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Milé děti, milí dospělí,

před námi je dětmi nejvíce očekávaný měsíc   v 
roce. Prosinec se tradičně nese v duchu 
adventu, vůně cukroví, mikulášské nadílky, 
občas zimních radovánek, ale hlavně 
očekávání onoho dne. Abych dětem zpříjemnila 
ono očekávání, nachystala jsem pro ně 
Papírový adventní kalendář. Každý den splní 
jeden úkol a Štědrý den bude tady. 
Samozřejmně v Rosničce proběhnou tradiční 
akce jako je Mikulášská nadílka (spolu s OÚ 
Malenovice), Ježíšek v herně a váNOČNÍ běh 
Malenovicemi (spolu s Canicross Beskydy a 
OÚ Malenovice).



Nejdříve však něco málo o akcích, které proběhly v listopadu v 
Rosničce.

V sobotu 12.11. jsem společným průvodem pozdravili posla sv. 
Martina na louce za kostelem. Děti si v dílničce vyrobily krásné 
tematické lucerny, poté si hrály a rodiče poseděli v sále OD u 
dobrého vína, paštik a domácích šlehačkových rohlíčků. V pátek 
18.11. proběhlo vánoční focení rodin s pejsky. Děkuji Báji, Kačce  
a Elči za úžasnou akci, všichni byli spokojení. V úterý 22.11. 
proběhla Předadventní dílnička pro děti. Děti vyrobily nádherné 
dekorace hlavně z šišek a dřeva. Použily také umělý sníh a 
výsledky byly úžasné. V sobotu 26.11. proběhla Adventní dílna 
pro dospělé. Letos poprvé byla v herně a mohu říci, že to bylo 
lepší. Děti měly maminky (a naopak) pod dohledem, bylo více 
stolů k tvoření a všichni jsme k sobě měli “pěkně blízko”. Tímto 
bych velice ráda poděkovala panu Mirkovi Sajdlovi a paní Zuzce 
Závodné za dodání jedlových větví a zeleně všeho druhu. 





A na co se můžete těšit v prosinci?

V sobotu 3.12. od 16. hod 
společně rozsvítíme strom  
na náměstíčku s mikulášskou 
nadílkou. Od 17. hodiny se 
můžete u OD těšit na 
jarmark, občerstvení a 
posezení, k poslechu bude 
hrát kapela HTK Band a      
do 21. hodiny bude k 
dispozici herna s dozorem a 
tvořením.



V pátek 16.12. (po dvou 
covidových letech v správný 
termín) se můžete těšit na již 
tradiční váNOČNÍ běh 
Malenovicemi. Připraveny jsou 
medaile pro všechny účastníky i 
vítěze kategorií, krásné ceny a 
malé občerstvení na zahřátí je 
samozřejmostí. Nezapomeňte přijít 
ve vánočně laděném úboru            
s ozdobami (soutěž o nejlepší úbor 
má nejlepší cenu), čelovkou a 
vhodným obutím dle 
povětrnostních podmínek.



Ve středu 21. 12. dopoledne 
srdečně zvu děti i rodiče       
do herny v Rosničce. 
Společně rozbalíme dárky, 
které Ježíšek do naší 
herničky donese, budeme 
poslouchat koledy, krájet 
jablíčka, lít olovo nebo 
pouštět lodičky ze skořápek. 
Těším se, Blanka



PŘEJI VŠEM DĚTEM A 
DOSPĚLÝM KLIDNÉ 

VÁNOCE PLNÉ 
POHODY A 

SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.


