
Každý kdo se jen trochu zajímá o dění v obci, dobře ví, že ke změně programu zasedání zastupitelstva 

nebo jeho doplnění a prosazení záměru, je nutná nadpoloviční většina, v případě naší obce 8 

zastupitelů. Přestože je nás 6 zastupitelů za NAŠI DOUBRAVU, je obtížné přesvědčit ostatní zastupitele, 

aby podpořili naše záměry směřující ke zkvalitnění života v obci. Proto jsme rádi, že se nám podařilo 

doplnit návrh programu zastupitelstva o bod týkající se zpevnění povrchu vozovky asfaltem u Krůčka.  

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 
 

Podařilo se nám prosadit, aby vedení obce jednalo za účelem zpevnění ploch komunikací asfaltem 
u Krůčka. Podařilo se nám vedení obce přesvědčit, aby byly na vhodném místě mezi finskými 
domky umístěny nádoby na třídění odpadu. Opakovaně jsme navrhovali, aby bylo jednáno 
s RPG (tehdejším vlastníkem finských domů) ve věci zlepšení kvality bydlení ve finských 
domcích. Netěší nás, že náš návrh nebyl podpořen ze strany vedení obce, které argumentuje 
tím, že z důvodu těžby uhlí se nedá nic dělat. 
 

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

V důsledku rozhodnutí redakční rady jsou zastupitelé v obecním zpravodaji omezeni ve svých 

vyjádřeních. Z toho je zřejmá snaha koalice dát nám co nejméně prostoru, umlčet nás. Proto nás 

zastupitele za NAŠI DOUBRAVU ani nepřekvapilo, že moje vyjádření nebylo v předešlém zpravodaji 

zveřejněno, a to přestože mé vyjádření obsahovalo pouze holé konstatování předešlých stavů. Mé 

nezveřejněné vyjádření v obecním zpravodaji a sdělení důvodů redakční rady si lze přečíst na 

www.nasedoubrava.cz. 

     Lukáš Szebesta, zastupitel 
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

Za podpory 2 koaličních zastupitelek se nám podařilo prosadit „klidovou vyhlášku,“ omezení hlučných 

činností v neděli a státem uznaným svátkem. Původní záměr koalice, který byl v materiálech pro 

zastupitelstvo, navrhoval omezení hlučných činností v sobotu od 17:00-22:00 a v neděli a státem 

uznané svátky od 6:00-9:00 a od 15:00-22:00. Jako jediný zastupitelský klub jsme založili spolek, 

prostřednictvím kterého pro vás naše sousedy zdarma a ve svém volném čase pořádáme kulturní a 

společenské akce. 

Libor Trzaskalik, zastupitel  
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

 

 

 

http://www.nasedoubrava.cz/


Podařilo se nám prosadit, aby nebyl umístěn sběrný dvůr za Dominikem, cesta k tomu byla 

velmi dlouhá a složitá. Vše začalo na zastupitelstvu v listopadu 2015, kdy Pavel Krsek předložil 

první návrh, přestože neuspěl, postupně jej opakovaně předkládal. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU 

navrhli upravit bod programu zastupitelstva, o prodej pozemků za Dominikem za účelem výstavby 

staveb určených k bydlení. Ani tento náš návrh bodu programu tehdejší koalice neměla zájem zařadit 

na program zastupitelstva. 

Šárka Venglářová, zastupitelka 
 za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz 
 

 

Koalice uznala, že naše podněty týkající se zlepšení života v obci jsou kvalitní. Škoda jen, že k tomu 

potřebuje dlouhý čas. Až v únoru 2017 vedení obce zařadilo na program zastupitelstva záměr prodeje 

pozemků k výstavbě rodinných domků za Dominikem. Přes všechny nesnáze prosadit záměry, které 

zlepší kvalitu života nás sousedů, se nevzdáváme a v naší nelehké práci pokračujeme. Při naši práci se 

držíme našeho volebního programu a v postavení opozice se snažíme o jeho naplnění v co nejširší míře. 

                                                                     Ing. Petr Vrubel, zastupitel 

za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 
www.nasedoubrava.cz 

 


