.

Vychází v březnu 2014
č. 3/2014
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
měsíc se s měsícem sešel a za dveřmi klepe jaro. Toto období s napětím očekáváme vždy netrpělivě, abychom
načerpali nových sil po zimním období, které trávíme převážně odhazováním sněhu, stresováním na kluzkých
silnicích, či jen tak ve svých domovech. Letošní rok je světlou výjimkou, jelikož jak s nadsázkou říkám, letošní
jaro začalo už někdy v listopadu ☺. Bez nadsázky se však dá říci, že nás zima opět překvapila (a nejen
silničáře☺), ale letos v opačném slova smyslu – neberu-li v úvahu těch pár dní či týdnů se sněhem, měli jsme
v období zimních měsíců perfektní počasí. Jistě jsme ušetřili nemalé finanční prostředky za otop či jiné zimní
výdaje. I ovzduší nebylo zamořené tak, jako ostatní zimy. Jediné co vidím negativně je dopad na přírodu – toto
počasí není pro rostliny i živočichy úplně optimální, ale pevně věřím, že se s tím nějak vyrovná. Současné
období je dobou příprav na nadcházející rok. O tom, co na letošní rok připravujeme v naší obci z pohledu
dalšího rozvoje jsem již psal v předešlých vydáních. Je potěšující, že se nám podařilo získat první letošní
dotaci, a to konkrétně na stavbu nové IN-LINE dráhy pro bruslaře pod oficiálním názvem projektu "SKATING
WSPÓLNA SPRAWA - SKATING SPOLEČNÁ VĚC - IN-LINE BRUSLAŘSKÁ DRÁHA ROHOV" (jde o
společný projekt s městem Kietrz, který byl se svým projektem stavby skateboardové dráhy v Kietrzu rovněž
úspěšný), v areálu bývalé skládky, kterou označujeme Centrem volnočasových aktivit. Tento název je zvolen
právě pro budoucí využití této lokality. Plánujeme totiž pokračovat v dalších letech druhou etapou IN-LINE
dráhy, stavbou multifunkčního hřiště (výhledově) a také zřízením parku pro volný čas. Dle harmonogramu
bychom v těchto týdnech měli zahájit výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby letošní etapy
bruslařské dráhy, který by měl se stavebními pracemi začít ihned, jakmile to počasí a okolnosti (především
dotačního programu) umožní. Předpokládáme, že nová dráha bude hotova do 30. června letošního roku.
V uplynulých dnech zaměstnanci obce prováděli odstranění vzrostlých stromů a keřů v obci, které by měly
uvolnit plochy pro výsadbu novou. Ta je plánována na období březen – květen. Pro mnohé to bude jistě velká
změna, ale věřte, že změna k lepšímu a nakonec na pozitivní změny bychom si měli zvykat a bez zbytečných
emocí je nezatracovat. Co se týče Naučné stezky „Za rohem Rohova“, o které jsem Vás informoval v únorovém
vydání, tak ta nebyla v prvním kole bohužel schválena a druhou šanci máme někdy v podzimních měsících, kdy
bude druhé kolo hodnocení – tak uvidíme, možná se na nás usměje štěstí. Do konce března máme možnost
odevzdat žádost o finanční dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje – této šance
využijeme. Letošní podmínky jsou pro naši obec sice velmi negativní, ale za námahu to jistě stojí. Náš úřad tedy
připraví projekt, jehož obsahem bude pokračování obnovy přístupových chodníků v části „Hasenberg“. Rád
bych, aby se naplnila moje vize – mít nové chodníky v celé obci. Uděláme maximum pro úspěch tohoto
projektu, avšak záleží na vyhodnocení naší žádosti o dotaci, bez které by se obnova chodníků zrealizovala velmi
stěží. Chybí nám k opravám zhruba 515 metrů čtverečních vč. vjezdů k rodinným domům. Letošním
projektovým záměrem se však zřejmě nepodaří provést opravy v celém rozsahu a budeme nucení k etapizaci. O
obsahu tohoto projektu Vás budu informovat v dalším vydání Rohovského zpravodaje.____________________

__________________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané, závěrem mého úvodního slova bych Vám jako obvykle moc poděkoval za dosavadní
spolupráci spojenou s údržbou komunikací, chodníků, veřejných prostranství, jakožto i obecních budov a
zařízení. Děkuji ještě jednou všem místním spolkům a organizacím (ale také rodinným příslušníkům) za
organizaci veškerých společenských či sportovních akcí v uplynulých měsících, Vám všem ostatním za
návštěvnost těchto akcí a sponzorům za financování těchto aktivit, které nás sbližují v jednu velkou rohovskou
rodinu. Děkuji Vám rovněž za podporu, ale také za impulzy či připomínky k našemu úřadu, potažmo obci.
Do dalších dnů Vám přeji pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
__________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
_________________________________________________________________________________________
Upozornění na volný pohyb psů a znečišťování veřejných prostranství v obci
Na obecním úřadě evidujeme nárůst stížností na volně pobíhající psy v obci. Dle obecně
závazné vyhlášky obce Rohov (OZV) jsou vlastníci psů povinni zajistit psa proti úniku,
volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích a komunikacích je zakázáno. Žádáme proto
důrazně, aby chovatelé svou povinnost plnili. V opačném případě upozorňujeme na to, že
porušení OZV je posuzováno jako přestupek a hrozí zde finanční pokuta.
S blížícím se jarem také opět zaznamenáváme znečištění veřejných prostranství v podobě
psích exkrementů. Obecní úřad vychází majitelům psů vstříc tím, že obdrží zdarma na OÚ dostatečné množství
igelitových sáčků, které usnadní sběr psích exkrementů. Obracíme se proto na majitele psů touto cestou již po
několikáté s upozorněním, aby dbali na veřejný pořádek.

__________________________________________________________________________________
Moravskoslezský kraj (MSK) vyhlásil dotační programy
Jedná se o dotační programy: - příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji v roce 2014
- příspěvky na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2014
Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách Krajského úřadu MSK :
www.kr-moravskoslezsky.cz, veřejná správa, úřední deska, dotace, vyhlášené dotační programy.
Informace Vám také poskytneme na obecním úřadě._______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Práce na komunitním plánování sociálních služeb v obci Rohov pokračují

V měsíci únoru se uskutečnilo další setkání pracovní skupiny
se zaměřením na seniory, děti, mládež a rodinu a osoby ohrožené
se sociálním vyloučením.
Hlavními tématy byly:
- podpora aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany
- propagace a informovanost
- priority v obci
- příspěvek na péči 2014
13.2.2014 - zasedací místnost OÚ
Příští setkání proběhne koncem Připomínáme, že hlavním cílem projektu je zpracování střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb pro spádovou oblast Svazku obcí
měsíce března.
mikroregionu Hlučínsko-západ, kterého členem je i obec Rohov.
_________________________________________________________________________________________
Konec provozu bezdrátového internetu MOPOS Communications a.s. v obci Rohov
Na konci měsíce září 2013 přestala společnost MOPOS provozovat bezdrátový internet v obci Rohov –
vysílač se nacházel na budově firmy HA-ZAM v areálu bývalého státního statku v Rohově.
Stalo se tak po dohodě s poskytovatelem za200.cz. Tato společnost převedla všechny klienty firmy MOPOS v
obci Rohov na své vysílací body - pokud o to měli zájem.
Bezdrátový internet v obci Rohov tedy v současné době provozuje:
- společnost za200.cz – vysílač v jihovýchodní části obce (stožár u bývalého objektu firmy CETA spol. s.r.o.),
kontakt: tel. 55 88 45678, mobil : 605 215 179.
- společnost Hlucin.net – antény a technologie umístěny na budově kabin na místním fotbalovém hřišti,
kontakt: mobil : 777 349 549 nebo 777 757 011.___________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Informace – odpady v naší obci
Rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2013

Název odevzdaného odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Sklo
Kompozitní obaly (nápojové kartony)
Papír
Kovy
televizory,PC–odevzdáno do E-domku (Asekol)

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
směsný komunál. odpad 372.456,Objemný odpad
10.334,Nápojové kartony
239,Svoz skla+pronájem zvonů: 37.438,Svoz plastů+nákup pytlů: 60.658,Celkem:
481.125,- Kč

Množství
193,71 t
6,8 t
12,83 t
9,039 t
0,38 t
1,762 t
0,388 t
37 ks TV,
Celkový příjem obce za odpady :
13 ks PC
Uhrazené občany:
302.180,ostatní elektroodpad (Asekol)
0,27 t
Uhrazené
podnikateli:
41.355,Ledničky + malé elektrospotřebiče z domácností 21 ks+1 bag
Obdrž.
za
sběr
papíru
a
železa:
3.403,(Elektrowin)
Odměna
od
spol.
EKO-KOM
a.s.
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
2 x svoz
za třídění plastů:
97.204,v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2013
Odměna od společnosti EKO-KOM a.s. ve výši 97.204,- Kč byla Odměna od spol. ASEKOL a
9.718,zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů a ke snížení Elektrowin za elektroodpad
Celkem:
453.860,Kč
výdajů, spojených s odpadovým hospodářstvím obce.
Celkové náklady uhrazené svozové firmě Marius Pedersen a.s. byly vyšší než celkové vybrané příjmy za
odpady. Rozdíl ve výši 27.265,- Kč byl dofinancován z rozpočtu obce.
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje v soutěži O keramickou
popelnici za rok 2013 se obec Rohov umístila na 90. místě (vloni na 45. místě).
__________________________________________________________________________________________

Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 31.3.2014 !
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 5.3.2014: 49 uchazečů o zaměstnání. ________________________

Předpokládaný termín uskutečnění tanečních od října do prosince.
Předpokládaný rozsah cca 9 - 10 lekcí + závěrečná.
Délka lekce 2,5 hodiny.
Kurz je pro dospělé bez omezení věku na stupni začátečníci
a lehce pokročilí.

KDE: Sál obecního domu v Rohově

V případě že se chcete zdokonalit v tanci a ještě se dobře pobavit,
kontaktujte prosím paní Zlatu Tomíčkovou, tel.

732 545 757

Společenská kronika – měsíc únor 2014
Jubilanti – 50 let
60 let
70 let
Sňatek – 1

2 občané
1 občan
1 občanka

Úmrtí – 1 občanka, 1 občan

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
Návštěva solné jeskyně
Ve středu 19. 2. 2014 navštívila 1. třída solnou jeskyni v Bolaticích.
Děti si pobyt v jeskyni velmi užily - hrály si na solnici se solí z
Mrtvého moře, s nadšením stavěly různé stavby nebo relaxovaly na
lehátkách. Při tom všem mohly načerpat sílu a energii, kterou poté
využily při cvičení na trampolínkách. Za hudebního doprovodu a se
zkušenou instruktorkou si užily nejen spoustu zábavy, ale rozvinuly i
pohybové návyky, obratnost a koordinaci. Vůbec se nám nechtělo
odjíždět domů.
Za 1. třídu Mgr. Kateřina Hrubá.

------------------------------------------------------------------------------2. místo v soutěži v anglickém jazyce
Žák naší školy Daniel Šušolík (7.třída), se
zúčastnil okresního kola soutěže v anglickém jazyce
v Opavě, které se konalo dne 19.2. 2014. Z celkového
počtu 21 žáků z různých škol okresu Opava se
probojoval na vynikající 2. místo. Daniel patří mezi
velmi nadějné angličtináře naší školy, na které jsme
pyšní. Soutěž probíhá každoročně ve dvou kategoriích:
žáci mladší – 7 ročník a starší – 8. a 9. ročník.
V kategorii starších žáků nás reprezentovala žákyně
Kateřina Havalová (9.třída).
Gratulujeme k umístění a přejeme hodně úspěchů
v dalším studiu cizího jazyka. Mgr. Petra Ratajová

Beseda o canisterapii
O tom, že nás pes umí nejen hlídat, ale také chránit a léčit, nám
přijela v pátek 28. 2. 2014 povykládat paní Šárka Blokešová z
Bolatic. Se svými fenkami navštěvuje školy a dětské stacionáře.
Žákům 1. a 2. stupně nejprve povídala o psech a vůbec o tom, jak se
k pejskům chovat a jak se o ně starat. Poté nám pověděla o samotné
canisterapii, které se dlouhodobě věnuje. Součástí byly také názorné
ukázky výchovy a výcviku speciálně cvičených pejsků nebo
canisterapie. Příjemné pocity z kontaktu s pejskem si na „vlastní
kůži“ mohly děti vyzkoušet během celého povídání.
Mgr. Kateřina Hrubá

--------------------------------------------------------------------------Zdravá pětka Ve dnech 3. 3. a 4. 3. 2014 proběhl na naší škole projekt
Zdravá pětka. Žáci 1. až 6. ročníku se zúčastnili výukového programu
nazvaného „Škola Zdravé pětky“. Škola Zdravé Pětky nejprve žáky
seznámila s 5 základními zásadami zdravého stravování. Děti se seznámily
se správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem,
zásadami hygieny a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma byl poté
připraven soutěžní úkol, který žáci plnili a pro svůj tým sbírali „pětky“. Se
zavřenýma očima ochutnávali ovoce, zeleninu a nápoje. Dostali také misku
ovoce a zeleniny a sestavovali obrázek. Na závěr byl tým s největším
počtem „pětek“ odměněn a všichni dostali vysvědčení plné pětek :-) „Párty se Zdravou pětkou“ byl zase
název výukového programu pro 7., 8. a 9. ročník. Oba programy probíhaly v průběhu dvou vyučovacích hodin.
Během první hodiny projektu byli žáci poutavou formou seznámeni s potravní pyramidou, které potraviny by
jejich jídelníček obsahovat měl, a které jsou pro ně naopak nevhodné. Ve druhé hodině proběhla praktická část
programu, žáci si sami připravovali zdravou svačinu obsahující ovoce a zeleninu a následně si na ní pochutnali.
Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Hana van der Laan______________

________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV

Vážení rodiče a příznivci naší mateřské školy,
také máte ten pocit, že nám ten ČAS neuvěřitelně letí? Zimní měsíce
máme pomalu ale jistě za sebou a teď – v březnu – se vlády chopí voňavé
jaro.
My jsme v mateřské škole nezaháleli a hned v lednu jsme se, v rámci naší
celoroční vzdělávací hry SAFARI, vydali prozkoumat džungli.
Průvodcem nám byly příběhy chlapce Mauglího z Knihy džunglí. Děti se
prostřednictvím knihy, encyklopedií, DVD a internetu seznamovaly se životem ohrožených zvířat.
Získaly nejrůznější znalosti a dovednosti – učily se pravolevé orientaci, řadily předměty podle
velikosti, rozvíjely souvislé vyjadřování pomocí reprodukce příběhu, učily se kotoul vpřed a skok do
výšky přes gumu. Vytvořily spoustu výrobků, u kterých rozvíjely své schopnosti práce s barvami,
stříhání, lepení a skládání papíru. Vznikaly tak zajímavé mandaly, tisky z koláže a papírová zvířata.

V únoru nás čekala cesta do pralesa plného pravěkých dinosaurů. Tento termín označuje velké plazy,
jejichž kosterní pozůstatky nalézáme ještě dnes. Pro děti bylo atraktivní téma brontosaurů, stegosaurů
a ptakoještěrů velmi přitažlivé a zábavné. Zaměřili jsme se také na rozvoj a procvičování pěti smyslů
člověka. Prostřednictvím sluchových, hmatových a zrakových her si děti upevňovaly smyslové
dovednosti, rozvíjely myšlenkový proces a vyjadřovací schopnosti. V pohybových činnostech si
vyzkoušely plazení pod překážkami, seskok z vyšší roviny nebo chytání a házení míče.
V pohybových hrách si vyzkoušely svůj postřeh, orientaci v prostoru i vzájemnou spolupráci.
Spolupráce byla pak velmi důležitá při skupinové výtvarné práci a výrobě plakátu „Cesta do pravěku“.
Březen nás zastihl na toulkách stepí a prérií, kde jsme zkoumali
především zvířata s kopyty. Vyprávěli jsme si o jejich způsobu života
a neuvěřitelné houževnatosti. Velkým rádcem a společníkem nám byly
časopisy a to nejen ty pro děti. Čerpali jsme z nich zajímavého a
pestrého obsahu náměty pro každodenní práci s dětmi a nabízeli jim
akční zábavu a hravé učení.

Aktivity, které škola organizuje nad rámec běžného programu:

Každý pátek probíhá od 9.15 do 10.00 hod. v naší školce výuka anglického jazyka pro předškolní děti
pod vedením paní P.Švanové.___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
V tomto školním roce v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti spolupracujeme s knihovnou v Rohově.
Děti mají své čtenářské deníky, do kterých zapisují nejen návštěvu v knihovně, ale také kreslí obrázky
a ilustrace k příběhům z vypůjčených knih. Již několikrát jsme společně navštívili knihovnu, kde pro
nás knihovnice Adéla Komárková připravila zajímavý program.
Každý den čteme dětem ve školce pohádky, příběhy, bajky, říkadla a verše. Rozvíjíme tak jejich
sluchovou a vizuální paměť, slovní zásobu a zájem o literaturu.
Moje kolegyně a já máme společnou zálibu a tou je láska k lidové kultuře, tradicím a zvykům, které
souvisí s křesťanskými svátky, dávnými řemesly a koloběhem v přírodě.
Nejvyšší možnou měrou se snažíme tyto tradice přiblížit dětem. Seznamujeme je s historií regionu,
nářečím, písněmi, tanci, říkadly k jednotlivým tématům. Děti z naší školky zazpívaly lidové písničky
např. na Adventním jarmarku nebo Krmáši na podzim loňského roku v OD Rohov.
Velkou oporou nám je František Hluchník, který naše zpívání doprovází hrou na harmoniku.

Spolupráce s jinými subjekty a akce pro veřejnost:
V lednu jsme spolu s dětmi Sudické mateřské školy navštívili Divadlo loutek v Ostravě a shlédli
pohádku „Příhody kocoura Modroočka“. Veselý příběh, pěkné kostýmy a melodické písničky se
dětem moc líbily.
16.ledna se uskutečnila v naší MŠ informativní schůzka pro rodiče předškoláků s ředitelkou ZŠ
Sudice Mgr. J. Kobzovou. Našich 11 předškoláků se již zúčastnilo zápisu a po prázdninách nastoupí do
1. Třídy.
13.února nás navštívilo divadélko „Šikulka“ a zahrálo dětem loutkovou pohádku „Polámané hračky“.

17.února si pro nás pracovnice Centra volného času Kravaře připravily zábavné a vzdělávací
dopoledne plné pohybových her a soutěží, nazvané „Putování s Ferdou mravencem“. Cílem

__________________________________________________________________________________
programu byl rozvoj smyslového vnímání, pohybových dovedností a jemné motoriky. Děti se s Ferdou
a Beruškou velmi dobře bavily, odměnou jim byl diplom ŘÁD FERDY MRAVENCE.

V únoru se děti zapojily do veřejného dění a nakreslily obrázky na téma „Nechceme zlobit – chceme si
hrát“, které budou přiloženy k žádosti OÚ Rohov o dotaci na modernizaci dětského hřiště na ulici Na
Kopci.
12.3. nás navštívilo divadélko „Smíšek“ s pohádkou „Květinková víla“.

Do konce března si můžete ve vstupní hale OD Rohov prohlédnout výstavku dětských výtvarných
prací nazvanou „Fantastický svět zvířat“.

Více informací a fotografie ze života
mateřské školy najdete na: www.msrohov.cz
Zuzana Ondrufová
Anna Nevřelová

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Výtvarné práce dětí:

Gabriela Slaninová 5 let

Eva Kryštofová 5 let

Antonín Tomíček 6 let

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. informuje o činnosti za rok 2013

Občanské sdružení Roháček, o.s. má za sebou další rok své působnosti. I tento rok byl velmi zdařilý.
V lednu jsme pořádali Obecní ples, který byl opět v úzké spolupráci s Obecním úřadem Rohov. Taneční sál byl
zaplněn do posledního místa. Jsme velice rádi, že ples byl doprovázen pěknou zábavou a bohatou tombolou, za
kterou děkujeme sponzorům. V měsíci únoru se konal v sále Obecního domu Maškarní ples pro děti. Tuto akci
navštívilo více jak sedmdesát krásných masek v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Na konci měsíce března se
Občanské sdružení Roháček, o.s. podílelo na organizaci akce Pouť mladých. Jednalo se o katolickou křížovou
cestu, která byla určená nejen mladým lidem. V měsíci dubnu se uskutečnily další dvě akce. První z nich byla
Retropárty, která se konala v sále Obecního domu. Všichni návštěvníci se přenesli do doby 60.-90. let a
společně si zatančili na hity svého mládí. Hosté v retrooblečení a stylová retro hudba hraná z
originálních vinylových desek vytvořila skvělou atmosféru. Druhá akce konaná v měsíci dubnu byla již tradiční
Pálení čarodějnic, kdy jsme šli společným průvodem obcí a následně pak společně upálili čarodějnici na hranici,
opekli párky a zahráli hry na Kučakovci. V červenci jsme se společně s 36 dětmi vydali na desetidenní
táborovou cestu za dobrodružstvím do Velkých Karlovic. Počasí nám přálo a tak jsme si tábor náležitě užili a
odjížděli s krásnými zážitky. Poslední srpnový víkend jsme opět věnovali dětem. A protože prázdniny končí,
neváhali jsme, a uspořádali Rozloučení s prázdninami. Nejen na Kučakovci ale i na louce nad ním plnily děti
různé úkoly a disciplíny na téma ,,Cesta kolem světa“. Večer se pak děti mohly svést na lanové dráze. V měsíci
říjnu jsme se vydali lampionovým průvodem naší obcí a u velkého táboráku se rozloučili s podzimem.
Následující den pak Obecní dům ožil návštěvou táborníků a prožili jsme krásné Potáborové setkání a
zavzpomínali na léto. V měsíci listopad jsme společně s Klubem seniorů uspořádali akci Adventní dílna a
jarmark. Tato akce se těšila velkému zájmu návštěvníků z širokého okolí. Tímto moc děkujeme všem
dobrovolníkům a prodejním stánkům za pomoc a spolupráci. Celý náš rok jsme zakončili Mikulášskou nadílkou,
která se konala opět pod záštitou Obecního úřadu Rohov. A že jsme byli s dětmi opravdu hodní, svědčilo to, že
oba čerti odcházeli s prázdnou.
Doufáme, že se nám bude dařit i v tomto roce a přijdete nás opět podpořit a společně si užít krásné společné
dny.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, rodinným příslušníkům a v neposlední řadě patří velké
díky Vám rodičům a dětem.
Roháček, o.s.
________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček o.s. zve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO PÁTRY

V sobotu 26. dubna 2014 od 19:30 v sále Obecního domu v Rohově
Přijďte si zatančit na hity, které se budou pouštět z vinylových desek. Večerem Vás bude provázet
DJs Kuchyňka.
Pro prvních 30 příchozích bude připraven speciální retrodárek
Vstupné: v retro 40 Kč, jinak 50 Kč

Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________

Cvičení pro ženy a dívky
Cvičení pro radost.
KDY: V pondělí projektor.
Ve středu s Evou.
KDE: V obecním domě v Rohově, v 19 hodin.
Těšíme se na vás s hojnou účastí !!!!

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Fotbalové okénko
TJ SPARTAK ROHOV

Rozlosování
SEZONA 2014 - JARO
Domácí

Hosté

Termín Den

06.04.
15:30
13.04.
Rohov
Šilheřovice "B" 16:00
20.04.
Velké Hoštice "B" Rohov
16:00
27.04.
Rohov
Horní Lhota
16:00
03.05.
Hať "B"
Rohov
16:30
10.05.
Hrabyně
Rohov
16:30
18.05.
Rohov
Závada
17:00
25.05.
Rohov
Služovice "B"
17:00
31.05.
Rohov
Darkovice "B" 17:00
Háj ve Slezsku
08.06.
„B"
Rohov
17:00
14.06.
Chuchelná "B"
Rohov
17:00
Štítina "B"

Rohov

NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
SO
NE
SO

_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Fotbalová přípravka v Rohově
pracuje pod vedením p. Romana Halfara a p. Martina Halfara. Tréninky jsou každé pondělí v tělocvičně.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
EKOLAMP s.r.o. a obec Rohov informují
Kam s nefunkční zářivkou ?

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do
popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Každý z nás se v této situaci ocitl. Přestane nám po letech svítit
zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit
s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky
nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i
když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i
kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti,
která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou je její
odevzdání ve sběrném dvoře obce Rohov, ul. 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. Speciální nádoba na sběr
vysloužilých zářivek a výbojek bude také umístěna do konce
března 2014 v prostorách v Domě
služeb ! Zpětný odběr zářivek pro naši
obec Rohov zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa, ale plně
hradí veškeré náklady na přepravu a
recyklaci. Tím našemu obecnímu
rozpočtu ušetří část prostředků určených
pro nakládání s komunálním odpadem.
EKOLAMP tak přispívá k ochraně
životního prostředí v naší obci a na nás
Nádoba bude v DS !
všech je, abychom se k němu alespoň
malým dílem připojili.
Více se o problematice nakládání
s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
_______________________________________________________
Žádost o pomoc – Projekt Hultschiner-Soldaten o.s.
Vážení spoluobčané, již několik let pracujeme na knize o vojácích
Hlučínska, kteří sloužili v německé armádě. Vydaným dílem bychom
chtěli těmto lidem věnovat trvalou vzpomínku na jejich těžký osud ve
válečných letech. Touto cestou se obracíme na pamětníky nebo jejich
potomky s prosbou o pomoc. Naším cílem je sestavit pokud možno
kompletní seznam všech vojáků, který bude obsahovat jména jak
padlých, tak i vojáků, kteří válečné útrapy přečkali.Pokud máte doma
jakékoliv doklady vztahující se k této tématice (fotografie, vojenské
knížky, propouštěcí listy ze zajetí, dopisy z fronty apod.) prosíme Vás
o jejich zapůjčení. O výsledcích naší
dosavadní práce se můžete přesvědčit na
webových stránkách:
http://www.hultschiner-soldaten.de.
Děkujeme za případnou spolupráci.
Za Projekt Hultschiner-Soldaten o.s.
Karel Kotzian (Kravaře), tel.: 604189379

__________________________________________________________________________________________
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