Zahradní slavnost aneb Námořnická šaráda
Jako již každoročně, i letos, jsme se dne 6. 8. 2014 sešli, abychom na zahradě
Domu s pečovatelskou službou oslavili léto na tradiční Zahradní slavnosti, která
nesla název „Námořnická šaráda“. Jak již název napovídá, celé odpoledne se
neslo v námořnickém stylu, účastníci i zaměstnanci měli námořnické úbory
(čepice, pruhovaná trika, šátky apod.), na stolech byly doplňky s námořnickou
tematikou a všude panovala skvělá nálada, i bez přidělené dávky rumu.
Zahradní slavnosti se zúčastnilo celkem 67 seniorů a osob se zdravotním
postižením. Kromě uživatelů, kteří navštěvují naše sociálně aktivizační služby a
obyvatel Domů s pečovatelskou službou Alžběta, Tereza a Markéta si šarádu
užili také obyvatelé Domova pro seniory Štíty, DPS Rapotín, Penzionu pro
seniory Jeseník, Domova se zvláštním režimem Jedlí a uživatelé sociálních
služeb Vincentinum a další hosté ze Šumperka a přilehlého okolí.
Zahradní slavnost, jak již to bývá zvykem, slavnostně zahájil ve 13.00 hodin
ředitel společnosti PONTIS Šumperk o.p.s., Mgr. Miroslav Adámek, dále
starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož, společně s místostarostou Ing.
Markem Zapletalem a poslední slovo si vzala vedoucí oddělení služeb pro
seniory Bohdana Březinová, DiS., která provázela celou akcí a doplňovala ji
námořnickými vtipy, básněmi apod.
Během celého odpoledne panovala uvolněná nálada, kterou nám zpříjemnila
hudební skupina Albatros. Návštěvníci si mohli zakoupit a ochutnat domácí
zákusky (muffiny, linecká kolečka), rozličné druhy pizzy a vyzkoušet
levandulovou limonádu. Jsme rádi, že naše pozvání na vystoupení přijala
skupina orientálního tance Marly, která hostům představila různé styly
orientálního tance. Jejich představení mělo velký úspěch. Nemenší ohlasy
sklidila paní Dolečková, která vystoupila se svoji fenkou Pepinou. Účastníci
slavnosti se dobře bavili, usuzujeme tak z plného parketu a bujaré atmosféry,
která se linula ze všech stran zahrady.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se letošní námořnické slavnosti
zúčastnili, a budeme se na vás těšit i v dalším roce.

