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V krásném prostředí zahrady u Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny se konala dne

32 dětí spolu s vychovateli a pečovatelkami a za účasti hojného počtu sponzorů zde strávili 
s dětmi krásné odpoledne.
Dětský domov je zřízený Radou Ústeckého kraje pro výchovu 32 dětí s nařízenou ústavní 
výchovou. Skladba dětí je heterogenní od 3 do 26 let. Domov se nachází v pohraničí 
Krušných hor.
Dětský domov je domovem venkovského typu, součástí domova je i minifarma 
hospodářských zvířat, kde chovají ovce a kozy. Veškerou denní péči o zvířata zajišťují děti 
pod dohledem vychovatelů.
K volnočasovým aktivitám slouží dětem multifunkční hřiště, dětské hřiště s prolézačkami a 
minigolfem. Jsou vybaveni sportovními potřebami pro všechna roční období. Sport patří mezi 
oblíbené aktivity dětského domova, jezdí na kolech i koloběžkách, kolečkový bruslích, lyžují 
a běžkují.
Každoročně vyjíždějí na lyžařský a snowboardový kurz. Velmi dobře hrají fotbal, hokej i 
florbal.
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. Slavnost se odehrála v žluto-černých 
barvách, ve stejných barvách jako HC VERVA Litvínov, který patří mezi sponzory DD a děti 
hokejisty milují!
Zahradní slavnosti se také zúčastnili hokejisté Jakub Petružálek a Pavel Francouz.

Co se nám na Zahradní slavnosti líbilo?
 Účast všech dětí oblečených do žluto-černého oblečení. 

 Hojná účast sponzorů.

 Připravený raut pro všechny účastníky slavnosti, slečny z DD obsluhovaly, podávaly 

kávu, opékaly buřty a bylo z čeho vybírat. 

 Zaujalo nás velmi slušné chování a vystupování dětí.
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 Laskavost a obětavost personálu, který nebere tuto činnost jen jako povolání, ale 

především jako poslání a s péčí, láskou a něhou se o děti starají.

  Naopak děti jim vracejí jejich péči plnými doušky.

 Nejroztomilejší byly malé děti od 3 – 6 let, nestačili jsme se divit, jak jsou mrštné a 

pohyblivé.

 Zajímavá byla i návštěva pana Štefana z Psího útulku z Litvínova, který přijel se 

psem, s kterým si děti hrály.

 Ocenění bývalé ředitelky ze ZŠ Hora Svaté Kateřiny, kam děti do školy chodí a měly 

ji velmi rády.

 Předání krmiva od dětí DD do psího útulku v Litvínově.

Měla jsem možnost cca 1 hodinu před začátkem slavnosti diskutovat s velmi mladou a 
schopnou ředitelkou DD paní Mgr. Martinou Stawiarzovou, která má v poslání DD 
jasno.
„Není umění jen dát dětem najíst, obléct je a poslat do školy. Především je nutno je 
vychovávat aby byly po celý den zaměstnány vštěpovat jim dobré návyky, naučit je 
hospodařit s finančními prostředky. 
Děti bydlí ve skupinkách rodinného typu a samy si nakupují, vaří, perou, žehlí a 
uklízejí. Musí být připraveny pro další život tak, aby byly samostatné a nic je 
nezaskočilo.
Cílem ředitelky je, aby všechny děti se v životě uplatnily, aby se nedostaly na Úřad 
práce na podporu.
Také chceme vybudovat dětem krásné dětství.“
V září nastupují 4 děti do učiliště, ale zázemí budou mít stále v Dětském domově. 1 odchází, 
neboť ukončil vysokou školu a má zaměstnání a byt v Praze,

Také my jsme přispěli regionálními potravinami ke krásné slavnosti a to pekařskými a 
cukrářskými výrobky z cukrárny MIPO MARKET v Mostě a masnými výrobky, zejména 
špekáčky, které věnovala firma BILBO ŠMAK, s.r.o. v Mostě. 
Děti si na těchto dobrotách velmi pochutnaly.

Jsem sponzorem Dětského domova v Hoře Svaté Kateřiny již cca 20 let. Jsem ráda, že 
právě tam jsem se rozhodla věnovat finanční prostředky. Vidím na vlastní oči, kam peníze, 
které věnuji, jdou, vidím, jak vzorně se starají všichni zaměstnanci především o výchovu dětí, 
a mám dobrý pocit, že mohu učinit některé děti šťastné.

Proto vyzývám všechny, kteří chtějí dětem pomoci, aby se staly sponzory Dětského 
domova v Hoře Svaté Kateřiny, pomozte dětem, které za to nemohou, že se dostaly do 
neutěšených poměrů.

Finančních podpor nemá DD nikdy dost, především od státu jsou nízké a je potřeba udržovat 
provoz domova.

Na závěr bych chtěla poděkovat ředitelce paní Mgr. Martině Stawiarzové a celému 
personálu DD za jejich vzornou výchovu, péči, lásku, starostlivost o všechny děti. Je 
to povolání náročné, málo placené a ještě v horských podmínkách a přesto se snaží 
všichni udělat pro děti to nejlepší.
Srdečné díky celému kolektivu DD!
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V Mostě, dne 25. 6. 2015
Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most
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