
NAŠE DOUBRAVA PŘIPRAVUJE AKCE PRO SOUSEDY 

Ani se tomu nechce věřit, ale od vzniku spolku NAŠE DOUBRAVA uběhly již tři roky. V sobotu 9. února 

2018 se konala v pořadí III. výroční členská schůze NAŠÍ DOUBRAVY. Na výroční členské schůzi byla 

schválena činnost spolku NAŠE DOUBRAVA za předešlý rok a také plán práce na rok letošní. Projednali 

jsme rozsah a náplň připravovaných akcí. V rámci našich omezených možností jsme se snažili vytvořit 

kulturní a společenské akce, kterými jak pevně věříme, Vás potěšíme. 

V sobotu 19. května 2018 se bude konat na náměstí v Doubravě akce „V rytmu orchestrů a dalších 

překvapení,“ nad kterou převzal záštitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Skvělou zprávou 

je, že máme domluvenou spolupráci některých spolků, které se zapojí do naší akce. Na vzájemnou 

spolupráci se moc těšíme. 

Plánujeme zájezd pro seniory a jejich případný doprovod za poznáním míst a různých zajímavostí. Rádi 

bychom byli více konkrétní a uvedli i konkrétní místa poznání, za kterými se vypravíme i datum konání 

zájezdu, ale jsme limitováni výši poskytnuté dotace. Žádost o poskytnutí dotace na zájezd byla podána 

k Obecnímu úřadu v Doubravě. V současné době nezbývá než čekat na výši poskytnuté dotace na 

zájezd, která vše rozhodne. Poté co se ji dozvíme, budeme Vás naše milé sousedky a sousedy co 

nejdříve informovat o datu konání zájezdu a místech, která navštívíme. Abychom nebyli až tak skoupí 

na informace, alespoň Vám prozradíme, že zvažujeme konání zájezdu v  měsíci červnu nebo září.  

V sobotu 6. října 2018 pro Vás připravujeme komedii divadelního představení pro mládež a dospělé. 

Žádost o poskytnutí dotace na konání tohoto divadelního představení byla podána k Obecnímu úřadu 

v Doubravě. I v případě výběru divadelního představení a divadelního souboru jsme odkázáni na výše 

poskytnuté dotace.  

Co se týče rozhodnutí o udělení obecních dotací a jejich výše bude o nich rozhodovat zastupitelstvo na 

svém zasedání 18. dubna 2018. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem hostům členům spolku za účast a podněty předložené na III. 

výroční členské schůzi. Jménem spolku i jménem svým děkuji za povzbuzující slova k další práci ve 

spolkové činnosti panu faráři PaedDr. ThLic. Marcelu Puvákovi. 

Těšíme se, že Vás milé sousedky a sousedy budeme moci pozitivně informovat o poskytnutí dotací, 

grantů a jejich výši umožňující akce, které Vás osloví, zaujmou, potěší a zpříjemní sobotní dny. 

Milé sousedky a sousedé moc se na Vás těšíme, že se společně setkáme na našich akcích. 

 

Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková, předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s. 
www.nasedoubrava.cz 

 

 

 

 


