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Priorita Nejvyšší 

 

Tělo zprávy 

Dobrý den, 

redakční rada rozhodla o úpravě vašeho příspěvku do zpravodaje 12/2017, a to z důvodu uvedení 

nepravdivých údajů. Redakční rada navrhuje příspěvek upravit dle návrhu a zveřejnit ve zpravodaji 
12/2017.  

Bez provedených úprav nebude článek bohužel uveřejněn. Jelikož se jedná o vánoční přání, redakční 

rada je určitě pro uveřejnění upraveného článku. Také došlo ke stylistické úpravě první věty. 

  

Prosím o vaše vyjádření do čtvrtku 23.11.2017 do 09:00 hodin, abychom mohli podklady 

zaslat ke grafickému zpracování. 

  

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

  

NÁVRH ÚPRAV ČLÁNKU: (červeně označená věta bude odstraněna) 

  

NAŠE DOUBRAVA přeje pěkné vánoce 

  

Spolek NAŠE DOUBRAVA vznikl počátkem roku 2015 a jednou z jeho hlavních činností je pořádat na 

území obce kulturní a společenské akce. Je tak jediným druhem tohoto typu spolku v Doubravě. Všem 
je známo, že nepořádáme akce, abychom získali prostředky pro naši činnost, ale abychom posloužili 

jako prodloužená ruka obecnímu úřadu a šetřili tak peníze z rozpočtu obce na zaměstnance kultury. I 
proto se těšíme, že v příštím roce se najde v obecním rozpočtu více peněz, pro kulturní i společenské 

akce, abychom mohli pokračovat v jejich dalším pořádání a současně, aby byla pro návštěvníky co 

nejvíce příznivá cena vstupenky.  

Jsme rádi, že v obci jsou i další spolky, velmi si ceníme jejich záslužné činnosti. Nejsme zastánci 
myšlenky, aby některým spolkům bylo přidáno na úkor jiných spolků. Je tomu právě naopak, jsme pro 

to, aby všechny spolky v naší obci měly vylepšenou příjmovou stránku v příštím roce.  

Členové spolku NAŠE DOUBRAVA přejí vám našim sousedkám, sousedům a příznivcům krásné a 

spokojené prožití svátků vánočních pokud možno v kruhu rodinném a blízkých. V novém roce 2018 
vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Spolkům, které vyvíjí činnost v naší obci, přejeme 

co nejvíce zdaru v jejich práci a úspěch při získávání dotací a grantů pro naplnění jejich činností. 
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Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA 

www.nasedoubrava.cz  

  

  

S pozdravem 

  

Šárka Hugáňová 

referent úseku vnitřních věcí 

Obecní úřad Doubrava 

tel.: 596 512 980 

fax: 596 513 034 

e-mail: huganova@doubrava.cz 

www.doubrava.cz 
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