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Milé děti, milí dospělí,

ani jsme se nenadáli a máme před sebou poslední, a pro mnohé nejoblíbenější, 
měsíc v roce. Ještě než se rozepíšu o prosinci, dovolte mi malé ohlédnutí za 
listopadem.

13.11. proběhlo svatomartinské posezení. Martin sice sníh nepřivezl, ale i tak jsme 
jej na bílém koni našli - na louce za kostelem. Po návratu z lucerničkového 
průvodu děti v herně rýži zdobily papírovou  husu a dospělí si v dolním sále 
Obecního domu pochutnávali na výborném vínku, domácích paštikách a 
rohlíčcích.  

Advent jsme přivítali ve velkém stylu - v úterý 23.11. proběhla Předadventní 
dílnička, ve které děti vyráběly malé dárečky - skleničku koupelové soli a šumivá 
zvířátka do koupele. V sobotu 27.11. proběhla Tradiční adventní dílna, ve které 
děti tvořily originální vánoční přáníčka a pochutnávaly si na perníčcích a maminky 
vyráběly pod vedením floristky Zuzky krásné adventní věnce a svícny.
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Na co se můžete těšit v prosinci?

8. - 9.12. v čase 8:00-12:00 a 16:00-18:00 si mohou malenovické děti vyzvednout v 
Rosničce a na obecním úřadě mikulášský balíček (tradiční Mikuláš a rozsvícení 
vánočního stromu je z důvodů opatření vlády ČR zrušeno)

11.12. proběhne 4. turistická sobota - Obrázkovou cestou na Javořinku

15.12. od 15. hodin zavítá do Rosničky Ježíšek s nadílkou hraček do herny

17.12. v čase 9:00-12:00 proběhne vánoční posezení seniorů při čaji, kávě a dobrůtce

20.12. od 8:00 bude možno posílat rezervační sms k samoprodejní burze (ta bude 
8.1.2022 v čase 8:00-19:00)

22.12.2021 - 2.1.2022 bude Rosnička uzavřená.



ROSNIČKOVÉ NOVINKY V ROCE 2022

❏ PRAVIDELNÉ DOUČOVÁNÍ A 
PŘÍPRAVA DO ŠKOLY PRO DĚTI       
1. STUPNĚ (v úterý, ve středu 
odpoledne, dle zájmu)

❏ KROUŽEK “MALÝ KUCHTÍK”                          
(v pondělí 16.30 - 17.30)

❏ VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁČKY               
(v pondělí 14.30 - 15.30)

❏ ZIMNÍ TAJEMNÉ SPACÁKOVÁNÍ V 
HERNĚ (tajemná hra, z pátku na 
sobotu)

❏ BOBOVAČKA U KOSTELA (asi            
v únoru)

❏ PŮJČOVNA STOLNÍCH DESKOVÝCH 
HER 

❏ KNIHOVNA ZA ODMĚNU (čím více 
knih si v rosničkové knihovně půjčíš a 
přečteš, tím více odměn dostaneš)

❏ PŘEDNÁŠKA “ZÁZRAČNÉ HOUBY” 
❏ LEKCE PRVNÍ POMOCI
❏ DIVADÉLKA S DÍLNIČKOU
❏ RODINNÉ TÉMATICKÉ FOCENÍ
❏ PRAVIDELNÉ AKCE PRO SENIORY



Nově má Rosnička další komunikační kanál, INSTAGRAM 
rosnickamalenovice. Kdo má zájem, přidejte si:)

Veškeré informace o plánovaných akcích naleznete na:

- www.urosnicky.eu
- FB Rosnicka Malenovice
- IG rosnickamalenovice
- periodikum Mikroregion 
- vývěsní tabule v Malenovicích (vedle auto moto Přikryl)
- Turistické informační centrum FnO

dotazy:

- na tel. čísle: 724 144 368

http://www.urosnicky.eu


PROSBA

CVČ U Rosničky hledá 
ochotného sponzora, 
který by do herničky 
zakoupil ortopedické 
podložky pro správný 
vývoj dětských nožiček.
Bližší info na tel. 
724144368.




