Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, 747 84 Melč

Pořádali jsme Nejmilejší koncert 2017
Výborem Federace dětských domovů ČR pro r. 2017 byla pověřena uspořádáním
regionálního kola soutěžní přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů
„ Nejmilejší koncert 2017 “ ředitelka zdejšího dětského domova a s ní celý kolektiv DD.
Akce se konala 20.4.2017 od 10,00 – 16,00 h. v kulturním domě v Melči.
Záštitu nad akcí měl zřizovatel dětských domovů v MSK Moravskoslezský kraj.
Na akci se sjelo 130 účastníků, počet vystoupení bylo 24, v nichž vystoupilo celkem 83 dětí.
Na koncert se sjeli zástupci 12 dětských domovů z celého Moravskoslezského kraje.
Výkony dětí přijelo podpořit i mnoho hostů, koncert zahájil starosta naší obce pan Martin
Urbanský a ředitelka pořádajícího dětského domova v Melči.
Koncert moderovali dva moderátoři paní Monika Žídková-Brezsková, bývalá modelka a nyní
starostka obce Kravaře a pan David Kopal z Vítkova.
Vystoupení hodnotila „hvězdná“ porota:
1/Tomáš Dastlík – divadelní a filmový herec, působil v divadle Petra Bezruče v Ostravě, nyní
působí na volné noze v Praze a je k vidění především v divadle na Vinohradech. Hraje
v nekonečném televizním seriálu Ulice
2/ Mgr. Milan Harant – ředitel dětského domova Srdce v Karviné, zástupce FICE – Federace
dětských domovů
3/ pan Josef Krpec – učitel zpěvu, působí na ZUŠ v Bruntále, působí též na volné noze jako
operní a operetní zpěvák
4/ pan Milan Spáčil – tanečník. Lektor kurzů společenských akcí, působí externě na
Janáčkově akademii v Ostravě
5/ pan Karel Kostera – majitel umělecké agentury v Opavě, pořádá koncerty vážné hudby
převážně na Opavsku, sbormistr- vede chlapecký pěvecký sbor
6/ paní Tereza Piskořová – redaktorka deníku Region Opavsko
Porota měla za úkol hodnotit jednotlivá vystoupení a navrhnout k postupu do celostátního
kola. Z celého koncertu byl proveden videozáznam, který jsme odeslali výboru Federace
dětských domovů a na jeho základě se potvrdí navržené vystoupení k postupu.
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Celostátní přehlídka nejlepších vystoupení se uskuteční 17.6.2017 v Praze na Karlově
náměstí.
Z našeho dětského domova se do celostátní přehlídky probojovala Maruška Pondiová
se svou romskou písní o lásce.
Sponzoři akce:
Koncert byl organizačně i finančně náročný a bez ochotných sponzorů by nebylo možné akci
uskutečnit.
Hlavním sponzorem akce byl náš dlouhodobý sponzor akciová společnost
Vědecko výzkumný ústav uhelný Ostrava
a dalšími sponzory koncertu byly:
Kovošrot Richny Opava
Krajský úřad Ostrava – zřizovatel dětských domovů
Obec Melč
Město Vítkov
Firma Klemens Dolní Benešov a jatka Melč
Coop Opava
Abel Opava
IK Oil Ivan Kořínek Vítkov
Mgr. Simona Bierhausová Opava
Optys Opava
Cukrářství Kamahaj Hradec nad Moravicí
Akce Nejmilejší koncert 2017 v Melči, kterou náš dětský domov pořádal, byla všemi
účastníky hodnocena jako povedená a zdařilá. O akci se veřejnost dovídala před konáním
v rozhlasovém vysílání a po akci vyšel článek v deníku Region Opavsko.
Děkuji všem, kdo se na akci podíleli a pomáhali s organizací, poděkování patří panu
starostovi naší obce panu Martinu Urbanskému a pracovníkům obecního úřadu, dále
paní Jiřině Wankeové, která nám zajistila občerstvení v kulturním domě a dále děkuji
všem zaměstnancům a dětem dětského domova.
V Melči, 26.5.2017
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Děti z dětského domova uklízely v obci
Dne 29.5.2017 se v odpoledních uskutečnila akce „Pomáháme uklidit naši obec“.
Tento den občané obce mohli potkat děti ze zdejšího dětského domova a jejich vychovatele
jak s odpadkovými pytli v rukou brouzdají po obci.
Úkolem akce bylo posbírat všechny papírky a jiné odpadky, které patří do koše a vědomí
dětí, že i ony jsou zodpovědné za životní prostředí v obci.
Tato akce měla být náhradou za úklidovou akci, která proběhla v obci v měsíci dubnu. Této
akce jsme se s dětmi z DD nezúčastnili, neboť většina děti odjížděla na velikonoční prázdniny
do svých domovů.
Děti i zaměstnanci dětského domova se chtějí podílet na budování pěkného prostředí v obci,
chceme se zapojovat do dění v obci a být její součástí.
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