Vychází v červnu 2014
č. 6/2014
________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
co nejsrdečněji Vás zveme na společné setkání občanů u příležitosti hodnocení
naší obce v rámci soutěže

VESNICE ROKU 2014
které se uskuteční v úterý 17. června 2014 od 14.00 hod. v obecním domě.
Program :
Úvodní přivítání hostů
Vystoupení dětí z MŠ a Klubu seniorů
Prezentace obce formou videoprojekce
Prohlídka obce
Občerstvení v podobě koláčů, kávy, piva a nealko bude zajištěno zdarma !
Prosíme všechny občany, aby přišli svou obec podpořit v hojné účasti !!
Na setkání s Vámi se těší Daniel Procházka - starosta
ČZS Rohov a Obec Rohov Vás zvou
v sobotu 28
28.6.2014
.6.2014 do
do areálu Kučakovec
na tradiční

Od 15.30 hod. – 16.30 hod. proběhne slavnostní sváteční mše svatá, kterou bude
celebrovat otec Lucjan za přítomnosti pátera Jana Bosko OFM. z řádu Františkánů – působící jako kaplan ve
farnosti Starý Bohumín. Po mši svaté bude následovat bohatý doprovodný program :
- Hudební produkce kapely ,,Rohovanka,,
- Jízda na kočáře s poníky, jízda na ponících
- 17:15 – 17:30 Vystoupení dětí z Mateřské školy Rohov
- 17:30 – 18:00 Divadelní vystoupení ZŠ Sudice
- 18:00 – 18:30 Scénické vystoupení ,,Bolatičtí Bobři,,
- Od 19:00 - Hudební vystoupení skupin „JEN TAK“, „GRAPHITE“
jako host vystoupí STATIS PRUSALIS
- 21:45 – 22:00 Ohňová show skupiny ,,FOLLETO,,
Bohaté občerstvení Gastro – guláš, steaky, žebra, bramborové placky, hamburgery, káva, rohovské koláče,
ruská zmrzlina, nápoje – pivo ROHAN, míchané nápoje, alko, nealko zajištěno !
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.____________________________

_________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledky voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 –
OBEC ROHOV
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast v %

:
:
:
:
:

Název strany, která získala hlasy
KDU - ČSL
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09 a Starostové
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Volte Pravý Blok
Občanská konzervativní strana
Česká pirátská strana
SNK – Evropští demokraté
Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO za Evropu svobodných států

485
45
45
44
9,27 %
Číslo strany

Počet hlasů

5
14
7
16
20
27
37
32
1
6

15
14
4
3
3
1
1
1
1
1

_________________________________________________________________________________

Úspěch knihy o Rohově

V roce 2009 byla obcí Rohov oslovena regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá, aby napsala knihu o obci
Rohov. Tato prosba byla jakousi výzvou pro autorku samou, která se po krátké úvaze pustila do díla. Jednalo se
o vůbec první knihu o obci Rohov a to nejen pro Evu Tvrdou, ale pro samotnou obec. Kniha „Nenápadný půvab
Slezska“ byla po symbolických 9-ti měsících hotova a obec mohla tuto knihu „uvítat do života“ slavnostním
křtem, který se uskutečnil 19. září 2009 v areálu zahrádkářů, který byl zároveň autogramiádou autorky této
knihy. O tom, že si kniha našla místo v mnohých knihovnách místních i přespolních čtenářů, svědčí stovky
(zhruba 700) prodaných výtisků.
Kniha je natolik zajímavá, že si dodnes zájemci knihy objednávají a o knihu projevili zájem i čtenáři
v zahraničí.V Katovicích vychází kulturní čtvrtletník s názvem FABRYKA SILESIA. První letošní číslo tohoto
čtvrtletníku představilo polským čtenářům kulturu v české části Slezska.V oblasti literatury vybrala FABRYKA
SILESIA k bližšímu představení tři autory: Petra Bezruče, Otu Filipa a Evu Tvrdou. Je jistě velkým potěšením
pro obec Rohov, že si překladatelka Karolina Pospiszil vybrala ze všech knih Evy Tvrdé právě Nenápadný
půvab Slezska, tedy knihu, která vychází z dějin Rohova. Pro FABRYKU SILESII Karolina Pospiszil přeložila
povídky Slabikář, Vlast a Duch doby. Kniha Nenápadný půvab Slezska se tak v Polsku představila jako velmi
významná součást české slezské kultury. Za sepsání knihy „Nenápadný půvab Slezska“ jsme dodnes velmi rádi,
na knihu jsme patřičně hrdi a moc paní Evě Tvrdé děkujeme.
Daniel Procházka, starosta obce
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně
životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci celkem 36 televizí,15 monitorů a 275 kg drobného elektra.
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních
telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu.
Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30
cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 36 televizí, 15 monitorů a 275,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
14,25 MWh elektřiny, 620,54 litrů ropy, 64,63 m3 vody a 0,62 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 3,26 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,70 tun“.
Když si uvědomíme, že např. osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a
jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní
čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.

________________________________________________________________________________
Informace o odevzdaných odpadech
Dne 31.5.2014 proběhl v naší obci svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Firmě Marius Pedersen a.s. bylo odevzdáno 3,36 t velkoobjemového odpadu._________________________
________________________________________________________________________________

Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 30. června 2014 !
Společenská kronika - měsíc květen 2014
Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 2 občanky
65 let 1 občanka, 1 občan
85 let 1 občanka
Narození - 1 chlapeček
Úmrtí – 1 občan
________________________________________________________________________________

Připravujeme zájezd pro všechny občany Rohova
Klub seniorů ve spolupráci s Obecním úřadem v Rohově pořádá dne 26. srpna 2014 zájezd pro všechny
občany Rohova.
Program zájezdu: Poutní místo Velehrad, kde je zajištěna mše svatá s prohlídkou baziliky s průvodcem,
návštěva zámecké zahrady a výstava fuchsií v Buchlovicích, prohlídka arcibiskupského paláce v
Olomouci. Cena zájezdu je 350 Kč, vstupné si hradí každý sám.
Zájemci ať se přihlásí u p. Švanové Marty do 20. července t.r. Pokud do této doby nebude autobus plně
obsazen, budou volná místa nabídnuta zájemcům z okolních vesnic.
Marta Švanová

_______________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Memoriál Huberta Hluchníka – soutěž SDH
1.6.2014 proběhla na hřišti TJ SPARTAKU ROHOV hasičská soutěž mužů a žen - byla pro ženy na 1 kolo o
poháry a pro muže na 2 kola, první kolo o poháry a 2 kolo o finanční částku: 1.místo 1500 Kč, 2.místo 900 Kč,
3.místo 500 Kč. Vítěz 1. kola si navíc odvezl putovní pohár memoriálu Huberta Hluchníka.
Letošní Moravská brána se konala 17. května 2014 na území Polska v Kietrzi.

Výsledková listina hasičské soutěže v Rohově
ženy1.Štěpánkovice
2.Lesní Albrechtice
3.Bobrovníky
4. Rohov
5.Bohuslavice

1.kolo muži-1.Píšť
2.Kozmice
3.Závada
4.Vřesina „B“
5.Štěpánkovice
7.Rohov

Moravská brána 2014

2.kolo muži- 1.Vřesina“A“
2.Svoboda
3.Vřesina“B“
4.Závada
5.Markvartovice
11. Rohov

Memoriál Huberta Hluchníka

SDH Rohov pořádal dne 31.5.2014 v Obecním domě akci Dětský den
Obec opět postihly lokální záplavy
Dne 26. května 2014 v podvečerních hodinách
zasáhla obec Rohov silná bouřka, která způsobila
v obci znečištění místních komunikací splavením
zeminy z polí Zemědělské farmy Rohov na ulici
Hlavní od křižovatky směrem k Hospodě U Komárků
a splavením zeminy z polí CETY spol. s.r.o. na ul.
Krátká. V průtahu obce se provádělo místními hasiči
odstranění nánosu bahna a kamení.U této příležitosti
děkujeme SDH Rohov za pomoc při odstraňování
těchto následků ! Další informace přineseme
v příštím vydání zpravodaje !

_____________________________________________________________________________________

Okénko Mateřské školy
Vážení rodiče a příznivci mateřské školy, blíží se konec školního roku a s ním i čas
dovolených a prázdnin. Věříme, že připravíte svým dětem léto plné krásných zážitků a hlavně
společně prožitých chvil, které jsou pro děti nejdůležitější. Možností je spousta a my vám
přejeme pohodové letní dny bez mráčků.
Vrátíme se ještě na chvíli do měsíce dubna, kdy jsme se s dětmi vypravili za vodními
živočichy. Poznávali jsme jejich způsob života a seznamovali se s různými zajímavostmi z tohoto tajemného
světa. V týdnu od 14. do 18.4. jsme pracovali podle projektu zaměřeného na ochranu přírody, zejména pak
vodních zdrojů a jejich ekosystémů, nazvaného „Živá voda“.
Děti se formou rozhovorů, pozorování, experimentů a různých aktivit seznámily s významem vody, jejími
skupenstvími, vlastnostmi a s tím, jak můžeme vodu chránit a šetřit s ní.

V rámci akcí pořádaných ke DNI ZEMĚ jsme ve vstupní hale OD v Rohově připravili tematickou výstavku
doplněnou výkresy a fotografiemi dětí nazvanou „Živá voda“. Skupina předškolních dětí pomáhala s výsadbou
stromků v „Druhém dole“. Ve školce jsme si povídali o významu stromů a lesů pro život na naší planetě a tak
byla účast na této akci pro děti velmi zajímavá a přínosná.

V květnu jsme pozorovali život v trávě. Sledovali jsme včely a mravence při práci, počítali tečky beruškám,
vyprávěli i o tom, jestli mají světlušky lucernu a jak se z housenky stane motýl.

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
U příležitosti oslavy DNE MATEK jsme společně s dětmi připravili vystoupení, které bylo trochu odlišné od
těch z minulých let. Nedílnou součástí naší vzdělávací práce je rozvoj zájmu dětí o lidovou píseň, tanec, zvyky a
tradice. Protože máme s paní učitelkou k folkloru vřelý vztah, tak není těžké jej předávat dětem. Nacvičili jsme
hudebně-dramatické pásmo z materiálů, které jsme čerpali z regionální literatury, zpěvníků a z toho, co nás
naučily naše babičky.
Objevila se v něm témata vítání jara nebo otvírání studánek, která vycházejí z lidových tradic. V pásmu střídavě
vystupovaly starší a mladší děti, které předvedly párové i kruhové tance, žertovné popěvky, říkadla a zazpívaly
slezské lidové písničky. Celkový dojem pak doplnily stylové kulisy, oblečení dětí a hudební doprovod, kdy na
harmoniku hrál František Hluchník.

Poslední týden v květnu jsme naplnili rozmanitými „dárečky“ ke DNI DĚTÍ.
V pondělí děti čekal zábavný program se sportovní náplní na motivy pohádek o pejskovi a kočičce. Děti plnily
různé úkoly, za které pak obdržely ŘÁD PEJSKA A
KOČIČKY.
V úterý nás navštívila paní Johanka Štivarová se svým
poníkem Popelkou. Ukázala dětem jak se koník hřebelcuje,
sedlá, jak se mu čistí kopýtka a co všechno starost o Popelku
obnáší. Všechny děti se pak povozily a dostaly obrázek a
figurku koníka.
Středeční dopoledne plné tanců a hádanek vyvrcholilo
losováním kola štěstí, kdy si každé dítě „vytočilo“ pěknou cenu
a sladkost k tomu.
Netradiční taneční a pěvecké hry vyplnily čtvrteční
dopoledne, ve kterém nechybělo malé pohoštění a sváteční
přípitek ke Dni dětí.
Pátek byl ve znamení veselých nafukovacích balónků, se kterými jsme soutěžili a dováděli podle písniček
Dády, Míši a Pavla Nováka. Domů si děti odnesly letní kloboučky s obrázkem jako dárek k svému svátku.

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Zpráva o činnosti TJ Spartak Rohov za rok 2013
Loňský rok 2013 jsme byli pověřeni organizováním tradičního Rohovského Odpustu, který se uskutečnil
v sobotu 29. června. Jako každoročně začal odpust slavnostní mší, po které byl bohatý kulturní program,
doprovázený prodejem bohatého občerstvení a zakončen noční diskotékou. Týden na to 6-7. července u nás
proběhla Sportovní slavnost. Poprvé po dlouhé době se změněným programem. Poprvé jsme zakomponovali do
sportovní slavnosti Turnaj v malé kopané, dále pokračoval turnaj starších hochů a diskotékou. Následující den
proběhl tradiční turnaj o pohár Antonína Havaly, v mezičase proběhl zápas mini - žáků a vyvrcholilo to
losováním věcné tomboly.
Na podzim také proběhl turnaj ve stolním tenise. Výsledky jste si mohli přečíst v Rohovském zpravodaji. Před
štědrým dnem, jak se již stalo tradicí, se uskutečnil zápas mezi staršími hochy a mužstvem našeho A týmu.
Během minulého roku také proběhla renovace sociálního zařízení na budově TJ Spartak Rohov. Tímto bych
také chtěl poděkovat zastupitelům obce Rohov, které na tuto rekonstrukci uvolnilo finanční pomoc. Dále bych
chtěl poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na činnosti a chodu naší Tělovýchovné Jednoty
Spartak Rohov.
Jiří Hluchník - předseda TJ Spartak
_________________________________________________________________________________________

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Zveme všechny příznivce dobrého fotbalu a piva na tradiční turnaj, který se uskuteční v sobotu 5.7.2014 od

10.00 hodin na hřišti TJ Spartak Rohov.
Startovné je 350 Kč. Hraje se v počtu 4+1 s možností hokejového střídání.
Co vás čeká ? Především fotbalová zábava, souboje, pocuchané nervy, pokopané nohy. A pro 4 nejlepší týmy
pivní odměny i z místního pivovaru Rohan.
Přihlásit se můžete do 3.7. 2014 na email: rohov2014@seznam.cz nebo na tel. 776461975

Občerstvení zajištěno, fanoušky si vezměte s sebou, těšíme se na Vás !
_________________________________________________________________________________

TJ SPARTAK ROHOV pořádá na místním hřišti
ve dnech 5. – 6.7. 2014
tradiční Sportovní slavnost
Program:

Sobota 5.7.2014
od cca 10:00 do 15:00 pouliční turnaj v malé kopané
15:30-19:00 turnaj starších hochů: Rohov, Sudice, Polsko
20:00-02:00 diskokarneval s DJ Ambrožem

Neděle 6.7.2014
13:00 - 19:00 turnaj mužů „Memoriál Antonína Havaly“ za účasti týmů: Strahovice, Kobeřice, Rohov,
v mezičase utkání minižáků Rohov
19:30 - losování věcné tomboly
Bohaté občerstvení v průběhu sportovní slavnosti zajištěno ! Srdečně zvou pořadatelé !
_________________________________________________________________________________

Cyklisté SK VEHA TEAMu Rohov
Matěj Lasák se ve dnech 30.5.-1.6. zúčastnil v dresu reprezentace ČR
etapového silničního Závodu míru jezdců do 23 let. V silné konkurenci 122
jezdců z 22 zemí celého světa (mj. i z Austrálie), obsadil nakonec 55 místo,
když jeho výkon byl částečně ovlivněn nachlazením. Jezdci stáje se však
činili i o tomto víkendu. Matěj Lasák a Šárka Chmurová se v sobotu
zúčastnili závodu horských kol - maratonu na 62, resp. 32 km, nazvaném
Okolo Slezské Harty. Zatímco Matěj musel v půlce závodu odstoupit
z vedoucí pozice pro přetržený řetěz, Šárka obsadila ve své kategorii 1. a
v absolutním pořadí 2. místo. Matěj si vše vynahradil v odpoledních hodinách, kdy v silničním závodě Tour de
Sádek obsadil po spurtu 1. místo.___________________________________________________________

VIII. PŮLMARATÓN KIETRZ (PL) – ROHOV (ČR)
Tento mezinárodní běžecký závod se uskutečnil v sobotu dne 7. června 2014. Bližší informace a výsledky
přineseme v příštím čísle zpravodaje !___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích celkem
12 dětí. Z Rohova to byly 3 dívky a 2 chlapci._________________________

Olga Procházková vystoupí v průběhu
odpustové mše svaté 22.6.2014 v Sudicích !

____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
Zveme Vás na „ŠKOLNÍ AKADEMII“ k 40. výročí školy, která se uskuteční
v sobotu 21. června 2014 od 14:00 hod. v tělocvičně ZŠ a MŠ Sudice.

40 let
Přijměte naše srdečné pozvání.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Víte co je eTwinning a jak funguje v naší škole?
eTwinning je nová metoda výuky v zemích Evropské unie. Tato metoda spočívá
ve společném učení mezi žáky různých zemí. Program vytvořený pro tuto metodu se
nazývá E – twinning a využívá prostředí Internetu. Předpokládá, že se spojí minimálně dva
partneři ze dvou různých zemí, určí si jazyk, ve kterém mohou spolupracovat a rovněž
předmět společného zájmu. V praxi to může být například takto : škola se
Sudic se spojí se školou v Německu, dohodnou se, že budou sledovat vývoj
počasí v jejich podmínkách a komunikovat spolu německy. Děti by takto
získaly poznatky o jiné zemi, komunikovaly by v jiném jazyce, třídily si
informace a zároveň trénovaly dovednosti sociální, pracovní a komunikační.
Tuto příležitost jsme vyzkoušeli v projektu, který jsme nazvali Easter
cards from me to you. Spojili jsme výtvarné dovednosti, informační
technologie a anglický jazyk. Zapojily se děti od třetí do deváté třídy. Asi
měsíc před velikonocemi jsme vyrobili přáníčka, poslali je poštou do škol
ve Španělsku, Makedonii, Rumunsku, Norsku a na Slovensku. Zároveň jsme začali spolupracovat na internetu
v prostoru, který se nazývá Twin Space a je v něm možnost komunikovat s žáky a učiteli z ostatních zemí.
Tento projekt může být vystřídán dalšími v průběhu celého školního roku, pokud budou mít naši žáci
zájem a budou zde nacházet inspiraci a zkušenosti. Tato strategie učení patří mezi žádoucí dovednosti pro život.
lic. Petra Ratajová
Pythagoriáda
Dne 23. května 2014 proběhlo v aule Slezské univerzity v
Opavě okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z naší
školy se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola - Tomáš Boček
(5. ročník) a Jan Lasák (6. ročník).
Úspěch v kategorii 5. ročníku je triumfální, neboť Tomáš
Boček obsadil 1. místo, z celkového počtu 37 soutěžících z
celého opavského okresu. Jan Lasák se v kategorii 6. ročníku
umístil na 32. -41. místě z celkového počtu 63 soutěžících.
Oběma chlapcům blahopřejeme, přejeme další úspěchy v
matematickém "klání" a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Běláková (učitelka matematiky)
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné
popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují
i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.
Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných
surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou
surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových
zářivek. Znovu je tak možné pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi
vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku
můžete také odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna v prostorách v Domě
služeb !
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného
dvora obce Rohov, ulice Krátká - postup je takový, že můžete zářivky odevzdat na
obecním úřadě a zaměstnanci obce je pak odvezou do sběrného dvora, tj. obsluha
sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
Sběrná nádoba
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na
v Domě služeb !
náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Rohov finanční prostředky, které bychom jinak museli
vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku
podařilo recyklovat 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více než 30 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu 79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a
přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
_________________________________________________________________________________
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 !

__________________________________________________________________________________

Máte problém s příjmem
Tv a Sat programů.
Seřídíme Vám televizní a satelitní antény,
dále naladíme a seřídíme programy.
Opravy televizních a satelitních přijímačů.
Opravy dálkových ovladačů.
Opravy Notebooku, monitoru a ostatní
spotřební elektroniky.

Kontakt: Rataj Rudolf, Lesní 12, Bolatice
Tel.: 553 655 229
Mobil: 732 379 994
email: rataj63@seznam.cz
__________________________________________________________________________________________
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