
Článek do Jesenického speciálu
Ohlédnutí za Dny seniorů  Jeseníku

     Město Jeseník uspořádalo ve dnech 1. až  4. října 2009 akci nazvanou Dny seniorů  Jeseníku. Takto komponovaný  program určený hlavně pro naše dříve narozené spoluobčany byl uskutečněn v našem městě  vlastně poprvé. Přestože jeseničtí senioři mohou využívat celoroční nabídky aktivizačních činností (např. vzdělávacího cyklu Akademie III. věku, poznávací zájezdy v rámci klubu důchodců, filmové projekce či společenské a  kulturní akce) vznikl začátkem letošního roku nápad soustředit pestrou nabídku do několika dnů a jako vhodnou příležitostí připadal organizátorům  Mezinárodní den seniorů, kterým byl UNESCO vyhlášen 1. říjen. Obohacením této akce bylo programové propojení s Oslavami 210. výročí narození V. Priessnitze, které Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. uspořádaly ve stejném termínu.
     Co tedy mohli naši senioři shlédnout či navštívit? Byly to dvě filmové projekce v kině Pohoda, páteční program nabídl seniorům autobusový zájezd na Praděd s občerstvovací přestávkou na Kurzovní chatě a v podvečer Setkání pro dříve narozené. Tuto akci pravidelně každoročně pořádá město prostřednictvím komise pro občanské záležitosti. Tentokrát jsme mohli nabídnout pestrý program v podobě vystoupení pěveckého tělesa Donští kozáci a dvou lidových souborů (populární Stříbrňanky a neméně populárního Brass Bandu Šohaj), slovem uváděl všem známý František Surmík. Musím zmínit bohaté občerstvení včetně tradičního guláše. Jestli se akce líbila, bylo by třeba se zeptat takřka 400 seniorů, kteří akci v sále „Pentagonu“ navštívili. Nebyli to jen senioři z Jeseníku, ale i z okolí - z Domova pro seniory v Kobylé. Neopomenutelná byla návštěva ze zahraničí, resp. z  partnerských měst, ze slovenských Bojnic, polských měst Glucholazy, Nysa, Prudnik nebo Kedzyrzyn - Koźle. Dny seniorů tedy měly plánovaně mezinárodní charakter, stejně jako konference „Na jedné lodi“, která byla určena pro profesionály z oblasti sociálních služeb pro seniory a Dny seniorů Jeseníku ve čtvrtek 1.10. zahajovala. Ze zahraničních hostů chyběli senioři z německého Neuburgu, kteří si vynahradili svoji neúčast již dříve, na zahájení lázeňské sezóny. 
     Víkendový program dnů seniorů nabídl nejen příjemné podzimní slunečné počasí, ale i pestrý program v jesenických lázních, kde probíhaly zmíněné Oslavy  210. Výročí narození V. Priessnitze. V rámci těchto oslav bylo možné shlédnout ukázky lidových řemesel, potkat při procházce po kolonádě kolemjdoucí v dobových historických kostýmech nebo využít možnosti procházky s průvodcem. Před Priessnitzovým sanatoriem jsme si mohli prohlédnout stánek Jesenické rozvojové o.p.s., která prezentovala nový projekt jesenických turistických okruhů nazvaných Jesenické toulky. Příjemným zpestřením pro hosty  byla prohlídka a oběd v lázeňském objektu Albatros, který provozuje Vojenské lázeňské  a rekreačí zařízení (poděkování patří řediteli VOLAREZy MUDr. Capkovi). Vyvrcholením třetího programového dne byl Slavnostní večer  v Kongresovém sále, kde na účastníky čekal rozmanitý program. Kromě hereckého vystoupení na počest V. Priessnitze jsme mohli vyslechnout koncert muzikálových a operetních melodií v podání orchestru Brodway Band se sólisty městských divadel Brno. Bez povšimnutí nelze nechat také navazující taneční večer v doprovodu Brass Bandu Šohaj a tria Fantazia Milana Domese.
Všechny uvedené akce byly pro seniory Jeseníku zdarma. K dispozici měli „seniorbus“, který zajišťoval dopravu na místa konání akcí. Posledním programovým dnem Dnů seniorů Jeseníku byla neděle. Bohoslužbou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku končil pobyt zahraničních hostů, jeseničtí ještě mohli navštívit odpolední koncert Dechového orchestru mladých včetně vystoupení mažoretek  v lázních.
     Soudě podle ohlasů by podobná akce pro seniory mohla být pořádána každoročně. To však nezáleží pouze na vůli garanta akce - Města Jeseník, ale zejména na zajištění  potřebných finančních prostředků. Letošní Dny seniorů Jeseníku by nebylo možné uspořádat v takovém rozsahu, kdyby nebylo sponzorských prostředků jesenické firmy Campa – net, a.s. Závěrem jí tedy patří velký dík, stejně jako celému týmu organizátorů, složených ze zástupců Městského úřadu Jeseník, MKZ Jeseník, DPD Jeseník, PLL a.s., Jesenické rozvojové, o.p.s, komise pro občanské záležitost i sociální komise, dále  týmu dobrovolníků z řad studentů Gymnázia, kteří pomáhali s roznášením letáků, doprovázeli seniory na akcích, a v neposlední řadě manželům Jarmile a Josefovi Josefíkovým, kteří byli průvodci zahraničních hostů. Děkujeme také Městu Jeseník a starostovi města za jeho podporu a záštitu.


