
Místostarostka přirovnává rozpočet obce k PUZZLE. Na základě jednoduchého ekonomického myšlení 

si lze představit, že dílek 134 mil. Kč, který obec získala navíc za těžbu uhlí během 20 let, do PUZZLE 

nepatří. Nelze jej proto dle představy místostarostky ze skládanky vybrat. Jsou to peníze navíc, které 

do běžného provozního hospodaření obce nepatří, na což se snažíme opakovaně vedení obce 

upozornit. Ale pro ně je obtížné takto přemýšlet patrně i proto, že to nemohou okopírovat od bývalé 

starostky. 

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

Na posledním zasedání zastupitelstva podal opakovaně Pavel Krsek návrh na přijetí vyhlášky k ochraně 

nočního klidu a regulaci hlučných činností, která by zakazovala pod pohrůžkou sankce např. sekání 

trávy, řezání dřeva, práci s křovinořezem. Pokud by návrh Pavla Krska prošel, znamenalo by to, že by 

občané nesměli mimo jiné sekat trávu, řezat dřevo v sobotu, v neděli a ve státem uznávaným svátkem 

v době od 17:00 – 22:00 hodin. Koalici jsme s tímto návrhem nemohli podpořit, návrh nebyl schválen. 

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

 

Paní Murycová si velmi často plete zastupitelstvo se svou třídou na základní škole, kde vyučuje. Nejsem 

jejím žákem a nejsem povinen před ní obhajovat své články a názory. Pokud vedení obce trvale mrhá 

obecními penězi, považuji za svou povinnost o tom občany informovat. Je zarážející, že v demokracii, 

má vedení obce snahu naše názory co nejvíce omezovat, o čemž svědčí fakt, že zastupitelé mají pouze 

pro svá vyjádření 500 znaků včetně mezer. Pisatelé, kteří v Doubravě nebydlí, mají větší prostor. 

Lukáš Szebesta, zastupitel 
  za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

V září na zasedání zastupitelstva jsem opakovaně upozornil vedení obce na neprůchodnost vstupu na 

lesní stezku od zastávky Jánská. Vedení obce se jednou vymluvilo, že schody nejsou schůdné, podruhé 

že lesní stezka je v majetku Asentalu. Ale občané by rádi lesní stezku využívali ke své spokojenosti, 

proto se ptají, kdy budou zátarasy ze stezky odstraněny? Kdy se stezka stane průchozí? Zajistí vedení 

obce občanům, aby po nových schodech mohli dojít domů, aniž by museli na ni zdolávat překážky? 

Libor Trzaskalik, zastupitel  
za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

Pavel Krsek opakovaně předložil návrh investičního záměru vybudování sběrného dvora za Dominikem 

(na ploše budovy bývalých chovatelů), a to včetně zadání zpracování projektové dokumentace. Jiřina 

Ferenčíková zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU znovu upozornila přítomné zastupitele, že smlouvu 

uzavřenou na dobu 10 let mezi obcí Doubrava a vlastníkem pozemku současného sběrného dvora, 

nelze vypovědět. Pevně věříme, že koalice pochopila, že tudy cesta nevede a že nebude opakovaně 

předkládat stejný návrh.      

           Šárka Venglářová, zastupitelka 
                                                                                      za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 
 

 

 



Tak jak jsme uvedli v předchozím vydání zpravodaje, nejsme proti vybudování sběrného dvora. Ale 

nemůžeme souhlasit s tím, aby na tak pěkném místě byl sběrný dvůr. Jako zastupitelé vnímáme, že 

v této lokalitě žijí občané a přemýšlíme do budoucna. Nemůžeme souhlasit s tím, aby nesprávné 

rozhodnutí jakkoli omezovalo občany této lokality, jejího okolí a bránilo jejímu dalšímu rozvoji. Koalice 

pro prosazení svého návrhu neměla většinu. Návrh na vybudování sběrného dvora za Dominikem nebyl 

schválen. 

Ing. Petr Vrubel, zastupitel 

za sdružení nezávislých kandidátů NAŠE DOUBRAVA 

 

 

 

 

 

  


