Na programu zasedání zastupitelstva v červnu bylo projednání memoranda o spolupráci na realizaci
koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030 a na rozvoji území. Zástupkyně
společnosti Moravskoslezského kraje (Moravskoslezské investice a Development a.s.), seznámily
zastupitele s koncepcí rozvoje. Všem je nám známo, že i naše obec Doubrava patří k těm územím, která
jsou těžce poznamenána důsledky dlouhodobé hornické činnosti. Na území Doubravy je toho spousta
k znovuoživení.

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA
www.nasedoubrava.cz
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU těší, že obec Doubrava je součástí memoranda rozvoje pohornické
krajiny, které spadá pod Moravskoslezský kraj. Vnímají tuto možnost jako obrovskou šanci pro rozvoj
území a krajiny v Doubravě, pro atypickou Doubravu, která alespoň zčásti přežila! Proto také
zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU Jiřina Ferenčíková předložila zastupitelstvu protinávrh, aby spolek
NAŠE DOUBRAVA byl zařazen mezi stávající partnery memoranda a mohl tak být nápomocen obci při
jeho realizaci.

MUDr. Pavel Spurný
zastupitel NAŠE DOUBRAVA
www.nasedoubrava.cz
Jiřina Ferenčíková zastupitelka za NAŠI DOUBRAVU se na zastupitelstvu vyjádřila v tom smyslu, že
memorandum se jeví jako zajímavá spolupráce na území Karvinska. Prostřednictvím této spolupráce
by mohla obec Doubrava i její občané hodně získat, záleží jen na tom, jak této příležitosti budeme umět
využít. Byla by velká škoda, kdyby tato šance byla promarněna. Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou
názor, že Doubrava a její občané musí získat z koncepce rozvoje pohornické krajiny maximum
možného.

Gabriela Piperková
zastupitelka NAŠE DOUBRAVA
www.nasedoubrava.cz
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU jsou názoru, že zapojení spolku NAŠE DOUBRAVA do memoranda o
spolupráci pohornické koncepce, by bylo pro obec přínosem. Spolek NAŠE DOUBRAVA je pro takovou
práci připraven, má v souladu s obsahem memoranda koncipované stanovy, zkušenosti a invenci.
Zastupitele za NAŠI DOUBRAVU byli překvapeni, když koalice pod vedením starostky Dáši Murycové
náš návrh, aby spolek NAŠE DOUBRAVA se stal partnerem memoranda, pracoval na projektech pro
obec a sousedy, nepodpořila.

Ing. Petr Vrubel
zastupitel NAŠE DOUBRAVA
www.nasedoubrava.cz

