Vychází v březnu 2016
č. 3/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
mílovými kroky jsme se „přehoupli“ do dalšího měsíce letošního roku a i přesto, že je měsíc březen, venku to
vůbec nevypadá, že je ještě zimní období. Na jednu stranu se sice vynaloží menší finanční prostředky na
vytápění, na odklízení sněhu, na druhou stranu je to moc špatně pro naši přírodu. Je stále sucho a klimatické
podmínky spíše nahrávají škůdcům a chorobám. Sice s tím moc nenaděláme, na druhou stranu můžeme být
pozitivněji naladěni alespoň z té mírné zimy. K dobré náladě třeba přispěje zpráva z Moravskoslezského kraje,
kterou jsme obdrželi před pár dny. Moravskoslezský kraj nám totiž schválil první letošní dotaci na realizaci
projektu pod názvem „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“. Díky dotaci z Moravskoslezského kraje (a
se spolufinancováním obce Rohov) se uskuteční několik vybraných aktivit, do kterých budou zapojeni jednak
členové našich spolků, ale také široká veřejnost (alespoň to předpokládáme). V průběhu roku se tedy uskuteční Den země, Den bezpečnosti či sociálních služeb, Den zdraví a Den sportu, ale také výstava ovoce a zeleniny či
adventní jarmark. Pro hladký průběh akcí budou také pořízeny dva velkokapacitní stany. Nedílnou součástí
projektu bude rovněž tvorba nového Strategického plánu obce Rohov na období let 2016 – 2020. Do tvorby
strategického plánu rozvoje naší obce chceme zapojit širokou veřejnost napříč všemi věkovými kategoriemi.
Kromě veřejných besed či kulatých stolů hodláme zpracovat i dotazníkové šetření v obci, a pokud vše, po
stránce organizační, dopadne dobře, můžeme mít velmi důležitý dokument, který nám bezesporu napoví, zda
v rozvoji obce jdeme správným směrem. Z organizačních důvodů budeme sestavovat dvě pracovní skupiny
z řad občanů, které budou společně s odbornou poradenskou firmou zpracovávat podklady ke strategickému
plánu. Proto bych se chtěl na Vás obrátit, zda budete mít zájem v těchto skupinách pracovat, abyste se mi
ozvali. S ohledem na časový harmonogram je ovšem nutné se přihlásit do konce příštího týdne, tedy do pátku
18.3.2016. Jednotlivé aktivity budou samozřejmě s předstihem propagovány formou plakátů a pozvánek na
webových stránkách obce. Zvu Vás již nyní k účasti na těchto akcích.
Pro doplnění z dotační oblasti ještě druhá informace z 11. března, kdy nám Moravskoslezský kraj sdělil
informaci o nepřidělení dotace na letošní druhý projekt, kterým byla naučná stezka pod názvem „Příroda za
rohem Rohova“. Projekt skončil tzv. „pod čarou“ a z důvodu omezené výše vyhrazených finančních prostředků
byla naše žádost o dotaci zařazena do seznamu náhradních žadatelů o dotaci. Bohužel už to tak chodí, že se
někdy dotaci podaří získat a někdy zase ne. Tento zajímavý projekt však nejde do koše, ale do šuplíku, kde bude
vyčkávat na další šanci z jiného dotačního programu (nebo třeba do stejného programu, když na nás vyjde řada
jako náhradní žadatele nebo v roce příštím)._______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Závěrem mého krátkého úvodního slova bych Vám chtěl opět
poděkovat za Vaši přízeň i připomínky, děkuji za jakoukoliv
pomoc a spolupráci.
Vážení spoluobčané, v našem křesťanském světě přicházejí
vrcholné dny roku, na které jsme se – každý podle svých sil postem, modlitbami, připravovali celých 40 dní.
Věříme a mnozí z Vás věří s námi, že se k nám právě v tomto
čase mimořádným způsobem přibližuje Bůh v osobě svého
Syna Ježíše Krista a nabízí celému lidstvu odpuštění hříchu,
spásu duše a naději na věčný život. Ten dar není připraven jen
pro věřící lidi, ale pro každého, kdo je ochoten nechat se
obdarovat, protože Kristus zemřel na kříži za všechny a pro
Velikonoční svátky plné
všechny také vstal z mrtvých, zničil moc smrti a otevřel nám
bránu do věčnosti. Máme tedy důvod k radosti a tuto radost
radosti a pohody
bychom měli sdílet se všemi lidmi dobré vůle. Přeji Vám proto
přejí občanům
krásné prožití Velikonočních svátků!

Daniel P r o c h á z k a, starosta_________________________
starosta_________________________

zaměstnanci Obecního úřadu

________________________________________________________________________________________

Knihy Evy Tvrdé
Pokud máte zájem o
knihy spisovatelky Evy
Tvrdé, které již
v současné době nejsou
k zakoupení na obecním
úřadě (OÚ), je možnost
jejich tituly nahlásit na
OÚ, který následně
zajistí jejich distribuci.
Jedná se např. o knihy:
Dědictví, Třešňovou
alejí, Nenápadný půvab
Slezska, Okna do
pokoje.

O nových knihách na
OÚ Vás budeme
průběžně informovat !
________________________________________________________________________________

Divadelní soubor ŠOK Staré město a obec Rohov
zvou všechny nadšence divadelní scény na představení

ZLATÉ VEJCE

pohádka pro děti i dospělé

19.3.2016 od 15:00 hod, Sál OD Rohov

RYBA VE ČTYŘECH

inscenace pro dospělé

19.3.2016 od 18:00 hod, Sál OD Rohov
VSTUPNÉ 50,- Kč (jedno představení), lístky možno zakoupit na OÚ Rohov, nebo na místě
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Povolování kácení dřevin
Informujeme občany o povolování kácení dřevin, kde došlo již před více než rokem ke změnám. Na přechodnou
dobu 1 roku nemuseli občané podávat žádost o povolení ke kácení stromů, pokud rostl strom na oploceném
pozemku a obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí byl více jak 80 cm.
Vyhláška však byla znovu novelizována a o vydání povolení ke kácení dřeviny (pokud je obvod kmene
stromu více jak 80 cm měřený ve výšce 130 cm nad zemí) je nutné požádat obecní úřad. Povolení není
potřeba žádat na pokácení ovocných stromů nebo na ořez stromů.
Více na www.rohov.cz, kácení dřevin rostoucích mimo les.
____________________________________________________________________________________
Bezplatná daňová složenka - informace pro občany
Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv.
daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své
nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby.
Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Opavě
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. informuje o činnosti za rok 2015
Spolek Roháček, o.s. má za sebou další rok své působnosti. I uplynulý rok byl velmi zdařilý. V lednu jsme
pořádali Společenský ples, který se těšil nemalé návštěvnosti. V měsíci únoru se konal v sále Obecního domu
Maškarní ples pro děti. Tuto akci navštívilo více jak šedesát dětí v krásných maskách v doprovodu svých rodičů
a prarodičů. V měsíci dubnu se uskutečnily další dvě akce. Již tradičně první sobota po Velikonocích patřila
akci nesoucí název Retropárty. A jak název sám uvádí, jedná se o akci, jejíž návštěvníci přišli v různém retro
oblečení a stylová retro hudba hraná z vinylových desek vytvořila skvělou atmosféru. Poslední den v měsíci
dubnu jsme se s mnoha čaroději a čarodějnicemi vydali společným průvodem obcí, na jehož konci jsme upálili
na hranici čarodějnici. Jednalo se o akci s názvem Pálení čarodějnic. Dva prázdninové víkendy jsme se s dětmi
vydali na Putování s Machem a Šebestovou do Velkých Karlovic, kde jsme strávili Letní tábor a
nezapomenutelných 11 dnů. V měsíci září se areál Volnočasových aktivit proměnil v ,,dračí doupě“, neboť jsme
pořádali akci Podzimní hry a drakiádu. Na konci října jsme se vydali na průvod s více jak padesáti broučky se
svítilnami napříč vesnicí. Akce byla ukončena opět na Kučakovci u táborového ohně, kde jsme všechny broučky
uložily k zimnímu spánku. V loňském roce jsme opět ve spolupráci s Klubem seniorů a Místní knihovnou
zrealizovali akci pod názvem Adventní jarmark a dílna. Tato akce byla určena dětem i dospělým. Každý měl
možnost si vyrobit a odnést domů tradiční i netradiční vánoční výrobky. Byla zde i možnost si nejrůznější
výrobky, vazby, věnce, dárky či sladkosti zakoupit. Poslední akcí roku 2015 byla Mikulášská nadílka pořádaná
ve spolupráci s obcí Rohov. Po společné mši svaté v místní kapli byl připraven program v Obecním domě.
Roháček, o.s. touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov
za pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a vstřícné
jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
________________________________________________________________________Roháček, o.s.

__________________________________________________________________________________

Roháček o.s. ve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO
RETRO PÁRT
PÁRTY
V sobotu 2. dubna 2016 od 19:30 v sále Obecního domu v Rohově
Večerem Vás bude provázet DJ Smolka.
Přijdete-li v retrooblečení, budete mít o pár korunek levnější vstupné, neváhejte a oprašte šatník ☺
Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.
(nejedná se o ples, vstupenky i občerstvení je k zakoupení na místě)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 510,- Kč/poplatník, lze provést v pokladně obecního
úřadu, a to v úředních hodinách. Zároveň lze uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod
odpadních vod do obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve čtvrtek 31.3.2016 !
_________________________________________________________________________________________
Upozornění na znečišťování veřejných prostranství v obci
Pokud se projdete obcí, všimnete si, že veřejná prostranství jsou neustále znečišťována
psími exkrementy (travnaté plochy podél ulice Hlavní apod). Žádáme proto majitele psů,
aby si vyzvedávali (zdarma) na obecním úřadě igelitové sáčky, které usnadní sběr psích
exkrementů. Obracíme se na majitele psů touto cestou opětovně s upozorněním, aby dbali
na veřejný pořádek. V současné době obec eviduje 95 psů.
__________________________________________________________________________________________

Kraj letos opraví povrch silnice III/4671 z Bolatic do Kobeřic
Dobrá zpráva pro motoristy. Moravskoslezský kraj letos plánuje opravit silnici III/4671 z Bolatic do Kobeřic.
Po loňské opravě silnice z Dolního Benešova do Bolatic tak přijde na řadu i její další část.__________________
__________________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
Rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2015
Název odevzdaného odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Sklo
Kompozitní obaly (nápojové kartony)
Papír
Kovy
Nebezpečný odpad
televizory,PC+ ostatní elektroodpad -odevzdáno
do E-domku (Asekol)
Ledničky + malé a velké elektrospotřebiče z
domácností (Elektrowin)
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/

Množství
177,54 t
14,98 t
9,93 t
8,91 t
0,138 t
0,805 t
0,324 t
0,36 t
51 ks tel.,PC
ost. 439 kg
13 ks+2bag
= 736 kg
1 x svoz
za rok 2015

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
směsný komunál. odpad 339.343,Objemný odpad
19.122,Nebezpečný odpad
4.057,Nápojové kartony
82,Svoz skla+pronájem zvonů: 18.571Svoz plastů+nákup pytlů: 19.754,Celkem:
400.929,- Kč
Celkový příjem obce za odpady :
Uhrazené občany:
301.920,Uhrazené podnikateli:
43.860,Obdrž. za sběr papíru a železa: 1.860,Odměna od spol. ASEKOL a
Elektrowin za elektroodpad
4.832,Celkem:
352.472,-Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů ve výši
71.189,- Kč musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů a nedá se použít k úhradě výdajů za
směsný komunální odpad (svoz popelnic), objemný a nebezpečný odpad.
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika –
měsíc únor 2016
Jubilanti – 60 let 2 občanky
65 let 1 občanka
Narození – 1 děvčátko
___________________________________________

Nabízím šaty na sv. přijímání, svatby
Cena půjčovného – 500 Kč

Půjčovné pá – ne podle domluvy.
Vratná záloha 500 – 1000 Kč podle modelu.
E-mail:
BrendlovaL@seznam.cz tel: 775 24 03 84

__________________________________________________________________________________________

Informace o činnosti minižáků z Rohova
31.1. jsme opět vyrazili na turnaj do Bruntálu. Za účasti 8
týmů z Bruntálska, Opavska a Olomoucka jsme ani
jednou neprohráli, v systému každý s každým získali 21
bodů. Nutno dodat, že k svačině byl řízek.
20.2. to už byl turnaj poblíž, v Bolaticích. Hrálo se O
pohár starosty obce. Ani tady náš tým nikdo neporazil a
proto jsme na konci turnaje nemohli dopadnout hůře než
na prvním místě. Hrálo 6 týmů, získali jsme 13 bodů a
svačinka párek s chlebem.
5.3. byl halový turnaj O pohár starostky obce Strahovice.
Ani v tomto turnaji jsme nepoznali hořkost porážky a za
účasti 6 týmů jsme po zisku 15 bodů obsadili první místo.
Myslíme, že se nám halová sezóna mimořádně povedla a
že to byla dobrá příprava na nadcházející jarní sezónu.
Vše ještě doladíme k dokonalosti na kondičním soustředění v Žimrovicích.
Všechny poháry jsou vystaveny ve vitríně na Obecním úřadě v Rohově. Možná prohlídka s průvodcem i bez
vždy v úředních hodinách OÚ.
Martin Halfar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj mini žáků 2006 a mladší
Turnaj, který se uskutečnil dne 27.2.2016, pořádali TJ Spartak Rohov a obec Rohov ve spolupráci s trenéry a
rodiči našich minižáků v hale ve Strahovicích.
Podařilo se nám sestavit dva týmy.
Dále se zúčastnili: Hněvošice, Chlebičov,
Bolatice a Strahovice. Turnaj byl specifický
v tom, že nebyly důležité výsledky, ale
předvedená hra a zapojení co nejvíce hráčů do
hry. Každý tým pak obdržel pohár, perníkovou
medaili a plnou tašku sladkostí. K svačině byl
tradiční rohovský řízek.
Velké poděkování všem rodičům, kteří se
aktivně zapojili do chodu a přípravy celého
turnaje, paní Birtkové za napečení a ozdobení
70 kusů medailí. Děkujeme našim věrným
sponzorům: Obecnímu úřadu, pivovaru Rohan
a autodopravci Jirkovi Kretkovi.
Tento turnaj je jednou z aktivit - akcí v rámci projektu
„Obec Rohov v procesu místní Agendy 21„
který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Aktuálně SDH Rohov informuje
Upozornění obyvatelům ČR na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým

Otrava oxidem uhelnatým (CO) zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě i
severní Americe. V České republice je obecně velice nízká úroveň znalostí a informovanosti
obyvatelstva v problematice nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.
Zvyšování počtu postižených osob může být způsobeno nárůstem spotřebičů, které oxid uhelnatý
produkují a zejména zanedbáváním pravidelných revizí a kontrol topidel, ohřívačů vody,
plynových kotlů, údržby a čištění komínů a spalinových cest. V každé místnosti s
umístěným spotřebičem by měla být dostatečným způsobem zajištěna cirkulace vzduchu, mělo by být
zajištěné větrání. Není přípustné, aby místnosti s instalovaným spotřebičem (koupelna, kuchyň,
kotelna) byly zcela uzavřené! Je nutné ponechat otevřený průchod či otvor dostatečné velikosti
(otevřené dveře, okno, větrací otvor, šachta či světlík). Při provozu spotřebiče a hoření dochází k
spotřebovávání kyslíku. Pokud je kyslíku dostatek, molekula uhlíku obsažená v metanu se hořením
přeměňuje na oxid uhličitý. Při nemožnosti cirkulace čerstvého vzduchu dochází k spotřebování
kyslíku a molekula uhlíku se přeměňuje jednak na oxid uhličitý a jednak na velmi jedovatý oxid
uhelnatý.
Za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek může dojít k zpomalení odtahu spalin či
dokonce obrácení komínového tahu. Obecně platí zásada, že čím větší rozdíl teplot, tím lepší
komínový tah. Podobně za podmínek nedostatečně průchodných spalinových a komínových cest
(komín ucpaný sazemi, usmrceným ptákem či ptačím hnízdem) může dojít k průniku kouřových
spalin dovnitř obytných prostor.
Velmi moderní prostředek prevence představuje instalace hlásičů (detektorů) oxidu uhelnatého
v domech či bytech. Tato zařízení se umísťují přímo do obytných místností, jsou napájená z běžných
baterií. Detektory výskytu CO lze pořídit v maloobchodní síti již od 400,- Kč do několika tisíc
korun a jsou k dostání u prodejců, které Vám sdělí Obecní úřad
Rohov !
Návod k prevenci otravy oxidem uhelnatým (volně podle CDC, USA)
• zajistěte kontrolu a servis topného systému, karmy a jiných systémů na tuhá, tekutá či plynná paliva
oprávněnou osobou 1x ročně
• instalujte detektor oxidu uhelnatého v domácnosti a vyměňujte baterie 2x ročně při změně letního a
zimního času
• pokud zazní alarm detektoru, urychleně opusťte obytné prostory a zavolejte 112
• při podezření na otravu (bolesti hlavy, závratě, nevolnost) okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou
pomoc
• nepoužívejte dieselový agregát, gril na dřevěné uhlí, troubu, kempingový vařič nebo jiné podobné
zařízení uvnitř domu nebo bytu
• nenechávejte běžet motor auta uvnitř garáže ani při otevřených vratech
• nespalujte nic v kamnech ani krbu, pokud není zajištěn odvod spalin komínem
• nevytápějte dům nebo byt plynovou troubou
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Lyžařský kurz
V prvním únorovém týdnu a to od 1. – 5. 2. 2016 proběhl lyžařský kurz pro žáky vyššího stupně. Tohoto kurzu
se zúčastnilo 17 dětí. Kurz probíhal ve SKI AREÁLU Karlov pod Pradědem. Ubytování jsme byli v příjemném
penzionu EDEN nedaleko sjezdovek, na které jsme byli dopraveni ski autobusy. Počasí nám docela přálo, i když
některé dny to mohlo být lepší. Žáci měli možnost postavit si obrovského sněhuláka, zvládli i menší procházku
po okolí, která byla zakončena pohárem a pizzou v místní restauraci. Stravování probíhalo také v penzionu
Eden, kde jsme měli plnou penzi a na jídlo si opravdu stěžovat nemůžeme, protože bylo vynikající. Každý večer
proběhl společný program, kde jsme měli možnost zahrát si různé hry, ve čtvrtek proběhla závěrečná diskotéka,
kterou si všichni náramně užili. Lyžařský výcvik probíhal pod vedením Ing. Hany Novákové, Veroniky
Novákové a Mgr. Ondřeje Pekárka. Žáci, kteří uměli perfektně lyžovat se pouze zdokonalovali v technice
lyžování a z nelyžařů se nakonec stali lyžaři, neboť všichni krásně sjedou kopec. Nakonec jsme si mohli
všechno ověřit na závěrečném pátečním slalomu, který všichni zvládli.
Mgr. Ondřej Pekárek, učitel TV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________:________________

Krásné umístění našich žáků v soutěži v anglickém jazyce
Každý rok se někteří žáci naší školy účastní soutěže v anglickém jazyce, která se koná ve Středisku volného
času v Opavě. Letos v kategorii IA (mladší žáci 2. stupně) soutěžila Gabriela Wagnerová ze Sudic a v kategorii
IIA (starší žáci 2. stupně) Daniel Šušolík z Rohova. Oba se zajímali o soutěž, ve které se mohli porovnat s žáky
dalších škol opavského okresu. Soutěžící absolvují písemnou část soutěže, ve které řeší úkoly z gramatiky,
slovní zásoby a porozumění textu. V ústní části se hovoří na vybrané téma. V kategorii mladších žáků se
Gabriela Wagnerová ze 7. třídy umístila na 15. místě z celkového počtu 25. Dosáhla pěkného bodového
hodnocení hlavně v ústní části. V kategorii starších žáků se Daniel Šušolík umístil na 2. místě z celkového
počtu 32 soutěžících. Od prvního místa ho oddělil jen jeden bod z ústní části. Přesto je tento úspěch dva roky po
sobě skvělým výkonem v cizojazyčných dovednostech.
Blahopřejeme ke skvělému výsledku☺! Oba žáci jsou z těch, kteří mají rádi cizí jazyk a odvahu soutěžit.
Doufáme, že se mladým lidem bude angličtina velmi hodit při dalším studiu a zachovají si motivaci k jeho učení
a použití. Cizí jazyk je brána do světa vlastního objevování a rozvoje. Tak hodně štěstí všem při jeho studiu.
Vyučující anglického jazyka – P. Ratajová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PIŠKVORKIÁDA
26. února 2016 proběhl v naší školní družině další ročník piškvorkového turnaje pod názvem ,,Piškvorkiáda“.
Zúčastnilo se 16 soutěžících. Soutěžící celý týden pilně trénovali, zapsali se do třech kategorií a v pátek si
příznivci křížků a koleček změřili své síly v boji každý proti každému. Všichni chtěli vyhrát a být první, ale jak
je známo, každý být vítězem nemůže. Celkový turnaj vyhrála Karolínka Šromová ze šesté třídy… Výhercům
patří gratulace a všem hráčům poděkování za vytvoření příjemné atmosféry. ☺
Ester Medková, DiS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravá pětka
Na přelomu února a března 2016 opět proběhl na naší škole
projekt Zdravá pětka. Žáci 1. až 9. ročníku se zúčastnili
dvouhodinového výukového programu, který je seznámil se
základními zásadami zdravého stravování, správným složením
jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami
hygieny a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl poté
připraven soutěžní úkol, který mladší žáci plnili a pro svůj
tým sbírali „pětky“. Se zavřenýma očima ochutnávali ovoce,
sestavovali obrázek z ovoce a zeleniny. Na závěr byl tým s
největším počtem „pětek“ odměněn. Druhá hodina Zdravé
pětky v 7., 8. a 9. třídě probíhala v naší kuchyni, kde byli žáci
rozděleni do pěti skupin. Každá skupina si vylosovala jeden
zdravý pokrm nebo nápoj, který musela sama připravit.
Všechny výrobky byly nejen chutné, ale i krásně vypadaly. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní lektorce,
která si tento naučný a zároveň i inspirativní program pro nás připravila.
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Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu:
sekretariat@rohov.cz , donést osobně nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do Obecního domu !
_________________________________________________________________________________________________
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