
 
 

OSADNÍ  VÝBOR  KOPANINY - DOBRAVA 
 
 
Haló, tady Kopaniny a Doubrava – jsme tu také i když z Aše moc vidět nejsme, ale jsme 
nedílnou ašskou součástí. Rádi bychom se s Vámi podělili o radosti i strasti, které uplynulý 
rok přinesl. 
 
Jak je v našich končinách tradicí, uskutečnila se řada tradičních společenských akcí 
podpořených mírnou dotací města (za to patří dík). Proběhlo stavění máje a pálení 
čarodějnic podbarvených živou hudbou a skvělou náladou. A jak jinak i kácení máje přilákalo 
nejen místní občany, ale návštěvu ze širokého okolí.  A pak hned asi nejpopulárnější  - 
Doubravský dětský den, kterého se zúčastnilo cca 120 dětí do 15 let (přitom obě vesnice 
mají „pouze“  32 trvale hlášených dětí).  Akcí pro děti se rok uzavíral – Mikulášská nadílka se 
zábavou pořádaná v restauraci Hubertus měla velký úspěch.   
Bývala tu tradice ještě jedné akce a to Kariáda. Tady ale tradice skončila – otevření hranice 
pro osobní vozidla a změna povahy komunikace už neumožňuje na několik hodin uzavřít 
provoz. Škoda. 
Otevření přechodu Doubrava Bad Ester nepřineslo jen volný pohyb vozidel. Přineslo i 
rozdělení  obyvatel do dvou táborů a tak byly i dvě petice pro a proti. 
 
Změny doznal i osadní výbor, který byl v září obměněn a rozšířen na 5 členů.  A protože 
základem všeho komunikace, vyvolal osadní výbor jednání s MÚ. Na jednání připravil                             
„Návrh pravidel“ spolupráce, který vyšel ze zkušeností jiných osadních výborů. Na druhou 
stranu, aby byla informovanost i pro občany, jsou veškeré informace, zápisy  - zkrátka vše 
zveřejňovány v našich vývěskových skříňkách a na internetových stránkách 
  www.kopaniny.mistecko.cz . Tyto stránky současně slouží k zábavě, diskuzi i jako zdroj 
informací pro činnost výboru. Zatím se zdá, že nový přístup přináší ovoce – jak sliby 
dopadnou, to ukáže čas. 
 
Ne vše ale bylo jen hezké. Je řada problémů, které místní trápí, znepříjemňují život a občas 
nutí řešit problém který jinde ani nestane. Nelze nepřipomenout absenci kanalizace a 
vodovodu  - dlouho slibované, ale jen slibované a realizace vlastně v nedohlednu. Ani stav 
komunikací není z nejlepších a místy je spíše katastrofou, o údržbě městských pozemků ani 
nemluvě. K lepšímu nepomohly ani nesplněné požadavky podané na výzvu starosty v roce 
2007. 
 
Všichni doufáme, že se situace zlepší. Alespoň vstřícný přístup města a Ašských Služeb 
v posledních měsících tomu nasvědčuje. 
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