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                                                                                                                                         V Dobšicích dne 6.2.2023 

 

Věc: Žádost o projednání na nejbližším zastupitelstvu obce Dobšice 

 

Dobrý den, 

z pověření výboru spolku Dobšené,z.s.,  který se konal 2.2.2023, žádáme, aby nejbližší zastupitelstvo 

Obce Dobšice projednalo následující body programu: 

1/  Připojení Obce Dobšice k trestnímu oznámení na neznámého pachatele ve věci poškození 

životního prostředí na povodí řeky Cidliny, kde v části povodí s názvem Libněveské rameno, je 

vlastníkem právě Obec Dobšice. Přítoková trubka z Cidliny do Libněveského ramene je zanesená 

bahenním sedimentem a další a další sediment se dostává do ramene. Rameno bylo odbahněno za 

pomocí evropských dotací a neznámý pachatel nyní toto rameno zanáší bahenním sedimentem. 

Žádáme obec Dobšice, aby v tomto konala s péčí řádného hospodáře a oslovila státní orgány a orgány 

péče o přírodu a krajinu. Spolek Dobšané, z.s. v této věci postupuje společně i s ČRS MO, z.s. Žehuň. 

2/Připomenutí oslav 15 let Muzea Keltů. V roce 2023 si naše obec připomene již 15 let od 

slavnostního otevření muzea. Náš spolek projednal na svém vedení, že toto výročí připomeneme 

v pátek dne 23.6.2023, a to celodenním programem. Během dopoledne navštíví Muzeum Keltů děti 

mateřských školek z regionu. Navštíví i Naučnou stezku Dobše, kde bude U Bobra zajištěno opékání 

vuřtů. Předseda spolku a jeho dcera jsou připraveni v muzeu v tento den provádět. Žádáme o to, aby 

bylo muzeum k dispozici a otevřené. Součástí projektu je i slavnostní setkání všech realizátorů muzea, 

kteří budovali muzeum před 15. lety. V Dobšickém šenku bude pro ně zajištěno pohoštění. Dále se 

bude konat v podvečerním a večerním čase kulturní program s hudbou a doprovodnými akcemi. Vše 

u Šenku, případně na sále. Chceme tímto sál i č.p. 16 na tento den rezervovat. Během podvečerního 

času slavnostně otevřeme Ostrov malého Dobše na Dobšickém rameni. Tím obohatíme a 

zatraktivníme stezku Dobše. Bude přístupná na lodičce a na ostrůvku bude umístěna lavička, socha 

s rybím motivem. Ostrůvek bude sloužit i rybářům pro další rybářská místa. V rámci projektu, na který 

jsme požádali o dotaci, bude i výroba nového letáčku o obci Dobšice, který dle slov paní Deimlingové, 

již dochází a chybí. Náš spolek financoval a nechal vytisknout tento letáček již před 15 lety z rozpočtu 

spolku. Pokud obdržíme dotaci, rádi bychom obci nabídli tuto pomocnou ruku. Pokud dotaci 

nedostaneme, uvažovanou částku ve výši cca 25 000 Kč nemáme. Na letáčku se musí aktualizovat 

fotografie a také třeba vhodně umístit nové foto keltského směrovníku, sochy Cidliny apod… Součástí 

projektu bude i označení infocedulkami Žabí stezka, která se nachází na stezce Dobše u bludiště. 

 



3/ Obnova infocedulí v obci, na odpočívadle i na stezce. Žádáme Vás, zda byste v roce 2023, pokud 

by se podařilo do 23.6.2023, tím lépe, o obnovu některých infocedůlí na stezce Dobše, na 

odpočívadlu, u nádraží u Kašny lásky a jinde. Infotabule jsou po  x letech poškozené sluníčkem, někde 

počmárané a poškozené vandaly. Infotabule zpracovával pan Samek, který má ve svém PC tyto 

cedule uložené a nebyl by problém je objednat s UV faktorem a v takové kvalitě, aby vydržely dalších 

15 let. 

4/Úklid hřbitova a jeho okolí. Žádáme, aby ZO projednalo úklid hřbitova a jeho okolí. Od podzimu 

nebylo shrabáno listí a celková zanedbanost je velká/krtince, odpadky, neposekaná tráva…/. 

5/Úklid všech obecních komunikací a jejich revitalizace. Žádáme zastupitelstvo obce Dobšice, aby 

projednalo úklid všech obecních komunikací po zimním období a sklizni z místních polí, zejména 

okolo hřbitova na cyklotrase do Sán. Dále žádáme o vypracování malých projektových dokumentací 

k zajištění dotací na opravu těch obecních komunikací, které doposud nejsou revitalizovány a 

zajištění dotací na jejich obnovu. Dále žádáme zajistit také dotace na opravu a obnovu obecní 

komunikace ke hřbitovu a dále až na hranici našeho katastru. Žádáme vedení obce, aby vyřešilo 

rozježděnou krajnici na návsi v obci, která je v majetku SUSky, aby došlo k jednání se SUSKOU, aby 

Suska rozšířila na své náklady komunikaci. Chceme, aby vedení obce Dobšice tento stav skutečně řešil 

a nehledal zástupné problémy s tím, že to nejde apod… Zvolení zastupitelé byli zvoleni proto, aby 

právě tyto situace za občany Dobšic řešilo a vyřešilo. Pro lepší život lidí v naší obci. 

6/ Nabídka spolku Dobšané, z.s. ke  správcovství komunitního centra č.p. 16. Spolek Dobšané, z.s. 

přichází s iniciativou správcovství a péče o komunitní centrum s expozicí v obecní budově č.p. 16. 

Jsme připraveni zajišťovat úklid a pořádek. Pokud obec Dobšice, jak jsme se dozvěděli, chce provést  

opravy podlah v expozici, odizolování, opravu elektřiny, případně jiné obnovy, jsme připraveni 

následně zajistit úklid po stavebních pracích. Dále žádáme vrátit do komunitní místnosti původní 

nový televizor, který byl za pana Dobrého st. vyměněn za televizor od firmy pana Řeháka. Televize je 

již ve špatném stavu, stejně tak i přehrávač, který nefunguje, a který by bylo také dobré zajistit pro 

možnost přehrávání CD natočených akcí v Dobšicích. Komunitní centrum má dle získané dotace 

sloužit zdarma všem místním spolkům, zájmovým uskupením. Žádáme, aby jeden klíč od č.p. 16 měl 

k dispozici trvale Ing. František Malý, který bude zajišťovat otevření pro schůze rybářů i Dobšanů, 

případně Zoufalců apod. Tím zjednodušíme byrokratickou zátěž s vyplňováním předávacích protokolů 

a zbytečné osobní zatížení paní Deimlingové a jiných. Chceme zajišťovat otevření a zpřístupnění 

expozice v č.p. 16 při akcích jako je Dobšický puchýř nebo keltské oslavy apod…Mimo výše uvedené, 

náš spolek má v č.p. 16 sídlo a vzhledem k rozsáhlé činnosti spolku a řady jednání se třetími osobami, 

potřebujeme se scházet v sídle našeho spolku. 

Výbor spolku Dobšané, včetně organizačního štábu a členů kontrolní komise jsme připraveni 

k osobnímu jednání ve všech předložených bodech. 

Děkujeme za projednání na OZ Dobšice a o závěrech Vašich rozhodnutí budeme informovat nejenom 

našich 45 členů, ale i veřejnost. 

S pozdravem 

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

 


