NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE
Tak jako v uplynulých letech i letos nastal čas, abychom zhodnotili loňský
rok spolkové činnosti NAŠÍ DOUBRAVY. Avšak bilance loňského roku je
z důvodu nečekaně nastalé epidemické situace zcela odlišná od předchozích let. NAŠE
DOUBRAVA měla v plánu pořádat pro vás milé sousedy a naše příznivce minimálně čtyř
kulturní a společenské akce, zájezd za poznáním, divadelní představení v Národním domě,
hraní stolního tenisu v Národním domě a adventní koncert. Těší nás, že se nám v souladu
s naším plánem podařilo uskutečnit alespoň tři akce. Průběžně během roku 2020 kdy to bylo
dovoleno vládou ČR jsme si zahráli v národním domě stolní tenis. V září 2020 jsme se vydali na
zájezd za poznáním zlínského kraje. Za skvělého letního počasí jsme si prohlédli zámek
Buchlovice a KOVOZOO ve Starém Městě. Více o zájezdu jsme vás informovali v obecním
zpravodaji říjen 2020. V prosinci 2020 už byla epidemická situace na tolik složitá a omezující,
že jsme stáli před dvěma možnými scénáři. Jedním byla velmi prostá cesta, vrátit poskytnuté
dotace všem poskytovatelům a omluvit se vám sousedům a příznivcům, že z důvodu
epidemické situace nelze adventní koncert konat. Všichni by tuto omluvu zcela jistě přijali
s pochopením. My jsme se rozhodli pro druhý scénář, který byl mnohem složitější a náročnější
na celkovou organizaci. Bylo k tomu potřeba kus odvahy a do poslední chvíle značná dávka
improvizace. Z průběhu adventního koncertu je zřejmé, že natáčení proběhlo online a bez
jediné zkoušky. Vážíme si toho, že i s limitovaným rozpočtem spolku NAŠE DOUBRAVA,
nemalých úskalí spojených s organizací adventního koncertu jsme to prostě nevzdali a „šli jsme
do toho s plnou vervou.“ Návštěvnost adventního koncertu na youtube.com přesahuje 17000
zhlednutí. Těší nás, že konání adventního koncertu bylo zařazeno mezi další příspěvky, které
byly vysílány na internetu LTV Plus v Orlovských minutách. Jsme nadšeni a spokojeni, že jsme
alespoň tak jak nám bylo umožněno mohli konat naše akce společně a ve zdraví. Z celého srdce
vám milí sousedé a všem našim příznivcům děkujeme za vaše zpětné vazby, za vaši podporu,
účast ať už přímou či prostřednictvím připojení se ke kanálu youtube.com na našich akcích, za
vaše podněty, velmi si toho ceníme! Pevně doufáme, že v nejbližší době nám epidemická
situace dovolí konání výroční schůze spolku NAŠE DOUBRAVA, na které mimo jiné budeme
připravovat plán akcí na letošní rok. O nápady nemáme nouzi, takže se máte na co těšit!
Těšíme se na osobní setkání s vámi v lepších časech na našich akcích!
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