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U příležitosti ukončení školního roku se konala dne 29. 6. 2016 ZAHRADNÍ 
SLAVNOST V DĚTSKÉM DOMOVĚ HORA SVATÉ KATEŘINY. 

Počasí této slavnosti přálo a v krásném prostředí zahrady u Dětského domova 
v Hoře svaté Kateřiny bylo veselo.
32 dětí spolu s vychovateli a pečovatelkami a za účasti sponzorů a starosty 
města Hora svaté Kateřiny panem Lukášem Pakostou zde strávili krásné 
odpoledne.

Dětský domov je domovem venkovského typu a je vhodný jako alternativa 
zejména pro děti, u kterých je nutné z výchovných důvodů změnit prostředí, 
školu, vztahy. V domově je jim nabízena možnost „nového začátku“. Je zde 
možné poskytnout péči a výchovu i dětem mladších 3 let, zejména jde-li o děti 
ze sourozenecké skupiny. 

Je zde možnost společenského vyžití, k volnočasovým aktivitám slouží 
multifunkční hřiště, dětské hřiště s prolézačkami a minigolfem. Všechny 
volnočasové aktivity dětí – ozdravné, společenské, kulturní a poznávací akce, 
vybavení dětského hřiště a sportovní vybavení je hrazeno ze sponzorských darů 
a finančních příspěvků jednotlivých podporovatelů a spolupracovníků.
Počet sponzorů je cca 36 a jsou velkou pomocí při provozu Dětského domova.

Zahradní slavnost se vydařila a byla vzorně připravena.

Ředitelkou domova je paní Mgr. Martina Stawiarzová, která je mladá, ale 
velmi schopná ředitelka s dobrými organizačními schopnostmi a s velmi 
krásným vztahem k dětem.

Pro tuto akci měly děti připraven vlastní kulturní program a to:
- tanec se zpěvem u předškolních dětí
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- zpěv školních dětí

- společné vystoupení předškolních a školních dětí

Pěvecké a taneční vystoupení se všem líbilo.
Pak následovala drezůra pejsků z psího útulku z Litvínova, která dětem udělala
velkou radost a skončila zábavou a hraním dětí se psy.
Také Okresní agrární komora Most přispěla ke krásné zahradní slavnosti 
regionálními potravinami, pekařskými a cukrářskými výrobky z firmy MIPO 
MARKET, s.r.o. Most, Uzenářství Ježek, s.r.o. Most uzenářskými výrobky, 
ovocným moštem z firmy LoPe, s.r.o. Šepetely, uzenářskými výrobky z firmy 
Vojtěch Strauss z Mostu a chutnými sýry z Polabských mlékáren – provozovna 
Varnsdorf.

Všechny tyto regionální potraviny dětem moc chutnaly.

Na této zahradní slavnosti bylo patrné, jak krásný vztah má personál domova 
k dětem a naopak děti jim vrací jejich péči a lásku plnými doušky

Děkujeme proto ředitelce domova paní Mgr. Martině Stawiarzové a celému 
kolektivu DD za jejich vzornou péči, lásku, starostlivost o všechny děti. Je 
to povolání velmi náročné, málo placené a ještě v horských podmínkách a 
přesto se snaží dětem vytvořit náhradní rodinu a krásné dětství.

SRDEČNÉ DÍKY CELÉMU KOLEKTIVU DĚTSKÉHO 
DOMOVA V HOŘE SVATÉ KATEŘINY!

V Mostě, dne 29. 6. 2016 Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
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