SPOLEK NAŠE DOUBRAVA BILANCUJE
Navzdory tomu, že NAŠE DOUBRAVA, z.s. vznikl teprve v lednu 2015, přesto má za sebou celou
řadu kulturních a společenských akcí. Jsme jediný zastupitelský klub, který spolu s ostatními členy
spolku nad rámec svých povinností, ve svém volném čase a zcela zdarma bez jakékoliv odměny pod
hlavičkou spolku pořádá společenské a kulturní akce v naší obci. Chloubou našich akcí bylo
vynikající domácí občerstvení připravené našimi členkami například domácí zákusky, palačinky,
domácí brambůrky, chlebíčky a míchané nápoje.
V roce 2015 jsme pro Vás naše sousedy uspořádali tyto akce:










v měsíci březnu dětské divadelní představení „Byla jednou koťata,“ v provedení divadelní
společnosti Silesia Ostrava, v jejímž angažmá vystoupil i náš zastupitel Lukáš Szebesta,
v měsíci dubnu diskotéku v retro stylu s DJ Honzou z Doubravy,
v měsíci květnu jsme se zúčastnili spolkové výstavy v národním domě,
v měsíci červnu zájezd pro seniory za poznáním zámků Raduň, Hradec nad Moravicí,
Arboretum Nové Dvory,
v měsíci srpnu jsme v baru Jadran nabízeli občerstvení na Doubravských slavnostech,
v měsíci září zájezd pro seniory za poznáním arcibiskupského zámku v Kroměříži, Květné
zahrady, pivovaru Černý orel
v měsíci říjnu divadelní představení pro mládež a dospělé „Paroháči,“ v provedení divadelní
ochotnické společnosti BOBAN z Bohumína, v jejímž angažmá se předvedl i náš zastupitel
Lukáš Szebesta,
v měsíci listopadu TALENTY 2015, vystoupili talentovaní žáci Základní školy v Doubravě,
Základní umělecké školy v Orlové a Jakub Šotkovský, student Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě.

Jsme rádi, že nápadem založit spolek jsme mnohé z Vás potěšili a zároveň Vám tak zpříjemnili zážitky
všedních dnů. S radostí Vám prozradíme, že zcela jistě budeme v konání kulturních a společenských
akcí pokračovat i v roce 2016. O jaké akce půjde, Vás budeme informovat prostřednictvím obecního
zpravodaje a vývěsních desek v obci.
Děkujeme Vám našim sousedů a příznivcům za dosavadní projevenou přízeň a těšíme se na setkání
s Vámi i v Novém roce 2016.
Mgr. Ing. Jiřina Ferenčíková
předsedkyně NAŠE DOUBRAVA, z.s.

