 

Novotný ze spolku Dobšané z Dobšic. Účastníky rovněž pozdravil a přivítal starosta Polních Chrčic, Miloslav Vokál, 

všechny pozval na svařené víno nebo čaj. Došlo také na vyhlášení nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího 

účastníka výstupu. Tím nejmladším byl šestinedělní Vítek Bednář z Jestřabí Lhoty. Naproti tomu nejstarší účastnicí 

akce se stala Marie Barochová z Polních Chrčic. Dále pak za 

nejvzdálenější turistku z Čech byla prohlášena Hana Kalvachová z 

Nemyčevse u Jičína. A ze vzdálené Spolkové republiky Německo, 

tedy přímo z Augsburgu přijela Sofia Stobe. Organizátoři nachystali 

malý ohýnek, na kterém si mnozí opekli svoje buřtíky. Děti se zase 

mohly vyfotit na panelu se dvěma sněhuláky. Ti odvážnější si 

vyzkoušeli jízdu na poníkovi. Všichni účastníci se také mohli podepsat 

do kroniky výstupů. Nastalo rovněž velké společné focení a podle 

všeho patří už několik let do programu této oblíbené aktivity. Na 

úplný závěr zaznělo pozvání na výstup v roce 2024. 

                                                                                                                                                                                             Milan Čejka 
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Občasník Dobšanů vydává spolek DOBŠANÉ, z.s., 

Dobšice 16, 28905, IČ:28560132.  

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

toto číslo vychází 13.1.2023 

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

Víte, že… 
 spolek Dobšané má zřízenou datovou schránku  s uživatelským jménem pp2mn8? 

 nová, diskriminační a separující obecní akce pro starší a pokročilé občany Dobšic s názvem „ČAJ O PÁTÉ“ dne 

18.12.2022 v Dobšickém šenku byla fiaskem? Propadák měl za cíl izolovat starší a pokročilé občany 

seniorského věku od ostatních obyvatel. Byl vymyšlen těmito členy kulturní komise obce: Pavlína Králová, 

Lenka Bulíčková, Mirka Modráčková, Vladimír Jirouš. Opět nepromyšlený a  prostoduchý nápad.  

 v rozpočtu obce Dobšice na rok 2023 je schváleno 1 171 444 Kč na činnost místní správy (mzdy, odvody…), 

680 463 Kč na odměny devíti zastupitelů, 351 500 Kč na kulturní akce, které z 90 % pořádá místní SDH 

Dobšice, kdy jsou tyto akce schované pod hlavičkou obce Dobšice a ve spolupráci s obcí (sledujte samostatné 

akce SDH Dobšice bez obecních peněz), 81 670 Kč na požární ochranu a 10 000 Kč na 

krizovou ochranu?  

 již druhý zdravotní řez na lípách ke hřbitovu schválený vedením obce vyjde na 58 927 

Kč? Od listopadu nikdo dodnes neodstranil ořezané větve.   

 v plánovaném rozpočtu kulturních akcí obce Dobšice na rok 2022 byla schválená 

částka 342 500 Kč a skutečnost byla ke konci roku 394 119 Kč? 

 na prvním řádném zastupitelstvu obce dne 21.11.2022 bylo přítomno jen 5 

zastupitelů z devíti?   

 vedení obce schválilo nákup sekačky ve výši 361 717, 90  Kč v opakovaném 

výběrovém řízení? Prý bude hrazena z dotace, ale nikdo veřejně neřekl z jaké? 

 kolem hřbitova ani na hřbitově nikdo na Dušičky ani před Vánoci neuklidil? A kdo jel či  

šel po obecní cestě, měl bláto až za ušima nebo na střeše auta. Obec to neřešila. 

 bývalý exstarosta Ing. Martin Popek cca tři měsíce po znovuzvolení zastupitelem přednesl na OZ záměr, aby 

obec Dobšice vykoupila pozemek od soukromého majitele před jeho zahradou a před rodinným domem paní 

starostky, s cílem vybudovat a vyprojektovat obecní komunikaci k jeho budoucí stavební parcele. K rodinným 

domům paní starostky a předsedy finančního výboru se tedy projektuje nová přístupová obecní 

komunikace s točnou pro případnou opravu a dotace. To jsou priority, že? 

 2 týdny před Vánocemi napadl v Dobšicích sníh a obecní komunikaci č. 449  vedení 

obce neudržovalo několik dní?   

 vedení obce vysadilo 16 ks stromů (javor mléč 3 ks, dub letní 7 ks, bříza bradavičnatá 

6 ks) za 97 753,50 Kč? Z této ceny je uhrazena práce soukromému dodavateli za 

vysazení ve výši 26 240 Kč a k tomu materiál (kůly 48 ks, vázací materiál, hnojivo, 

chráničky….) za 12 728 Kč. Celkem jde o 38 968 Kč vyhozených peněz. Velké plýtvání 

a nehospodárnost nekompetentních lidí v čele radnice. Tato částka mohla být 

ušetřena, kdyby odpovědní zástupci požádali např. spolek Dobšané, z.s. o pomoc 

při vysazování stromů. Pomohli by i rybáři a další občané. Ušetřené peníze mohly být využity na podporu 

místních zájmových uskupení. Věříme, že rozumní lidé naše návrhy a úvahy chápou. 

 několik stromů bylo nesmyslně vysazeno  na odpočívadle těsně za krásnými lípami věnovaným Dobšicím ČR? 

Až vzrostou lípy i nové stromy, budou si korunami překážet a znovu napadne „osvíceného zastupitele“, že se 

stromy musí pokácet nebo ořezat. Proč se nevysadily stromy na místa, kde stromy uschly nebo byly vichřicí 

zlomeny a jsou zaevidovány na pasportové infotabuli pro turisty? To běžný normální občan nepochopí. 

 vysazené stromy i jejich počty v Libněvsi u vláčku také neodpovídají popisu na tamní infotabuli? 

Upozorňovali jsme na to již před rokem. Návrhy místních občanů naše mocipány nezajímají.  

 první, co návštěvníci z vlaku v naší obci uvidí, je zdevastovaný infopanel? Ukázka péče o obecní majetek. 

 

                                                                                             


