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Rok 2020 byl velice poznamenán pandemií covid-19. Omezení s ní spojené poznamenaly
všechny sféry života lidí, především však sociální vazby a kontakty a mezilidské vztahy.
Rosnička byla nuceně zavřená od konce března do půlky května a od začátku října do konce
listopadu. V tomto období lektorky připravovaly programy letních táborů, připravovaly
materiály k dílničkám a chystaly keramické výrobky k prodeji,  které si zájemci vyzvedli,
nachystaly pytlíčky mikulášské nadílky, generální úklid, úprava zeleně okolo Obecního domu
a Obecního úřadu, aj.

Akce, které se z důvodu pandemie v roce 2020 neuskutečnily:

● jarní burza
● velikonoční dílna a jarní dílnička pro děti
● Den Matek a dětská dílnička Potěš maminku krásným dárkem
● Den dětí
● Akademie kroužku CVČ
● letní burza
● Pouťová zábava
● Posvícení
● účast na Dni sociálních služeb
● podzimní prázdniny
● podzimní burza
● Martinské posezení
● adventní dílna a předadventní dílnička
● Mikuláš
● Ježíšek v herně
● 9 dětských oslav (bylo by jich mnohem více, tyto byly nahlášené a zrušené)
● 12 EVVO programů (bylo by jich mnohem více, tyto byly nahlášené a zrušené)

V době otevřené Rosničky pokračovaly kurzy a ve volném čase byly nahrazovány zrušené
hodiny.

Během roku 2020 na Rosničce proběhly tyto akce:

- Povánoční burza
- Jarní prázdniny
- letní tábory
- Burza kroužků
- Drakiáda
- úklid
- online prodej keramiky (náhrada za pouťový stánek a za adventní dílnu)
- online předadventní dílnička (sady k domácí výrobě prostírek)



V týdnu 13.-17.1 proběhla v sále Obecního domu Povánoční burza. Zájem byl tradičně
obrovský. Počet prodejců je bohužel limitován prostorem sálu, tudíž, stejně jako v minulém
roce, bylo nutné si před burzou zarezervovat prodejní místo. Těch bylo nakonec sedmdesát.
Troufnu si napsat, že skoro všichni nakupující koupili, co potřebovali. Celkově jsou na burzy
velice pozitivní ohlasy a prodávat nebo nakupovat do Malenovic jezdí ženy až z Českého
Těšína nebo z Ostravy. Bohužel díky covidu byla tato burza na dlouhou dobu poslední. A z
ohlasů ve svém okolí a na FB jsem za celý rok vypozorovala, jak moc maminkách burzy
chybí a jak velkou “díru do rodinného rozpočtu” nákup všeho nového oblečení a potřeb
udělal.



V týdnu 24.-28.2. patřil jarním prázdninám. V pondělí 24.2. jsme s dětmi podnikli výlet na
horolezeckou stěnu v Tendon Hlubina a navštívili jsme Ostravské muzeum v budově Staré
radnice. V jejich prostorách jsme si prohlédli expozici Igráček a Přírodní bohatství Ostravska.
Děti byly nadšené nejen z adrenalinu na stěně (některé lezly s úvazkem úplně poprvé a byly
neuvěřitelně silné a odvážné), ale také z interaktivních pomůcek v expozici. Kladly otázky,
byly zvídavé a celý den jsme si užili.





A ve středu 26.2. jsme v mini počtu šesti dětí navštívili solnou jeskyni v Harcovce, zpátky do
Malenovic jsme se prošli kolem letiště a udělali si hravé odpoledne v herně.



Po první covidové době jsme s dětmi doháněli zameškané hodiny…. kroužky měly 4
hodinové bloky a všichni jsme si je náramně užili :)
Batikovali jsme látky, ze kterých děti šily polštáře, tvořili jarní dekorační sklenice s
keramickými ptáčky, kamarádům upekli a nazdobili perník, dělali pexeso z přírodnin, šily
halenku a spoustu dalších zajímavostí...







První letní rosničkový tábor v týdnu od 7.7. se jmenoval BLÁZNIVÍ VĚDCI. Sešla se úžasná
parta malých vědců, kterým se všechny pokusy povedly a poklad našli. Celotýdenním
pokusem bylo sledování růstu hrachu v odlišných podmínkách, dále jsme dělali čističku
vody, kapacitu plic, optické klamy, Brailovo písmo, Nenewtonskou tekutinu, povrchové napětí
a kapilární vzlínavost vody a každé odpoledne měly děti sportovní vyžití.





Následný týden se na Rosničce sochalo… tentokrát si chvíle relaxace užily ženy…..



V týdnu od 20.7. následoval Turisťák # 1. Úžasný týden, během kterého jsme nachodili okolo
70 km za pět dní a poznali spoustu zajímavostí - zašli jsme na Kykulku, prošli obrázkovou
cestu, navštívili Záchrannou stanici ohrožených zvířat v Bartošovicích, zaházeli si v disk
parku ve Frenštátě pod Radhoštěm, v dešti prošli z Čeladné na Ostravici.





Následoval Turisťák #2. kdy jsme sice nenachodili tolik km jako na #1, zato nás nezastavilo
počasí, státní hranice ani výška. Děti začaly týden hřebenovkou z Klokočova po státní
hranici až na Bobek a Bílou, navštívili jsme muzeum a areál skokanských můstků ve
Frenštátě p. Radhoštěm, děti si vyzkoušely Slackline, prošly Kozí hřbety, rozhlédly se z
Raškovy vyhlídky a našly poklad v komnatách zříceniny hradu Šostýn.





Zatímco děti z Turisťáku #2 objevovaly a poznávaly, na Rosničče se sochalo v Keramickém
táboře. Děti pracovaly dle zadání nebo dle své fantazie, učily se odlévat hrnečky a misky z
forem, míchat glazury a glazovat. Nechyběl ani pohyb - buď na hřišti nebo v horní tělocvičně.





Jako poslední paralelní dvojtábor proběhl Klučicí zážitkový tábor a Tvoření pro dívky.

Kluci si tábor maximálně užili, měli celý týden pořádně “našlapaný”, pondělní výstup na Smrk
(odkud nás však vyhnala bouřka). Úterní lezecký den na cvičné skále Horního Mazáku u
Butořanky s opékáním buřtů (bohužel taky za mocného doprovodu dvou bouřek). Středeční
sportovní den v tělocvičně, kdy nám počasí opravdu nepřálo, tak kluci měli turnaj ve fotbale,
v řetězové vybíjené, v “laserovém bludišti. Čtvrteční program měl největší úspěch - navštívili
jsme Jump centrum v Dolní oblasti Vítkovic (kluci se vyřádili dosyta) a pak si ještě vyzkoušeli
umělou lezeckou stěnu. V pátek jsme celý týden završili v Tarzanii v Trojanovicích (kluci si
dali každý dvě trasy) a po obědě úspěšně vyluštili rébusy a našli poklad i s diplomy.





Holky během Tvoření pro dívky celý týden vyráběly nádherné výtvory - obří sluníčkové
kocoury, zdobené věnečky, sárdové odlitky a své vlastní masky, třpytivé záložky do knihy,
ušily si velryby a spoustu jiného. Během poledního klidu si hrály a odpoledne trávily
venkovními hrami.





Dne 8.9. odpoledne proběhl v sále Kulturního domu ve Frýdlantě nad Ostravicí IV. ročník
Veletrhu zájmových kroužků. Vzhledem k nejistotě ohledně covidové situace byla účast a
zájme dětí a rodičů výrazně menší než v minulých letech. I tak jsme si odpoledne užily.



Jedinou podzimní akci, kterou jsme v rámci Rosničky stihli (než nám nuceně na dva měsíce
zavřeli Rosničku) byla Drakiáda. Letos byla 4.10 a povedla se na výbornou!!! Foukalo tak
kvalitně, že děti měly problém tvořit papírové ježečky, ale draci létali jako o závod...a tak to
má přeci být! Nálada a atmosféra byla úžasná, lidé se po delší nucené odmlce vítali,
objímali, bavili a smáli.



Bohužel hned 5.10. byla Rosnička nuceně uzavřena na dva měsíce. V této době proběhl
úklid a údržba okolí Obecního domu. Postupně jsme připravovaly tématickou keramiku k
prodeji a předadventní dílničku. Tyto činnosti se přesunuly předevšim na FB. Postupně jsme
připravovaly tradiční rosničkové akce s nadějí, že se covid situace uklidní, a vždy jsme je se
zklamáním musely zrušit. Alespoň jsme dětem nabalily mikulášské balíčky a ony (nebo
rodiče) si je na Rosničce vyzvedly.

Podzimní keramika:



V již tradiční Předadventní dílničce byla letos na plánu příprava vánočních prostírek. Dětem i
dospělým byly našité dvě velikosti prostírek a dle přání nachystány do obálky vánoční vzory.
Pomocí lepící pavučinky a žehličky si děti za asistence dospělých lehce vytvořily originální
prostírky.

Vánoční keramika:



Sice jsme mohli v prosinci Rosničku otevřít jen na dopoledne pro děti do šesti let, ale bylo to
zvláštní…. Nezvyklé ticho a klid…. Bez dětského smíchu….. A s nadějí v srdci, že nový rok
2021 přinese zlepšení covid situace a znovuotevření Rosničky.


