Poslední Velikonoční setkání Dámského klubu?
Na Velikonoční neděli jsme pořádali již dvanácté tradiční velikonoční setkání, a
to ve dvoře obecního úřadu.
Vzpomínáme na naše první velikonoční setkání, pořádané ještě na „plácku“ u
pomníku v roce 2006, kde defilovaly krásné mažoretky a my byli plní nadšení a plánů.
V posledních letech byla účast občanů stále menší a uvažovali jsme o tom, zda se
vše řídí počasím, nebo pořádáním jiných akcí v okolí.
Při našich akcích jsme se vždy snažili zařadit nějaké kulturní vystoupení.
Většinou jsme zajišťovali účinkující ze ZUŠ Týnec nad Sázavou, ZUŠ Čerčany nebo
hudební skupinu Bareš-bend z Čerčan apod. Ale vždy to bylo velice složité i
nákladné. Když se vybudovala v obci mateřská školka, naivně jsme se domnívali, že
to nejlepší pro všechny návštěvníky našich akcí bude kulturní vystoupení těch
nejmenších občánků ze školky, protože každý rodič je pyšný na to svoje dítko, když
předvede na veřejnosti, jak je šikovné a co už umí. Bohužel skutečnost byla jiná.
Letos při přípravě velikonočního setkání jsme již s dvouměsíčním předstihem
požádali paní ředitelku místní mateřské školky Mgr. Pískovou o spolupráci. Avšak i
přes veškeré snahy naše i pana starosty Mgr. Michala Tyrnera se nám nepodařilo
přesvědčit paní ředitelku Pískovou, aby svolila k účasti dětí na našem velikonočním
setkání. Svoji neochotu a nechuť spolupracovat nad rámec svých povinností
odůvodnila jakýmsi ministerským nařízením, dle kterého se dětí nesmějí učit nic
zpaměti. Asi jenom v Nespekách.
Naštěstí paní ředitelka Starostová z mateřské školky na Křiváčku byla velice
vstřícná, přislíbila nám účast a jejich děti předvedly úžasné představení, kde tančily,
zpívaly a recitovaly, a to se zapojením maket zvířátek. Bylo to prostě roztomilé
vystoupení a určitě by to bez zapojení paměti tak bezvadně nezvládly. Sklidily velký
úspěch a paní ředitelce Starostové a paním učitelkám se tímto hluboce klaníme.
Co z toho plyne?
Účast nespeckých občanů byla mizivá, přišli hlavně skalní jedinci, kteří chodí na naše
akce pravidelně a jsme tomu velice rádi. Obecenstvo se skládalo převážně z rodičů
účinkujících dětí z Křiváčku. Také nás zamrzelo, že se nedostavil nikdo z obecního
zastupitelstva. Pan starosta se pro své zranění omluvil.
Organizace takové akce vyžaduje spoustu úsilí a práce, například s přípravou
občerstvení, ozvučení, zajištění prodejních stánků a kulturního programu. Proto jsme
se rozhodli, že příští rok už velikonoční setkání samostatně jako dámský klub pořádat
nebudeme. Do budoucna uvidíme, jestli letitá tradice v Nespekách zanikne, nebo
vznikne nová.(?) Prostě nic netrvá věčně a my si myslíme, že lidé z naší obce by se
setkávat mohli, aby si všichni lidé dobré vůle popřáli hezké velikonoční svátky.
Zájem o setkání se nám osvědčil při zpívání vánočních koled u kapličky.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat panu ing. Koubovi, který nám
všechna naše setkání ozvučoval, všem ochotným provozovatelům stánků, kteří s námi
trávili nedělní odpoledne, i když zisk z prodeje nebyl nijak výnosný, paní ing.
Monice Haisové, která ochotně přivádí svoje zvířátka pro radost dětem i dospělým, a
v neposlední řadě pracovníkům obecního úřadu za pomoc při stavění stánků.
Za Dámský klub napsala Vilma Svobodová

