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Nabídka Domova pro seniory Jesenec
Zimu uzavře masopust v Jesenci

Hravě

nioři

zvesela se chtějí rozloučitjesenečtísenadvládou paní Zimy, Nebude přitom

a

s

chybět rej v maskách nebo vystoupení Vrti prti
tanečnic. Nabídka Domova pro seniory touto
akcí ale zdaleka nekončí.
Ostatková zábava je tradičníaktivita, která se
koná pravidelně s koncem zimy, Senioři z jeseneckého domova se 1 1. března chystají uvítat jaro tancem a písní,nebo jen poslechem
a pohledem na okolní hemžení,Hravost star]ím
lidem zdaleka nechybí. Účastníci Ostatkové si
totiž mohou nejen vysoutěžit některou z cen,
které věnovali drobní sponzoři, Jiní hodlají podpořit smysl akce patřičnou úpravou zevnějšku, byť jen domácí výroby, Vloni tak stejnou

kratochvíli například navštívili pohádkoví Jů
a Hele i mnohé dalšípohádkové a snové bytosti. Chybět letos nebude ani něco na zub, a to
díky podpoře dalších donátorů.
]iž třetím rokem hlavní programy v Domově
obohacuje tanečnískupina Vrti prti, složená
z místních seniorek, kterou vede aktivizační
pracovnice }ana Nedbalová, Letošek nebude
qijimkou. Repertoár této skupiny jde přitom
napříčsvětadíly,když původnízaměření na
Orient nově doplnilo čistě českéselské ladění,

které je tanečnicímpřeci jen bližší.A pro některé můžedomácítanecpřipomínatďeba jed-

nu nejmenovanou klasickou filmovou komedii. Vrti prti tanečniceužzažívajíohlas i mimo

zdi zámku, kdyv minulém roce úspěšně podvakrátvystoupily i pro veřejnost - na jubilejních X, sportovních hrách pořádaných Domovem a následně na podzim na objednávku
zpestřily dalšíregionální akci.
Mimo široké nabídky volnočasoqých aktivit
pro tento rok, na kterou jsou mnohdy zváni
i obyvatelé obce a okolí DomovvJesenci letos
přichází s několika novinkami. První z nich je
noqi název - od ledna se totiž pobytová sociální služba jmenuje Domov pro seniory }esenec.
Pobyta především pohyb v Domově bymimo
jiné měla usnadnit chystaná zásadní investiční akce, vybudování qítahu na jednom z oddělení. Zejména tato záležitost snad více zatraktivní zdejšímísto pro život a přiláká nové
zájemce o umístěnívtétoslužbě, nebo jen osloví případné dárce

a

podporovatele, bez kterlých

bychom řadu akcí pro naše seniory nemohli

uskutečnit,

PhDr. Yvona Andělovó,
Domov pro seníory Jeseneg p,o.

