
NAŠE DOUBRAVA INFORMUJE SOUSEDY O POVOLEBNÍM VYJEDNÁVÁNÍ 

Sousedé nás žádají, abychom v obecním zpravodaji zveřejnili, jak proběhla povolební vyjednávání. 
Jako nově zvolení zastupitelé považujeme za naši povinnost vyhovět požadavku sousedů. Poté co jsme 
se dozvěděli výsledky voleb do obecního zastupitelstva, jsme očekávali, že ze strany stávajícího vedení 
obce nám zvoleným zastupitelům za NAŠI DOUBRAVU bude pogratulováno. Nestalo se tak. Také jsme 
očekávali, že minimálně lídři zvolených stran a sdružení budou pozváni k jednání u kulatého stolu, aby 
společně diskutovali o novém složení vedení obce. Nestalo se tak. Jiřina Ferenčíková telefonicky 
pogratulovala k volebnímu úspěchu Dáši Murycové (Nezávislí), Radomíře Jasenkové (SNK ED) i Pavlu 
Krskovi (ČSSD). Tyto lídry také požádala o osobní schůzku ve věci povolebního vyjednávání. Na 
dohodnuté schůzce s Dášou Murycovou byla přítomna i Radomíra Jasenková. Bylo nám sděleno, že je 
rozhodnuto. Nezávislí, kteří volby vyhráli a získali 5 mandátů, budou mít starostu i místostarostu. Rada 
obce bude rozdělena mezi Nezávislé a SNK ED, kteří s počtem hlasů 1298 skončili mezi zvolenými 
stranami na posledním místě. Jiřina Ferenčíková připomněla, že NAŠE DOUBRAVA předcházející volby 
vyhrála. Také na základě jejich rozhodnutí se NAŠE DOUBRAVA jako vítěz voleb ocitla v opozici. 
Přestože to nikdy nebylo v Doubravě zvykem. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k rozdělení obce, 
nastal čas spojit sousedy, vždyť nás je pouze 1201 (stav obyvatel k 1. 1. 2018, dle údaje Českého 
statistického úřadu). Jiřina Ferenčíková také navrhla, že pokud nejsou ochotny vnímat tento náš 
návrh, tak by měly alespoň vnímat sousedy – voliče, kteří rozhodli ve volbách o volebním výsledku. 
NAŠE DOUBRAVA s počtem hlasů 1752 volby neprohrála, získala 4 mandáty, to je o jeden mandát 
méně než získali Nezávislí, proto nám přišlo vůči voličům správné, logické, férové a v souladu se 
slibem zastupitelů, že by Nezávislí měli mít starostu, NAŠE DOUBRAVA by měla mít místostarostu.  
Vzhledem k tomu, že mandáty získaly 4 strany, tak by každá z nich měla mít po jednom členu 
zastoupení v radě. Jedno místo radního a předsedové výboru by bylo předmětem dalšího vyjednávání. 
Ani tento náš podnět nebyl vzat v úvahu. Nezávislí s 5 mandáty a SNK ED se 3 mandáty vytvořili 
nutnou většinu 8 hlasů k prosazení svého návrhu a na ustavujícím zastupitelstvu 5. listopadu 2018 
svůj návrh schválili. Přejeme novému vedení obce mnoho zdaru v jejich práci. 
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