
ZPRÁVA ZASTUPITELŮ ZA SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NAŠE DOUBRAVA 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
DOUBRAVA LISTOPAD 2014 - ČERVEN 2017 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí sousedé, 

  

na začátku byla těžba. Kvůli ní jsme založili Osadní výbor Na Hranicích, který mohl podávat náměty a řešit 

problémy pouze v lokalitě Na Hranicích.  

Po dvou letech se nám podařilo založit sdružení nezávislých kandidátů a sestavit kandidátní listinu z lidí, kterým 
záleží na dalším rozvoji naší obce a není jim lhostejný její osud.  

 
V komunálních volbách v roce 2014 jsme byli právě díky Vám úspěšní. Volby jsme vyhráli. Získali jsme 
v zastupitelstvu obce 6 mandátů.  

 
Avšak kvůli nedodržení slova ze strany Pavla Krska a praktik staronového vedení obce, které nevyslyšelo hlasy 
voličů, voličů jsme se ocitli v opozici.  

 
Přesto se nevzdáváme a v naší nelehké práci pokračujeme. Jako zastupitelé již můžeme hájit zájmy sousedů na 
celém území obce. Při práci se držíme našeho volebního programu a snažíme se o jeho naplnění v co nejširší míře.  

 
Vám, našim sousedům skládáme účty. Protože právě Vám se cítíme být zodpovědní.  
 

Děkuje za Vaši důvěru. Velmi si ji vážíme. 
 
Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU: 
 
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková 
 
MUDr. Pavel Spurný 
 
Libor Trzaskalik 
 
Lukáš Szebesta 
 
Ing. Petr Vrubel 
 
Jana Vrátná 
 
Nejprve, aby byl návrh vůbec projednán, musí být zařazen na program zasedání zastupitelstva. Zastupitelé musí 
zařazení návrhu do programu zasedání zastupitelstva schválit, a to většinou, v naší obci 8 hlasy zastupitelů. Pokud 
je návrh zařazen na program zasedání zastupitelstva, je poté projednán a zastupitelé o něm hlasují. Také 
k prosazení návrhu je nutná většina hlasů tedy 8 zastupitelů.  
 
K tomu, aby prošel návrh na zařazení programu zasedání zastupitelstva, a byl i schválen je nutné, aby společně 
s námi hlasovali alespoň další dva zastupitelé. 
 



Čeho jsme dosáhli? 

 

1. Podařilo se nám prosadit, že jsou dopředu zveřejňovány materiály k projednání na zastupitelstvu na webových 
stránkách obce. 
 

2. Prosadili jsme, zřízení dětského hřiště v lokalitě Na Hranicích. 
 
3. Aktivně se účastníme řízení týkající záměru OKD, „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Karviná na 

závodě ČSA v období 2015 – 2035.“ 
 
4. Nepodpořili jsme „úsměvný“ strategický plán obce, protože na místo skutečných problémů staví akorát 

vzdušné zámky. 
 
5. Podařilo se nám prosadit, prodloužení provozní doby obecní knihovny.  

 

6. Podařilo se nám přimět vedení obce, aby začalo jednat s vlastníkem finských domků RESIDOMO, s.r.o., s cílem 
zlepšit ve finských domcích bydlení. 

 

7. Chováme se s péčí řádného a odpovědného hospodáře. Bez existence věcného záměru jak bude naloženo se 
zámkem, jsme nemohli podpořit převzetí zámku do obecního majetku. 

 

8. Podařilo se nám, že na základě našich podnětů vedení obce jedná s vlastníkem pozemků o odstranění zátarasů 
na stezce pro pěší za pekárnou Komendir. 

 
9. Podařilo se nám odvrátit zřízení sběrného dvora za bytovým domem Dominik. 

 

10. Aktivně vystupujeme, aby vlastníci plnili své povinnosti a řádně sekali své pozemky. 
 

11. 11. Aktivně vystupujeme pro rozšíření veřejného osvětlení. Podařilo se nám prosadit zřízení veřejného osvětlení 
u bytového domu Dominik. 

 
12. Informujeme Vás o dění v obci prostřednictvím obecního zpravodaje, do kterého pravidelně přispíváme. 

 

13. Komunikujeme s úřady, například s Báňským úřadem, s Ministerstvem životního prostředí, s Ministerstvem 
financí, s Ministerstvem průmyslu a obchodu, s Úřadem vlády. 

 

14. Podařilo se nám, že občané, kterým nevyhovuje plastová nádoba na popel, mohou dle zástupce společnosti 
Marius Pedersen užívat tak jako dosud nádobu plechovou. 

 
15. Podařilo se nám, že jsou nabídnuty k prodeji obecní pozemky ke stavbě rodinných domů za Dominikem. 
 
16. Podařilo se nám doplnit návrh programu zasedání zastupitelstva o návrh týkající se zpevnění povrchu vozovky 

asfaltem u Krůčka. Současně se nám podařilo prosadit, aby vedení obce jednalo za účelem zpevnění této 
plochy asfaltem. 

 

17. Podařilo se nám doplnit návrh program na zasedání zastupitelstva o návrh týkající se opravy silnice Na 
Hranicích. Současně se nám podařilo prosadit zahrnutí opravy silnice Na Hranicích do plánu oprav pro rok 
2018. Tato oprava bude financována z důlních škod, nejedná se o výdaje z rozpočtu obce. 

 

18. Jako jediný zastupitelský klub jsme založili spolek NAŠE DOUBRAVA, který pro Vás naše sousedy pořádá 
kulturní a společenské akce. Nežádáme obec o dotace na činnost spolku.  

 



Přehled akcí spolku NAŠE DOUBRAVA: 
 
březen 2015 dětské divadelní představení – „Byla jednou koťata“ v provedení profesionální divadelní společnosti 

Silesia 

duben 2015 diskotéka v retro stylu s DJ Honzou z Doubravy 

červen 2015 zájezd pro seniory za poznáním zámků Raduň, Hradec nad Moravicí a arboreta Nové Dvory, 

červenec 2015 bezplatná právní poradna pro občany Doubravy v oblasti insolvence  

srpen 2015 bar Jadran - nabídka občerstvení na doubravských slavnostech 

září 2015 zájezd pro seniory za poznáním arcibiskupského zámku v Kroměříži, Květné zahrady a ochutnávka 

piva pivovaru Černý orel 

říjen 2015 divadelní představení pro dospělé a mládež „Paroháči“ v podání divadelní ochotnické společnosti 

BOBAN z Bohumína 

listopad 2015 Talenty 2015 vystoupili talentovaní žáci Základní školy v Doubravě, ZUŠ v Orlové-Porubě a 

talentovaný student Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Jakub Šotkovský 

březen 2016 dětské divadelní představení „Doktorská pohádka“ v podání divadelní společnosti Smíšek 

duben 2016 diskotéka pro dospělé s vystoupením travesti skupiny Screamers 

duben 2016 zájezd pro seniory na výstavu Flora Olomouc, jarní etapa s tématem Karel IV. – otec vlasti 700 let od 

jeho narození 

květen 2016 „V rytmu orchestrů a dalších překvapení“ na doubravském náměstí vystoupili: 

o orchestr M.BAND ze ZUŠ Orlová-Poruba 
o mažoretky z Domu dětí a mládeže v Orlové 
o Porubští trubači - žáci ZUŠ Ostrava-Poruba 
o vokální skupina Sluníčko s kapelníkem Otou Maňákem 
o Malá černá hudba z Karviné 
o Divadlo Silesia s písněmi ze slavných muzikálů 
o Goso-gangster of swing orchestra 

 

září 2016 sousedské posezení s MUDr. Pavlem Spurným, zdravotnická přednáška o onemocnění kloubů 

listopad 2016 divadelní představení pro dospělé a mládež „Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky 

jedničky“ v podání divadelní ochotnické společnosti BOBAN z Bohumína 

duben 2017 zájezd pro seniory na výstavu Flora Olomouc, jarní etapa s tématem „Tajemná tvář světa“ 

 

NAŠE DOUBRAVA připravuje: 

v sobotu 7. října 2017 divadelní představení pro mládež a dospělé „Ljuba-žena, která ví,“ v provedení 

profesionálního ostravského Divadla Silesia. 

Komediální revue Ludmily Forétkové a legendárního spisovatele a textaře Ondřejem Suchého. Revue plná 

nestárnoucích melodií provádí celým životem nesmrtelné zpěvačky Ljuby Hermanové, všímá si jejího působení v 

Osvobozeném divadle s Voskovcem a Werichem, práce v Divadle Semafor a nakonec i v pražském Divadle Na 

zábradlí. Připomíná i její evergreeny, které dodnes zaznívají z rozhlasových vln, i když většinou v podání jiných 

interpretů. Hra vznikla přímo pro ostravské divadlo Silesia, kromě autorů na jejím vzniku také laskavě 

spolupracovalo pražské Divadlo Na zábradlí. Ljubu Hermanovou hraje přímo spoluautorka, Ludmila Forétková, 



kterou mohli diváci vidět na televizních obrazovkách například v seriálu Doktor Martin, Četnických 

humoreskách, seriálu Ordinace v růžové zahradě, pohádce Šmankote, babičko, čaruj! Herečka měla angažmá 

v divadlech v Šumperku, Uherském Hradišti nebo Českém Těšíně. Za zmínku zcela jistě stojí, že hostovala 

v Národním divadle moravskoslezském Antonína Dvořáka. 

 
Naše návrhy, které koalice nepodpořila: 
 
1. Dokončení stavby chodníku a plochy pro parkování za obecním bytovým domem Dominik. 

 
2. Instalace příčných prahů nebo protiskluzového adhezního povrchu na hlavním tahu mezi finskými domky a 

v lokalitě Na Hranicích po výjezdu z lesa od ulice K Venuši z Orlové. Nikdy jsme se nebránili diskuzi v podpoře 
jiného řešení, které v těchto lokalitách sníží překračování rychlost jízdy a zvýší bezpečnost na těchto 
komunikacích. 

 

3. Přestože na zasedání zastupitelstva nám bylo vedením obce přislíbeno, že určí dvě vhodná místa mezi 
finskými domky pro umístění nádob na třídění odpadu, se tak nestalo. 

 

4. Navrhli jsme, aby nájemní smlouvy mezi obcí a nájemníkem byly s těmi nájemníky, kteří souvisle po dobu tří 
let nájmu obecního bytu nedluží na nájmu ani službách, převedeny na dobu neurčitou.  

 

5. Navrhli jsme, aby byly upraveny Všeobecné podmínky pro přidělování obecních bytů, a to tak, aby byly 
přednostně posuzovány žádosti žadatele, který je alespoň 1 rok hlášen k trvalému pobytu na území obce 
Doubrava. 

 

6. Navrhli jsme zřízení zastřešené zastávky pro děti a cestující, kteří Na Hranicích čekají na autobus. 
 

7. Navrhli jsme, aby byla zpevněna plocha autobusové zastávky Na Hranicích, aby se děti a cestující nemuseli 
brodit bahnem. 

 
Bohužel jsme vůbec nemohli ovlivnit věci, které rozhodla samotná rada obce například: 
 
- o výběru nového poskytovatele na opravy a údržbu čističek odpadních vod,  
- o výběru nového poskytovatele odvozu odpadů, 
- o četnosti vývozu směsného a tříděného odpadu, 
- o výběru nádob na odpady, 
- o umístění nádob na třídění odpadů, 
- o výběru provozovatele koupaliště, 
- o době otevření letního koupaliště pro veřejnost, 
- a dalších věcech. 
 
 V rámci našich možností opozice se snažíme vyřešit problémy, se kterými se na nás sousedé obrací.  

 

SOUSEDÉ SPOLEČNĚ 

PRO LEPŠÍ ŽIVOT V DOUBRAVĚ 

 

Zastupitelé za NAŠI DOUBRAVU 

www.nasedoubrava.cz       e-mail: info@nasedoubrava.cz 

Náklady spojené s tiskem této zprávy byly hrazeny ze soukromých prostředků zastupitelů za sdružení nezávislých 
kandidátů NAŠE DOUBRAVA. 



 


