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VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ
… vážení, dovolte abych jako jeden z organizátorů tématických prázdninových akcí
v Šimanově za svou osobu upřímně poděkoval všem nadšencům z místních obyvatel,
členům sboru dobrovolných hasičů i chalupářům za mimořádný, nevšední a úžasný
zážitek z letošní akce – „Mimozemšťané“.
Parta nadšenců před několika léty dala vznik myšlence zorganizovat o prázdninách
letní akci, při které by zažili zábavu a pohodu místní obyvatelé a zejména jejich děti,
příbuzní i známí. Z tohoto impulsu se najednou stala dlouholetá a vyžadovaná tradice,
kdy se každoročně připravuje tématická prázdninová akce s hraným představením a
s dobrovolnými místními účinkujícími, to vše okořeněné soutěžemi pro děti, různými
tématickými ukázkami, zábavou, diskotékou i občerstvením.
Počátek vzniku tématických prázdninových akcí lze zařadit do roku 2006, kdy se
pořádala první akce tohoto druhu s tématikou „Čertovský den“. Na základě velkého
ohlasu a nadšení následovaly ihned po sobě další akce, „Vodníci a víly“ (2007),
„Pravěk“ (2008), „Orientální příběh o pirátech a tanečnicích“ (2009), Z pohádky do
pohádky“ (2010), „Divoký západ“ (2011) a „Mimozemšťané“ (2012).
Organizátoři věnují přípravě mnoho hodin svého volného času technickému a
organizačnímu zajištění, nácvikům představení, stavbě a přípravě kulis, stánků,
kostýmů atd. Veškeré úsilí k přípravě a zajištění zdárného průběhu akce vychází jen
z nadšení a ochoty místních i chalupářů, kteří tomu věnují nejen svůj volný čas, ale
mnohdy i vlastní materiál a finance.
Malinká šimanovská obec získává zásluhou místních nadšenců postupně v širokém
okolí popularitu a věhlas. Mnohé obce jim závidí schopnost připravit a zorganizovat
nevšední akci, kdy sami organizátoři představení aktivně odehrají a nejsou jen
pasivnými diváky. Obec Šimanov se tím výrazně a důstojně prezentuje a může být
hrdá na některé své obyvatele. Navíc zásluhou místní samosprávy se obec postupně
zvelebuje, získává na atraktivitě a přitažlivosti.
Každoroční velká účast diváků přesvědčuje organizátory, že jsou letní akce žádané a
oblíbené. Vynaložená námaha je tedy nakonec odměněna a oceněna velkou účastí,
potleskem i úsměvy diváků s rozzářenými a dovádějícími dětmi. To je pro
organizátory největší odměnou.
Ocenění si zaslouží všichni z vás, kteří nám nezištně pomáhají s přípravou a
organizací akcí, stavbou kulis i za ochotu a obětavost s tím spojenou. Nicméně, chtěl
bych zejména ocenit a poděkovat za nesmírné úsilí Lence Procházkové, Katce a
Jirkovi Jeřábkovým, Luďkovi a Michaele Vránovým, Hance a Jaromírovi
Spudilovým, Radkovi a Petrovi Jeřábkovým, Zuzce Sedláčkové, Radkovi Parvovi,
Nadě Sopkové, Lucce Kubínové, Lence Bělohlávkové, Jindřišce Hrůzové, Stáně
Štěpánové, rodinám Brambůrkovým, Fejtovým, Slavětínským, Sochorovým,
Štěpničkovým všem pomáhačům i své rodině (koho jsem nejmenoval, ať promine,
nejde vyjmenovat všechny).
V neposlední řadě děkuji OÚ Šimanov a dobrovolným hasičům za záštitu a
organizaci včetně materiální i finanční podpory a taky všem sponzorům a
příznivcům! Velmi si toho vážím.
S úctou Martin JEVÍN v.r.

