
Rok 2017 se neúprosně blíží ke svému konci. Nastává čas zastavit se, pobýt v kruhu nejbližších 

a užít si kouzelné a neopakovatelné atmosféry Vánoc. Přeji sousedkám, sousedům i 

sympatizantům krásné prožití svátků vánočních, Vánoce plné pohody, zdraví, lásky a 

spokojenosti. V novém roce 2018 Vám přeji zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pracovních 

úspěchů a splnění svých předsevzetí. Závěrem si Vám voličům dovoluji popřát šťastnou ruku 

při všech volbách, které nás v roce 2018 čekají. 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, zastupitelka NAŠE DOUBRAVA 
 

 

 

Opět je za námi další prožitý rok. Pro někoho šťastný, pro někoho méně, pro někoho neutrální, 

jako mnoho jiných. Určitě ale všichni najdeme v roce 2017 nějaká pozitiva. Přeji Vám poklidné 

prožití Vánoc a v novém roce 2018 vše dobré. Bude to rok, ve kterém nás čekají dvě důležitá 

rozhodnutí. V prezidentských volbách pro celý stát a v komunálních volbách pro naši obec. 

Mějte otevřenou mysl a rozhodujte se v roce 2018 dobře.  

 

MUDr. Pavel Spurný, zastupitel NAŠE DOUBRAVA 

 

 

 

Vážení sousedé, máme před sebou Vánoce. Znáte to, někdo si stěžuje, že ještě nemá uklizeno, 

někdo ještě nemá dárky, další zase nemá napečeno. Neřešte to. Vánoce jsou o tom, že jsme v 

kruhu našich nejbližších. Přeji vám pohodové svátky a hodně štěstí v roce 2018.  

 

Lukáš Szebesta, zastupitel NAŠE DOUBRAVA 

 

 

Když se podíváte po obci, tak zjistíte, že venku je zima a někde i vánoční ozdoby. Proto bych 

chtěl občanům a zaměstnancům obce popřát šťastné a veselé Vánoce plné rodinné pohody. V 

novém roce hodně štěstí, zdraví, dobré nálady a radostného bydlení v obci  přeje  

 

Libor Trzaskalik, zastupitel NAŠE DOUBRAVA 

 

 

Vážení občané, přeji Vám všem krásné Vánoce plné klidu a pohody. Bohatého Ježíška. A do 

Nového roku 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí a celkové spokojenosti. Vám ze srdce přeje  

              Jana Vrátná, zastupitelka NAŠE DOUBRAVA 

 

 

 

Přeji všem našim sousedům a příznivcům hezké Vánoce, příjemně prožité sváteční chvíle. 

Dětem přeji, aby našly hodně dárků pod stromečkem. V novém roce 2018 Vám přeji hodně 

zdraví, štěstí, pohody a lásky.  

Ing. Petr Vrubel, zastupitel NAŠE DOUBRAVA 


