Dětský domov Hrotovice.

Naší milou povinností je vrátit se o několik týdnů zpět a informovat vás o aktivitách v dětském
domově za uplynulé období.
V minulém zpravodaji byla zmínka o našich vánočních Jarmarcích – Barevné Vánoce na Kraji Vysočina
a Obchůdcích s Albertem kde jsme prodávali naše vánoční výrobky. Letošní prodej nebyl tak úspěšný,
jako prodeje v předchozích létech, ale i tak jsme utržili dostatečnou finanční částku na pokrytí výdajů
našich projektů, např.: Divadelní a cinema kukátko, Moje domácnost a Letní sportování. Naše
výrobky jsou také po celý rok dostupné ve Valči na zámku.
Děti byly za snahu při vyrábění a následném prodeji, odměněny návštěvou kina v Třebíči spojenou i
se sladkou odměnou v cukrárně.
Přes týden máme připravený bohatý výchovně vzdělávací program, který mimo jiné zpříjemňují
dobrovolníci z řad obyvatel Hrotovic, kteří si své schopnosti a zkušenosti nenechávají pro sebe a
předávají je dál.
Každé pondělí za staršími dětmi dochází pan David, který s nimi probírá záludnosti anglického jazyka,
každou středu nás opět pravidelně navštěvuje paní Suchardová, která dětem předává svoje bohaté
hudební znalosti. Dále paní Milka Lidmilová, která děti učí, jak nejenom správně šít na šicích strojích,
ale pod jejím vedením vznikají praktické výrobky pro každodenní využití. Například pro Valentýnský
dárek ušila děvčata skládací nákupní tašky, takové malé roztomilé akorát do kabelky.
Každý pátek tři děti dojíždí jako dobrovolníci z projektu Dofe (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji
všechny mladé lidi ve věku od 13 do 24 let) za seniory do Diakonie v Myslibořicích. Babičky a
dědečkové si naše děti oblíbili a vždy se na ně těší. Se seniory děti hrají zábavné hry, vyrábí s nimi
výrobky a povídají si s nimi o životě a společně si čtou.
Na celý letošní rok máme naplánovaný projekt s Nadačním fondem Albert: „Cestujeme, poznáváme a
vzděláváme se“. Děti navštíví významné hrady, zámky a pevnosti v České republice, např. pevnost
Terezín, zámek v Českém Krumlově, Kroměříži, hrad Karlštejn aj. Památky si samy vybraly a budou se
podílet na přípravě a realizaci výletu. Dále navštíví divadelní i filmová představení a zúčastní se
výchovných programů. Doufáme, že současná nouzová opatření naše plány příliš nezkomplikují.
V lednu a únoru jsme se s dětmi zúčastňovali přednášek v Muzeu Hrotovicka, celkem jsme byli na pěti
přednáškách. Tyto byly pro děti velice zajímavé a poučné.
Pět dětí s paní ředitelkou S. Saitlovou a paní vychovatelkou Küfhaberovou absolvovalo o jarních
prázdninách týdenní lyžařský výcvikový kurs v Peci pod Sněžkou. Krásné počasí se spoustou slunce,
deště a i padajícího sněhu, vytvořila dětem dobré lyžařské podmínky, které jim umožnily prohloubit si
lyžařské schopnosti a dovednosti. Bohužel, vyhlášený stav nouze dětem pobyt o jeden den zkrátil.
Nyní se pilně připravujeme k nácviku soutěžních vystoupení na Nejmilejší koncert 2020 v Uherském
Hradišti. Jedná se o soutěž dětí z dětských domovů v zájmově umělecké činnosti. A protože děti rády
zpívají a tancují, náš program je zaměřený na taneční vystoupení, které si děti samy připravily včetně
sborového zpěvu. Soutěž by měla proběhnout 3. 4. 2020, ale vzhledem k nařízení vlády a zákazu
pořádání akcí bude koncert zřejmě odložen. Tak nám všichni držte pěsti, ať se koncert uskuteční, byť
se zpožděním a dětem se vystoupení podaří a uspějí ve velké konkurenci.
Volné chvíle nyní trávíme nad výrobky zejména s jarní a velikonoční tématikou. Některé a další nové
nápady budeme vystavovat na našem Sportovním dětském dnu, 23. 5. 2019, na který jste všichni
srdečně zváni. Na děti bude čekat spousta zábavy, tance, soutěží a již tradiční skákací hrad.

Těšíme se už dnes na všechny naše kamarády a obyvatele města Hrotovice jako v loňském
vydařeném roce, kdy nám zejména přálo počasí a přišlo si mezi nás zasportovat během odpoledne
více jak 200 návštěvníků.
Krásné a klidné svátky velikonoční a bohatou pomlázku všem přejí děti a zaměstnanci dětského
domova.
Jaroslava Nováková

