Jak jsme prožili zimu
Ohlédnutí za uplynulým obdobím v našem domově začíná Vánocemi. Ty naše děti prožily díky
nadacím a sponzorům jako velice štědré. Dostaly krásné zimní a sportovní oblečení, sportovní obuv,
výbavu na kolo a někteří i potřebné věci do výbavy.
Vánoční prodej našich výrobků, nazvaný také „Plotový prodej“ se nám také velice vydařil a za to patří
velký
dík
spoluobčanům
Hrotovic,
kteří
si
přišli
zakoupit
výrobky
dětí.
A protože se nám prodej osvědčil, pokračovali jsme s nabídkou „Valentýnského prodeje“, který měl
také velký úspěch. Chtěli bychom takto naše výrobky nabízet dál, vždy zaměřené na aktuální období.
V současné době připravujeme „Jarní a velikonoční prodej“, tak až půjdete okolo domova a budou
vystaveny obrázky výrobků na našem plotu, přijďte si vybrat. Prodej bude vždy vyhlášen i v městském
rozhlase.
Zimní období jsme si zpestřili sáňkováním a bruslením. Škoda, že sníh a led nevydržely déle, ale i tak
jsme si zimní sportování užili. Bohužel každoroční lyžařský výcvik se letos kvůli vládním nařízením
nemohl uskutečnit, což je nám moc líto. Děti se na něj hodně těšily, některé již od podzimu plánovaly,
že se budou učit na snowboardu a hledaly si na internetu vše potřebné a šetřily kapesné na zaplacení
instruktora, který by je snowboardingu naučil. Ale jak se říká: „Člověk míní, život mění“. Snad příští
rok vše vyjde.
Každý den stále běháme pro radost a svoji fyzickou kondici. Pečlivě si zapisujeme uběhnuté kilometry
a až uběhneme určený počet kilometrů, který se rovná vzdálenosti do našeho vysněného cíle na
výlet, tak nejlepší běžci budou odměněni tím, že na výlet pojedou. Jako první bychom chtěli
uskutečnit výlet do brněnského Jumpparku. Pojedeme, až pomine současná nepříjemná doba.
Věříme, že se dočkáme.
Distanční výuku děti s pomocí vychovatelek zvládají velice dobře, ale je to na ně už dlouhá doba a
také ubývají síly. Přesto bylo jejich pololetní vysvědčení hodnoceno velice dobře.
Jarní prázdniny si všechny děti po dlouhé době užily doma u svých nejbližších a načerpaly síly do
dalšího období. Bohužel ani nám se nevyhnula nákaza Covidu 19, britská mutace, která postihla
všechny děti a několik zaměstnanců. Nastal nám problém zajistit služby, ale s velkou pomocí i
nepedagogických pracovníků jsme všechno zvládli a zajistili nepřetržitý provoz. Naštěstí všechny děti
nákazu prodělaly téměř bez příznaků. V současné době prochází naši zaměstnanci dobrovolným
očkováním, tak snad již v budoucnu nás nemoc nezaskočí.
Všem obyvatelům Hrotovic přejeme krásné jaro, veselé Velikonoce a hlavně hodně zdraví!

Děti a zaměstnanci DD Hrotovice

