Podzim v našem domově
Touto cestou bychom vás všechny chtěli informovat o tom, co se u nás v domově v
době nouzového stavu děje. Zatím jsme všichni zdraví, plni elánu a energie. Opět jsme
museli zasednout ke svým psacím stolům a naplno se věnovat distanční výuce v domácím prostředí.
Vše zvládáme, daří se nám plnit úkoly, ale popravdě, stýská se nám po kamarádech, spolužácích,
učitelích, zájmových kroužcích, prostě po všem, co bylo dříve jinak, na co jsme byli každodenně zvyklí.
Proto už se moc těšíme, až vše pomine a vrátíme se k „normálnímu životu“. Věříme, že se na něj
těšíte všichni.
Abychom se otužovali a získávali fyzickou kondici, chodíme každý den na čerstvý vzduch – někteří
z nás na zdravotní procházky, jiní uběhnou svůj okruh 5km. Důležité je vyrazit za každého počasí,
vyvětrat hlavu, protáhnout tělo a načerpat novou energii. Sledujeme tak, jak se příroda celý podzim
mění, pomalu se připravuje na zimní spánek a my jsme si předsevzali našlapat a uběhat co nejvíce
celoročních kilometrů. Budeme si je poctivě počítat. Kdo by měl chuť se k nám přidat, vyrážíme
denně v 15,30, přidejte se k nám!
Podzim jsme si také zpestřili o výlet na discgolf v Moravském Krumlově, podnikali jsme pěší turistiku
a výlety na kolech.
Před domovem jsme si udělali podzimní výzdobu a spolu s ní jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí dýni.
Rozdělili jsme se na dvě družstva a každé si vyřezalo tu svoji krasavici, kterou vystavilo před
domovem. Každý obyvatel mohl vhodit kaštan té dýni, která se mu více líbila. Vítězné družstvo jako
odměnu získalo zmrzlinový pohár. Tímto bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům, kteří se naší
soutěže zúčastnili a dali nám svůj hlas.
Celý podzim jsme se taky poctivě připravovali na Vánoce, vyráběli jsme vánoční výrobky a čekali jsme,
zda Obchůdky s Albertem letos kvůli pandemii proběhnou. Obchůdky se uskutečnili, ale v omezené
míře. Prodej se letos z bezpečnostních důvodů nemohl odehrávat ve vnitřních prostorách Albertu, ale
náš stánek byl postavený venku. Neprodávali jsme tedy celý den, jako každý jiný rok, ale jenom
hodinu dopoledne a hodinu odpoledne. Nyní jsou fotky našich výrobků vystavené na oplocení
domova a každý z obyvatel si může přijít nějaký výrobek vybrat a zakoupit přímo v Dětském domově.
Budeme mít svoje výdejní „okénko“ denně 9 – 18 hod. Všichni jste srdečně zváni, přijďte podpořit
naše rukodělné vánoční dílničky. Děkujeme! Utržené peníze použijeme dle možností a situace na
naše projekty, především Cestománii po krajích a Divadelní, cinema kukátko.
Všem obyvatelům Hrotovic přejeme klidné prožití vánočních svátků a do roku 2021 vám všem
přejeme hodně štěstí, pohodu, klid a hlavně zdraví!

Děti a zaměstnanci DD Hrotovice

