ADVENTNÍ KONCERT K VÝROČNÍ 790. LET OD VZNIKU OBCE DOUBRAVA SLAVIL ÚSPĚCH

V sobotu 14. 12. 2019 se v kostele Sv. Hedviky v Doubravě konal adventní koncert, na kterém
vystoupila Eliška Rusková stříbrná SuperStar2018 za doprovodu kláves, na které zahrál Honzík
Strýchal, Smíšený pěvecký sbor gymnázia Komenského Havířov pod vedením sbormistryně
Mgr. Sylvy Mokrošové. Překvapením večera byl Pavel Sedláček, který zahrál na varhany.
V době adventu, ve svátečním čase, na adventním koncertě došlo k vrcholnému prolnutí
mnoha významných událostí pro NAŠÍ DOUBRAVU. Na samém počátku byla myšlenka
uspořádat adventní koncert. Následně spolek oslovil vystupující, požádal partnery o
partnerství, ti finančně přispěli a společně s NAŠÍ DOUBRAVOU podpořili mladé talenty.
Současně jsme díky tomu i důstojně vzpomněli a oslavili výročí 790. let od vzniku obce
Doubrava. Spolku se tak v závěru roku podařilo nevídané, kostel byl zaplněn posluchači, kteří
nadšeně sledovali a poslouchali všechny vystupující i poutavý výklad paní sbormistryně. Na
úvod se posluchači zaposlouchali do varhanní skladby Johanna Sebastiana Bacha v provedení
Pavla Sedláčka. Kostelem se ozýval sborový zpěv od klasiky až po soudobou hudbu, zazpívali i
sólisté za doprovodu sboru s písní Elvise Presleyho a Marka Ztraceného. Hlas Elišky Ruskové
zněl v kostele jako zvon. Eliška zazpívala vlastní písně i převzaté jak v českém tak i v anglickém
jazyce. V závěru koncertu zazpívala za doprovodu sboru. Tak jako úvod i závěr patřil varhanám.
Všichni vystupující byli odměněni dlouhým aplausem posluchačů.
Děkujeme všem vystupujícím, že přijali naše pozvání, udělali si čas a vystoupili v kostele Sv.
Hedviky. Děkujeme panu Petru Stablovi za poskytnuté technického zázemí. Mou milou
povinností je poděkovat naši partnerům za jejich podporu, bez jejich finančního přispění
bychom adventní koncert nemohli připravit. Děkujeme těmto partnerům: obec Doubrava,
Autodoprava Aleš Sobik, Zdeněk Kolář čistírny odpadních vod, Grand Pracovní oděvy s.r.o., TIZ
s.r.o., Gabriela Piperková Copy centrum Orlová, Jindřiška Daříčková zahradní potřeby a krmiva
a Jolana Bobrzyková Potraviny u Bobříků. Moc děkujeme! Také děkujeme biskupství a farnosti
za to, že svolili, aby se adventní koncert konal právě v kostele Sv. Hedviky. Děkujeme
posluchačům za to, že přišli, že jsme společně prožili adventní čas za to, že vytvořili skvělou a
neopakovatelnou atmosféru. Na závěr nikoliv však významem bych osobně velmi ráda
poděkovala všem členům spolku NAŠE DOUBRAVA za jejich obětavou práci, kterou adventní
koncert vyžadoval, a že toho nebylo málo. Na každém byť i nepatrném kousku práce, které do
sebe perfektně zapadaly a následně vytvořily nad očekávání naprosto skvělý výstup
adventního koncertu, bylo znát, že se tak děje s láskou a potěšením. Děkuji vám všem! Na
pořízené fotografie z adventního koncert se můžete podívat na www.nasedoubrava.cz.
Přejeme úspěšné vykročení do nového roku 2020!
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