
Zprávy z činnosti Dětského domova v Melči 

 

Vážení občané, 

od začátku školního roku proběhlo na našem domově mnoho zajímavých činností a pěkných akcí, o 

kterých Vám chci napsat. Vybrala jsem ty největší a nejzajímavější, a tak se s Vámi podělit o pěkné 

zážitky a dojmy. 

 

Sportovní akce 

 

Velký turnaj ve vybíjené – tento turnaj pořádá náš dětský domov již  20. rok a stále je o něj velký 

zájem – velké sportovní klání proběhlo 25.9.2017. Ten den pršelo, a proto celý turnaj proběhl 

v tělocvičně místní základní školy. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z dětských domovů našeho kraje, 

aby porovnaly své síly a dovednosti. Přesto, že pršelo turnaj dopadl skvěle, děti si zasportovaly a 

v prostorách našeho dětského domova se zabavily zajímavými aktivitami – promítaly se filmy, hrály 

se společenské a stolní hry, známí si přátelsky popovídali. Vítězem turnaje se stalo družstvo 

z Dětského domova ve Vrbně pod Pradědem, na druhém místě skončil náš DD a třetí DD Srdce 

Karviná.  

Budišek Cup – turnaj v malé kopané se konal 7.10.2017 v Budišově nad Budišovkou, pořadatelem 

akce byl DD Budišov n.B. Naše družstvo z Melče vybojovalo krásné 2. místo. 

Florbal Cup 2017 v Havířově – tradičně turnaj pořádá Dětský domov Havířov ve velké havířovské 

sportovní hale, turnaj má vysokou úroveň a děti se na něj každoročně těší a trénují. I zde jsme sklidili 

úspěch, naše družstvo z Melče se umístilo na 3. místě.  

Jsem ráda, že máme na dětském domově děti, které sportují a dosahují pěkných výsledků, děkuji všem  

sportovcům za reprezentaci našeho dětského domova. 

 

Kulturně společenské akce 

 

Potravinová sbírka 2017 – stejně jako v roce 2016 jsme se i v letošním roce 2017 zapojili při 

příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby do akce Potravinová sbírka, kterou pořádala 

Potravinová banka v Ostravě. Do sbírky se zapojili zaměstnanci i některé děti z našeho domova. Děti, 

které zakoupily ze svého kapesného potraviny si tak uvědomují, že jsou lidé, kteří potřebují pomoc, 

stejně jako oni. Jsem potěšena tímto jejich počinem a zároveň jsem ráda, že naše děti nejen pomoc 

přijímají, ale dokáží sami pomoc poskytnout. Sesbírali jsme potraviny v hodnotě 967,00 Kč. 

Náš příspěvek byl poskytnut uživatelům sociálních služeb EKIPA v Opavě. 

 

Laskavec 2017 – 13.11. Světový den laskavosti –  zapojili jsme se do akce Jsem laskavec. Tři děti 

našeho domova pod vedením tety Lenky a Sylvy navštívily dětské oddělení Slezské nemocnice 

v Opavě v pavilonu M. Děti pro dětské pacienty vymalovaly  písmenka a obrázky abecedy, aby se 

malí pacienti mohly hravou formou učit poznávat písmenka, dále vyrobily dětskou knihu s příběhem a 

obrázky. 

 Při návštěvě děti předaly zdravotnickému personálu drobné hračky a plyšáky, které budou dětem dělat 

radost v ordinaci při nutných zákrocích. Věříme, že tímto skutkem jsme přispěli dobré věci.  

Cílem, tohoto skutku – laskavosti, je učit naše děti dávat a dělat dobré věci pro jiné v jejich okolí. 

 

Koncert Heleny Vondráčkové – dne 18.11. 2017 se všechny děti našeho domova s doprovodem 

zúčastnily koncertu známe zpěvačky. Vstupenky jsme od zpěvačky obdrželi jako dárek a proto celý 

domov vyjel na výlet do Olomouce, kde se koncert konal. Děti měly možnost si s Helenou zazpívat i 

na podiu a nakonec ji poděkovaly a předaly jí malý dárek. Pro všechny děti to byl velký zážitek. 

Všichni se dobře pobavili. 

 

Obchůdky s Albertem 2017 – dne 26.11.2017 v prodejně Albert na Olomoucké ulici v Opavě 

proběhl prodejní vánoční jarmark. Na jarmarku se prodávaly výrobky našich dětí, např. adventní 

věnce, perníčky, výrobky z keramiky, vánoční svíčky a novinka letošního jarmarku byly šité vánoční 



ozdoby s perličkami. Děkuji za přípravu i průběh jarmarku všem dětem, tetám i strejdům, kteří se 

podíleli a měli zásluhu na celé náročné akci. 

 

Dovolte mi popřát Vám všem občanům Melče, pracovníkům obecního úřadu, učitelům našich dětí a 

všem, kteří spolupracují s naším dětským domovem krásné a spokojené vánoce a úspěšný rok 2018. 

 

        Mgr. Jiřina Bejdáková, ředitelka DD 

 

 

 

 


