Časopis dětí z DD Opava

Dětský domováček

Září 2021

Chlapci a děvčata,
vítám všechny po letních prázdninách a tak, jak to v životě chodí, všechno jednou
končí a začíná. Skončily prázdniny, začala konečně škola a s ní spojené
povinnosti, setkávání se se svými spolužáky, kamarády a učiteli, a také nastaly
různé změny v DD. Především se částečně vyměnilo vedení DD, o kterém jste
byli již dříve informováni, nastoupili noví vychovatelé a také bylo v září umístěno
5 dětí.
Loňský školní rok, i ten předešlý, byl poznamenán covidovou epidemií a s ním
spojenou náročnou distanční výuku, která vyžadovala různá omezení. Z tohoto
důvodu bych všem, zejména dětem, vychovatelům a ostatním zaměstnancům
přála, aby se situace již nikdy neopakovala, aby neviditelná nemoc nebránila
v pravidelné docházce do školy, do zájmových kroužků, v aktivitách a jiných
zajímavých činnostech, které neodmyslitelně patří k dětství a běžnému životu.
V průběhu podzimu Vás budou čekat zajímavé akce nejen v DD, ale i mimo DD,
ale také můžete přicházet se svými návrhy a nápady sami, co by Vás potěšilo a co
tady ještě nebylo, abych to mohla ve spolupráci s Vámi a popřípadě i s vedením
DD zrealizovat.
Přeji Všem zdárný rozjezd, radostné dny a hodně školních úspěchů v novém
školním roce 2021/2022.
Vaše nová ředitelka - Dana Grunerová

Slovo úvodem…
Začátek nového školního roku už je tady a s ním i nějaké ty změny. V našem
domově se toho událo spoustu – nové vedení dětského domova, nové tety a
strejda, nové děti. Redakce časopisu také zaznamenala změny, nyní se o tvorbu
časopisu budou starat teta Kristýnka a teta Bára. Kdo se ale na tvorbě časopisu
bude i nadále podílet, tak to jste vy! Vy děti, které pravidelně přispíváte svými
články, fotkami a nápady. Nově bude v časopisu zavedena rubrika věnovaná
našim tetám a strejdům, kde se budete moci o nich dozvědět něco více, něco co
už možná víte, něco co možná ještě ne. Jako klasicky v tomto čísle shrneme to,
co se všechno událo, a to i o letních prázdninách.
Doufáme, že nový školní rok bude probíhat tak, jako klasický školní rok a
nebudeme muset zůstávat doma. Škola je skvělou příležitostí se setkávat se svými
kamarády, oblíbenými učiteli a dozvědět se plno nových, zajímavých věcí.
Za redakci všem tedy přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, co
nejméně starostí a dobrou náladu v podzimních dnech.
Teta Kristýna a teta Bára z 6.RS

Ahoj všeci…
Vítejte po prázdninách v dalším školním roce. Ne, my si neděláme legraci,
opravdu vás chceme všechny přivítat, nejsme škodolibí. Protože někteří domováci
se už docela těšili na to, že uvidí své kamarády ze třídy, někteří byli zvědaví na
novou školu, kam nastupují a někteří se už docela nudili. Myslíme si, že i nyní,
v září je venku krásně, dají se podnikat různé věci a můžeme zažít nějaká nová
dobrodružství.
Přes prázdniny i v dětském domově došlo k mnoha změnám, některé nastaly již
na konci loňského školního roku, jiné jsou pro vás novinkou. Také náš časopis
v letošním roce dozná změny, nyní vás budou dalšími čísly provázet tety
Kristýnka a Baruška. Oběma tetám přejeme hodně štěstí.
Přáli bychom sobě i vám, aby ten následující školní rok byl pohodový, aby se
neopakovala distanční výuka, která nás trápila celý loňský rok a abyste rychle
vklouzli do školního tempa a zvládali své školní povinnosti bez problémů.
Přejeme všem dobrý start do školního roku a prosluněný podzim, uvážlivé
chování a zodpovědný postoj k sobě i ostatním.
teta Broňka z 2.RS

Naše prázdniny a začátek školního roku na 2. RS
I naše 2. rodinná skupina se na léto rozjela na tábory a někteří i domů. Volno jsme
si všichni užívali, tábory byly dobré, ale doma to bylo stejně lepší, to volno a tak.
V domově jsme letos trávili přes prázdniny málo času, když, tak jsme se koupali
v bazénu nebo hráli nějaké hry. Taky jsme zalévali skleník, kde byly moc dobré
rajčata a okurky.
Na začátku školního roku nám odešli Mário s Aničkou, to nás mrzí. Přišli Tomáš
s Patrikem a taky nová teta Diana. Karolína už dokončila základní školu a teď
jezdí společně se Sabinou do Velkých Heraltic a my jí přejeme, aby si tam rychle
zvykla na nové děcka a našla si kamarády.

2. RS

I my jsme si na táborech užívali romantiku…..

Prázdniny
O prázdninách většina dětí odjela domů. Ostatní děti, které tady zůstaly, postupně
odjížděly na tábory. Prázdniny mi utekly jako jeden týden ve škole.
O prázdninách jsme chodili s Erikem za babičkou, kde jsme si hráli. Chodili jsme
na koupaliště s Erikem a starším bratrem Dominikem. Moc jsme si to užili. Také
nás navštívil můj mladší bráška Lukáš. Slavili jsme jeho narozeniny. Lukáš měl
obrovskou radost, protože dostal velké auto. Tak tohle jsem zažila o prázdninách,
na které ráda vzpomínám.
Margita M. 4. RS

Začátek školního roku
Začátek školního roku začal celkem pozvolně, tety nebyly tak náročné jako na
konci roku. Nepsaly se úkoly ani testy, takže se děcka možná i do školy těšily. To
bylo celkem dobré, ale teď už se zase najíždíme do starých kolejí a díky tomu se
dětem nechce chodit do školy. Na začátku školního roku k nám přišli na skupinu
Erikovi sourozenci – Margita a Barbora. Zároveň k nám přišla nová teta Eva,
strejda Franta odešel na 1. RS. Všichni se těšíme, co nám nový školní rok přinese.
David S. 4. RS

Novoty
Se začátkem nového školního roku přišlo mnoho novinek. K 1. 8. 2021 nastoupila
do pozice ředitelky dětského domova bývalá zástupkyně Mgr. Dana Grunerová,
která vystřídala našeho oblíbeného pana ředitele.
Naší paní ředitelce přejeme v nové pracovní pozici mnoho štěstí, úspěchů a kolem
sebe jen pozitivní kolektiv pracovníků a dětí.
Pozici zástupce ředitele převzala Mgr. Olga Škrabalová, které taktéž přejeme
v této pracovní pozici mnoho štěstí a to správné pracovní nasazení.
Od září se udály změny i na rodinných skupinách, kde jsme mohli přivítat nové
tety a strejdu. Na 2. rodinné skupině je to teta Diana, na 3. rodinné skupině teta
Věrka, na 4. rodinné skupině teta Eva. Také nastoupil strejda Roman, který je
parťákem tety Radky v Dětském klubu. Zapomenout nesmíme ani na novou tetu
noční, kterou jsme mohli potkávat už i o prázdninách, a to teta Romana.
Všem tetám a strejdovi přejeme úspěšný start v novém školním roce, ať se jim u
nás v domově dobře pracuje, a to nejen se svým skupinovým kolegou, ale i se
všemi dětmi.
Dne 9. 9. bylo do našeho DD umístěno 5 sourozenců, a to na 1. a 6. rodinnou
skupinu. Všem jim přejeme, aby se jim u nás v domově líbilo, v nových školách
dařilo a celkově byli spokojení!

Emil je prvňáčkem
Náš malý Emil začal chodit do 1. třídy. Učí se pravidelně na každou hodinu. Našel
si spoustu nových kamarádů a ve škole se mu moc líbí.

A po škole je třeba i trochu zábavy….

Ester D. 3. RS

Narozeniny na 5. rodinné skupině
Narozeniny jsem měla 13. července. Protože jsem byla celé prázdniny u sestry,
nemohla jsem slavit s dětmi naší rodinné skupiny.
Všechno jsme si vynahradili začátkem září.
Teta s ostatními dětmi připravila pohoštění.
Nejdříve mi všichni popřáli a předali dárky. Dostala jsem dort, kde jsem sfoukla
už 17. svíček a spoustu dárků. Radost jsem měla z riflí, halenky, řasenky a
odličovače. Potom jsme si poseděli, popovídali a ochutnávali všechny dobroty.

Dominika 5. RS
O prázdninách jsem měl také já své 17. narozeniny.
S celou skupinou jsme tedy oslavovali až v sobotu 18.9.
Sváteční stůl s dobrotami a dortem mi připravily ostatní děti. Nechybělo ani
dětské šampáňo.
Dostal jsem trička, šampon s kondicionérem a řetízek. Tohle odpoledne jsem si
fakt užil. Škoda, že narozeniny jsou jen jednou v roce.
Karel 5. RS

Návštěva Lukáše Vlačuhy
Dne 14. 9. 2021 navštívil náš dětský domov Lukáš Vlačuha, pro některé známý
svým pseudonymem „Laky Royal“. Lukáš Vlačuha vyrůstal v našem dětském
domově a v současnosti je majitelem sítě pánských holičství, a to v České i
Slovenské republice. Lukáš patří k republikové špičce ve svém oboru, a tak mezi
jeho pravidelné zákazníky patří i mnoho slavných osobností. K tomuto úspěchu
vedla trnitá cesta plná úsilí a trpělivosti, o čemž přijel Lukáš našim dětem
popovídat.
Lukáš přijel i se svými dvěma hosty, životní partnerkou Natálií Kočendovou –
finalistkou Miss Czech Republic 2020, a svým blízkým přítelem Nshanem
Avetisjanem - synem majitele a zakladatele firmy Marlenka. Lukáš dětem pověděl
svůj životní příběh, mluvil k nim otevřeně a upřímně. Ve svém povídání shrnul
své životní začátky, po odchodu z dětského domova, ale i životní propady, které
jej potkaly. Děti svým proslovem motivoval k tomu, aby si šly za svými sny a
udržely si při tom pokoru a úctu k pracovníkům dětského domova.
Návštěvu Lukáše doplnily i bývalé zaměstnankyně dětského domova, které se
podílely na jeho výchově, spolu se pak byli podívat na rodinnou skupinu, kde
Lukáš vyrůstal. Po povídání proběhlo focení s dětmi a celým kolektivem
Dětského domova, Lukáš neopomněl ani na své fanoušky na sociálních sítích a
natočil krátkou zdravici s našimi dětmi.
Spolu se svými hosty přivezl dětem sponzorské dárky od firmy Marlenka, také
mnoho sladkostí. Celé své povídání uzavřel krásnou tečkou, kdy odhalil dárkový
šek v hodnotě 50.000 Kč, který byl následně předán do rukou paní ředitelky Mgr.
Dany Grunerové.
Tímto bychom chtěli Lukášovi a jeho hostům moc poděkovat za krásnou
návštěvu, plnou optimismu a naděje, dále za štědrý finanční dar, který vykouzlil
úsměv na dětských tvářích, a v neposlední řadě také děkujeme za sponzorské
dárky v podobě sladkostí, na kterých si děti pochutnaly.

Ať se vám, Lukáši a přítomní hosté, v životě daří a ještě jednou za vše děkujeme!

teta Bára

13. ročník - Setkání opuštěných a handicapovaných dětí v
Mořkově 2021
V neděli 19. 9. 2021 proběhlo již 13. Setkání opuštěných a handicapovaných dětí
v Mořkově, kde samozřejmě nemohly chybět ani naše děti. Akci pořádal, jako
tradičně, PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch, který je předsedou Fondu pro opuštěné
a handicapované děti a mládež. Na akci nemohl chybět ani patron fondu
moderátor a zpěvák Vladimír Hron.
Celá akce byla opět skvěle připravena a naplánovaná, plná dobrého jídla a zábavy.
Připravený program moderoval sám pan Černoch, který naše děti uvítal
s úsměvem na tváři a usadil je ke stolu. Ten byl plný dobrot, koláčů, chlebíčků,
dobrého pití a jiných sladkostí. Naše děti si na těchto dobrotách moc pochutnaly.
Během mlsání si děti mohly užít zábavný program, malovalo se na obličej, mohly
se zúčastnit tomboly, kde dokonce vyhrály drobné hračky či sladkosti. Nechybělo
ani taneční vystoupení Mickeyho a Minnie, bublinková show nebo zábavné a
vědomostní soutěže, za které děti obdržely drobné ceny. Na oběd se děti užily
skvělou bramborovou kaši a řízek a dokonce nechyběla ani svačinka na cestu zpět.
Moc děkujeme panu Černochovi za skvěle strávený den v Mořkově, krásné ceny,
vynikající jídlo a veselou atmosféru, kterou pro nás se všemi vytvořil. Taktéž
děkujeme paní ředitelce a celému vedení za to, že nám umožnili se opět takovéto
akce zúčastnit.

Procházka po Opavě aneb ve dvou se to lépe táhne
Dne 27. 6. vzala naše Míša ze 4. RS Samuela a Nelu na procházku po Opavě.
Počasí bylo nádherné a děti si hrály nejen v parku, ale i na fotbalovém hřišti.
Samuel společně s Nelou byli hodní a náramně si to společně s Míšou užili.
Dětem, ale i tetám se nápad Míši moc líbil.
Teta Pavla

Hurá za kulturou!
Poslední červnovou sobotu šlo deset dětí společně s tetou Pavlou na Horní
náměstí, kde se hrála hudební divadelní pohádka Princezna Koloběžka první od
Jana Wericha. Představení se líbilo nejen naší tetě Pavle ale i dětem, obzvláště
malým. Moc jsme si to užili a těšíme se na další podobnou akci!
Děti z 1., 3., 4. a 5. RS

Fantazii se meze nekladou!
Nejen sportovní aktivity mají v našem DD velký úspěch. Pokud chceš v sobě
objevit nový talent a naučit se něco nového určitě neváhej a přidej se do
výtvarného kroužku k naší kreativní duši tetě Pavle!
Teta Kristýna

Překvapení, které vyrazilo dech…
Byl pátek 10. 9. a zdaleka jsem netušila, že se mi tento den vryje do paměti. Moje
děti z rodinné skupiny si mezi sebou pořád něco šeptaly a poté se najednou zavřely
na pracovně. Jako milovník detektivek jsem tomu ihned chtěla přijít na kloub a
nastolit pořádek. V tom mě zastavil Gabriel, který chtěl pustit na fotbalový trénink
a sdělil mi, že na pracovně děti něco rozbily a snaží se to dát dokupy. V zápětí,
než jsem se stihla naštvat, pro mě přišla s úsměvem Klára, která mě poprosila ať
zavřu oči a vedla mě na pracovnu. Znáte ten moment, kdy vám vhrknou slzy do
očí a nevíte nadšením co vnímat dříve? To bylo přesně ono! Jelikož mám
narozeniny v čase letních prázdnin, tak mě nenapadlo, že mi děti společně připraví
narozeninovou oslavu! Hrála hudba s narozeninovou tematikou, bylo nachystané
krásné pohoštění včetně dortu, jež děti samy připravily, následovaly gratulace a
předání dárku, který má pro mě nevyčíslitelnou hodnotu. Nejlepší ale byly ty
společné chvíle, které mi utvořily krásnou vzpomínku. Touto formou bych ještě
jednou chtěla moc poděkovat mé rodinné skupině, že jsem díky nim tohle mohla
zažít! Dále bych chtěla poděkovat i ostatním dětem, které si na mě vzpomněly a
udělaly mi upřímnou radost a také mým úžasným kolegům. Děkuji!
Teta Kristýna

SLAVÍME!
I my na 1. rodinné skupině jsme pořádně slavili! Oslavili jsme společně 16.
narozeniny Lukáše a 10. narozeniny Samuela. V příjemné atmosféře, s úsměvem
a dobrým jídlem to ani jinak nejde, ne? 😊 Klukům přejeme ještě jednou jen to
nejlepší!!!
1. RS

Přichází nejen škola, ale i praktický výcvik!
Začíná nám zase škola, ale pro některé z nás i praktický výcvik, na který se velmi
těšíme. Aby nás tam vůbec pustili, musíme mít pořádnou výbavu a vhodné
oblečení. Užijte si naši módní přehlídku…Pro některé zábava a pro některé
utrpení… Hahahaa….
Božena, 6. RS

A další narozeniny!
A že oslav není nikdy dost! Dne 11. 9. 2021 společně oslavila 3. RS a 6. RS 16.
narozeniny Davida P., 15. narozeniny Ester D. a 8. narozeniny Lukáše M. Obě
skupiny se podílely na přípravě tohoto nádherného dne a za krásného počasí jsme
si tento den zapsali do paměti. Ještě jednou JEN TO NEJLEPŠÍ!
3. RS a 6. RS

Udílení cen Sportovec dvacetiletí MS kraje
Dne 30. 9. 2021 jsme měli možnost zúčastnit se společenské akce, a to
slavnostního udílení cen ankety Sportovec dvacetiletí MS kraje. Akce se konala
v Ostravě – Vítkovicích, v multifunkční hale Gong. Z Opavy jsme vyjeli krásně
oblečeni a připraveni na tu slávu. V hale nás uvítala organizátorka, která nás
seznámila s programem a usadila nás na místa. Na tomto galavečeru byly
udělovány ceny sportovcům Moravskoslezského kraje a tak se zde objevilo
mnoho známých osobností. My jsme fotku s jednou z nich „ulovili“. Celý
program byl doplněn kulturním vystoupením ostravského rodáka a zpěváka
Jaromíra Nohavici a pěveckého sboru Permoník. Do jeho písniček s trefným a
humorným textem jsme se zaposlouchali a celý večer nám jako lusknutím prstu
utekl. Zpět jsme přijeli příjemně unaveni. Děkujeme MSK za možnosti zúčastnit
se této společenské akce plné slavných a talentovaných osobností, moc jsme si to
užili.

Jsme u konce….
zářijové číslo Domováčku bylo plné zajímavých článků, informací, fotek. Do
příště budeme rádi, pokud nám opět napíšete alespoň krátký článeček o tom, co
jste zažili, udělali. Taktéž uvítáme nápady na zajímavá témata, která by vás
zajímala, také otázky do rubriky „Sedmička“, abyste se o svých tetách a strejdovi
dozvěděli, co nejvíce.
Příští číslo bude věnováno podzimu, a co všechno k podzimu patří? No, to se
dozvíme přece příště.
Tak nezapomeňte, foťte, pište, ptejte se a posílejte články či nápady.
Děkujeme a budeme se těšit příště.

