Vánoce v Doubravčicích
- betlémy, stromeček a PODĚKOVÁNÍ
S vydatným úsilím doubravčických dobrovolníků se podařilo vytvořit
tradiční jesličky-betlémky pro obě návsi v obci. Zatímco na horní návsi najdete
hned vedle kapličky minimalistické jesličky vytvořené z dřevěných kůlů s Ježíškem,
Marií a Josefem oděných do barevné juty a andělem s dřevěnými křídly, na prostranství před Kulturním domem nově stojí základ malovaného betlémku. Prozatím jsou vytvořeny figury Josefa, Marie a oslíka, které jsou detailně vymalovány
akrylovými barvami na dřevotřískových deskách. Hlavička Ježíška skrytého ve
slámě v jesličkách byla ponechána na dětské tvorbě. Tento betlémek je oboustranný, tedy se dá prohlédnout jak od kulturního domu, tak ze silnice. Záměrem
je každý rok dotvořit novou figuru, či figury, aby se betlém rozrostl do tradičních
rozměrů.
Mimo práce na jesličkách se místní nadšenci zapojili i do výroby
vlastnoručně malovaných ozdob na stromečku - barevných balíčků s textilními stuhami či polystyrenových perníčků a též do organizace a přípravy
letošního slavnostního rozsvěcení stromečku, nácviku dětských představení
a druhého ročníku stále oblíbenějšího vánočního jarmarku.
Ráda bych jménem obce poděkovala všem, kteří se do výše uvedených aktivit
zapojili (ať větší, či menší měrou) výtvarně, nápadem, poskytnutím výtvarných potřeb,
či finančně. Je příjemné vidět, že se najdou nadšenci, kterým tradice vánočních
svátků není lhostejná a ochotně se zapojí do veřejného dění v obci.
Zároveň bych chtěla připomenout, že sbírka na vytvoření betlémků a
zejména na jejich údržbu a rozšiřování v příštím roce a letech
dalších pokračuje. Přispět je možno jakoukoli i zcela symbolickou částkou do kasičky na obecním úřadě, či při různých kulturních
akcích, kde bude kasička viditelně označena.
VŠEM DĚKUJEME!!!
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Konkrétní díky za pomoc při tvorbě betlémků a dekorací patří:
Markétě Holé Miškové, která vtiskla malovanému betlému jedinečnou výtvarnou
podobu, Elišce Holé a Klárce Nikolaides za portréty Ježíšků, TS Doubravčice,
s.r.o. za věnování OSB desek a dřevěných kulatin pro výrobu betlémů, Kláře
Nikolaides, Janě Burešové, Martině Pačesová, Pavlu Pačesovi, Petře Šimáňové,
Káťě Burešové, Lucce Jakoubkové, Tomášovi Holubovi, Elišce Vobrubové, Elišce
Pokorné, Honzovi Seidlovi, Simoně Smitalové, Lindě Pačesové, Lubošovi Šebkovi,
Editě Polednové, Šárce Hladíkové. V neposlední řadě děkujeme panu Jordákovi
za slámu do betlémků, panu Šindelářovi za chvojí, Jardovi Prknovi a paní
Kryšpínové za finanční příspěvky, stejně tak i těm, kteří se zapojili do sbírky a své
příspěvky vhodili do kasičky:-)

