Podzim v dětském domově
Od začátku září jsme se připravovali na velkou událost. 5. října náš dětský domov slavil 80.

narozeniny a na jeho oslavu byli pozváni současní a bývalí zaměstnanci a klienti domova.
Celkem se nás sešlo téměř 70. Po přivítání všech zúčastněných, společném focení a kulturním
vystoupením našich dětí jsme prožili společný slavnostní oběd a posezení v Klasu. Odpoledne
následovala prohlídka dětského domova, starých kronik, fotografií a společné povídání
s kamarády. Na závěr slavnostního dne, jsme zasadili na zahradě domova národní strom, lípu.
Pro zajímavost - první dítě bylo zapsáno do domova 1. 10. 1939 a celkem dětským domovem
do dnešního dne prošlo 479 dětí.
10. listopadu jsme si s dětmi udělali celodenní výlet do Brna spojený s návštěvou filmových
představení. Na cestu jsme pro děti zvolili dopravní prostředky, s kterými běžně nejezdí, jako
je vlak a autobus.
27.11. jsme se zúčastnili slavnostní vernisáže vánoční výstavy tvořenou autorskými kolektivy
dětských domovů z Náměště nad Oslavou, Jemnice - Budkov, našeho dětského domova a
Mateřské školy Duha z Třebíče. Výstavu prací dětí pořádá Městské kulturní středisko Třebíč
v třebíčské Výstavní síni Předzámčí.
Za dětmi opět dochází paní Suchardová, která má oblíbený hudební klub, paní Lidmilová, ta
učí děvčata i chlapce základům šití a pan David, který děti zasvěcuje do tajů anglického
jazyka.
Vánoce se nezadržitelně blíží a naše výroba vánočních překvapení se dostává do své
závěrečné fáze. Celý podzim jsme pilně vyráběli a odměnou nám bude účast na výstavních
vánočních prodejních akcích - 5. 12. Barevné Vánoce našeho zřizovatele KÚ Kraje Vysočina
v Jihlavě a 7. 12. Obchůdky s Albertem v Třebíči. Stálou prodejní výstavku výrobků máme na
zámku ve Valči. Výtěžek z prodeje bude použit na realizaci projektů našeho domova, které
jsou zaměřeny na poznávání nových míst a památek ČR (projekt Cestománie po kraji a
krajích), na návštěvu filmových a divadelních představení (projekt Divadelní a cinema
kukátko), na Sportovní den dětí z Hrotovic a okolí i děti z ostatních DD (projekt Letní
sportování) a samozřejmě i na další rukodělnou činnost (projekt I my rádi pomáháme) a
potřeby pro volnočasové aktivity dětí.
Před Vánocemi nás ještě čeká besídka pro seniory z DPS, 16. 12. besídka pro sponzory a
přátele domova a ještě zpříjemnění předvánoční atmosféry v Diakonii v Myslibořicích a pak
už hurá na vánoční prázdniny.
Všem, kteří přicházejí po celý rok mezi nás a všem spoluobčanům města Hrotovice přejeme
příjemné a veselé Vánoce, šťastný nový rok 2020 plný pohody, zdraví a vzájemného
porozumění.
Kolektiv dětí a zaměstnanců DD

