Historie Jiřinkových slavností sahá až do třicátých let devatenáctého století. Zakladatelem a
organizátorem slavností byl František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v
průběhu jednoho desetiletí vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.
Jiřina,
původně
divoce
rostoucí
květina
z Mexika, se v Evropě objevila poprvé roku 1789 a do Čech se dostala na počátku třicátých let.
První
pěstitelé
z
východních
Čech
zakládají
Jiřinkový
spolek
se
sídlem
v České Skalici roku 1836. Jiřinkové slavnosti se konaly v druhém týdnu měsíce září.
„Co by to bylo za Jiřinkovou slavnost bez Jiřinek?“ Na slavnosti byly k vidění nejenom rozkvetlé
Jiřinky, ale také mnoho dalších květin, o které se postarala paní aranžérka, která během
slunečného odpoledne vytvořila několik květinových vazeb. Uvázat květinu nebo uplést košík z
pedigu si mohli vyzkoušet také samotní účastníci slavnosti. Dalším příjemným zpestřením slavnosti
bylo vystoupení skupiny šermířů ze Šumperka, kteří nám předvedli šermířský souboj a střelbu z
muškety. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Mirox ze Šumperka.
Jiřinkové slavnosti se zúčastnilo celkem 44 osob ze Šumperka a blízkého okolí. Pozvání přijali
uživatelé Sociálně aktivizačních služeb, Domova se zvláštním režimem v Jedlí a Domova pro
seniory ve Štítech, Penzionu chráněného bydlení v Šumperku, obyvatelé DPS Alžběta a DPS
Markéta, uživatelé denního stacionáře Volba, senioři z Klubu důchodců ze Šumperka a široké
veřejnosti.
Účastníci slavnosti měli k dispozici prostorný nepromokavý stan, na jehož zakoupení se finančně
podílelo město Šumperk a obec Vikýřovice. Senioři mohli využít také příjemného prostředí
Kavárničky „nejen“ pro seniory, kde se mohli bohatě občerstvit nebo u informačního stánku získat
podrobnější informace o naší společnosti.
Jiřinkovou slavnost slavnostně zahájil ředitel společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. Mgr. Miroslav
Adámek spolu s místostarostou města Šumperk Ing. Petrem Suchomelem. Role moderátora se již
tradičně ujala vedoucí oddělení služeb pro seniory Bohdana Březinová, DiS.
Díky slunečnému počasí a usměvavým lidem, kteří se slavnosti zúčastnili, jsme si užili příjemné
odpoledne,
na
které
budeme
dlouho
vzpomínat.
Děkujeme
za
Váš
zájem
a už nyní se těšíme na další setkání s Vámi.
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