ZAHRADNÍ SLAVNOST
V rámci projektu MPSV „Mezigenerační setkávání v MC Brouček“ (dříve Babouček)
připravili pracovníci společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. za podpory města Šumperk,
obce Vikýřovice a Penamu, a.s. Šumperk ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se uskutečnila
dne 19.7.2012 od 13.00 hodin na prostorné zahradě DPS Markéta, Bohdíkovská 24,
Šumperk.
V letošním roce jsme Zahradní slavnost pojali netradičně jako mezigenerační setkání,
kterého se zúčastnili jak děti, rodiče, tak i senioři. Zahradní slavnosti se zúčastnili
uživatelé DPS Alžběta, DPS Markéta, Soc. služeb Šumperk, Domova se zvláštním
režimem Jedlí, DPS Hanušovice, Penzionu pro seniory Nové Losiny, Penzionu pro
seniory Hněvkov, lidé ze široké veřejnosti či maminky s dětmi z Domu pro osamělé
rodiče s dětmi v tísni. Celé akce se zúčastnilo celkem 71 osob z řad rodičů a seniorů
a 28 dětí.
Celým odpolednem nás provázela hudební skupina Albatros ze Šumperka a zástupce
firmy Technology and Life, který nám představil originální mobilní skútry, vhodné
téměř pro všechny věkové kategorie. Hlavním zpestřením celé slavnosti bylo
vystoupení žonglérů pod vedením lektora Jiřího Valy z Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež RACHOT a ZKO (základní kynologické organizace) z Nového Malína pod
vedením p. Morávka. Diváci měli možnost zhlédnout výcvik policejního psa, agility či
německého ovčáka speciálně vycvičeného na hledání psychotropních látek.
Zahradní slavnost zahájil ředitel společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. Mgr. Miroslav
Adámek spolu s místostarostou města Šumperka Ing. Zapletalem a členkou správní
rady a zároveň vedoucí odboru sociálních věcí Bc. Pavlou Skálovou.
Také pro děti byl toho dne připraven bohatý program - na splnění čekalo hned
několik sportovních disciplín či soutěž o nejzajímavější kresbu křídou na chodník,
přičemž hodnotící komisi tvořili ostatní účastníci slavnosti, kteří na lístek napsali číslo
pro ně nejhezčího obrázku a ten poté vhodili do krabice. Po sečtení hlasů byli autoři
tří obrázků s nejvyšším počtem hlasů odměněni.
Pro návštěvníky Zahradní slavnosti bylo zajištěno bohaté občerstvení v podobě
grilované kýty, klobás, párků v rohlíku, chlebíčků, zákusků a dalších dobrot. Celým
odpolednem nás provázela vedoucí oddělení služeb pro seniory Bohdana Březinová
DiS., která se toho dne ujala role moderátora.
Příjemnou atmosféru podpořilo také pěkné počasí. Před slabou odpolední přeháňkou
nás ochránil prostorný nepromokavý stan, na jehož zakoupení se finančně podílelo
město Šumperk a obec Vikýřovice.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným osobám, které si našli čas
a měli chuť mezi nás přijít a společně s námi si užít čtvrteční odpoledne. Rodičům
přejeme mnoho radostí se svými ratolestmi a všem ostatním krásné a prosluněné
prázdniny.

V neposlední řadě děkujeme všem sponzorům, kteří Zahradní slavnost podpořili:
Město Šumperk
PENAM, a.s. Šumperk
Obec Vikýřovice
MPSV

