Vychází v červnu 2012
č. 6/2012
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

dnešní úvodní řádky Rohovského zpravodaje bych rád věnoval Vesnici roku 2012. Naše obec se po
loňském úspěchu, kdy jsme se v konkurenci 12 obcí umístili na krásném třetím místě, za které nám
Moravskoslezský kraj věnoval 100 tis. Kč a kdy jsme dále získali dvě další ocenění za objekt Obecního
domu v Rohově, přihlásila do této prestižní soutěže opět. Dlouho jsem váhal, zda se znovu přihlásit, ale
okolnostmi jsem byl přesvědčen, že se naše obec přihlásí. Ty okolnosti jsou jasné. Naše obec ještě pořád
žije a to je třeba ocenit. No a tato soutěž je o tom. Oceňují se totiž obce, kde to skutečně žije, kde funguje
pospolitost a vzájemná podpora lidí mezi sebou. Pravda, jistě svůj podíl má i vzhled obce, a to se máme
bezesporu čím pochlubit (koneckonců jako žádná vesnice na Hlučínsku), avšak podstata soutěže je o
pospolitosti, spolupráci a aktivitách občanů obce na její údržbě a především rozvoji. Naše obec je dle mého
soudu vhodný kandidát do této soutěže, proto rozhodnutí bylo na světě. Hodnotící komise, která k nám
v loňském roce přijela a hodnotila „jak na tom jsme“ shledala naši obec jako půvabnou obec, ve které je na
vysoké úrovni společenský život, nicméně něco nám ještě k prvenství chybí. Když jsem pak přemýšlel nad
tím, co v Rohově vylepšit, dospěl jsem k názoru, že pár věcí tu k vylepšení skutečně je. Jednou z nich je
zapojování občanů do rozvoje obce. Proto jsme se již v úvodu letošního roku rozhodli uspořádat setkání
občanů u kulatého stolu. Toto setkání se uskutečnilo 30. ledna a byl jsem mile překvapen, že se nás sešlo
několik desítek. Bylo to znamení, že některým spoluobčanům skutečně jde o to, aby se nemalou měrou
podíleli na rozvoji naší obce, ale rovněž na zajištění bezproblémového chodu. Výstupy tohoto setkání byly
pro mne, ale také pro zastupitele obce přínosem, a jak jsem již avizoval několikrát, budeme v této akci
pokračovat i nadále. Další setkání se uskuteční na podzim. Pořád je co zlepšovat, ale pokud budeme jen
trochu chtít, a každý z nás přiloží ruku k dílu už jen tím, že podpoří organizátory nejrůznějších aktivit
v Rohově svou účastí, budeme o pořádný kus vepředu. Proto Vás prosím o to, abyste i nadále podporovali
všechny složky, ale i neorganizované nadšence, kteří organizují řadu akcí jen proto, abychom se mohli sejít,
pobavit se, zkrátka žít spokojený život v naší obci. Jsem si na druhou stranu vědom toho, že patříme mezi ty
obce, které svým početným seznamem plánovaných akcí na daný rok určitým způsobem vynikají, ale je
s tím spojeno mnoho úsilí. Je to právě o tom, že mnoho z nás chce, a domnívám se, že největší odměnou pro
organizátory je právě Vaše účast na těchto akcích. Proto bych chtěl poděkovat všem složkám, organizacím a
také jednotlivcům za jejich práci pro druhé, ale zároveň všem, kteří se těchto aktivit zůčastňují.
Vážení spoluobčané, jak jsem se již v úvodu zmínil, soutěžíme v soutěži Vesnice roku 2012. Tak jako
v každé soutěži, tak také v této, jsou účastníci soutěže, ale i hodnotitelé (někde rozhodčí). V soutěži Vesnice
roku je ustanovena hodnotitelské komise, která je složena z deseti představitelů obcí, krajů, odborníků a
dalších členů, kteří každou obec pořádně proklepnou a následně vyhodnotí. Naši obec navštíví hodnotitelská
komise v pondělí 4. června 2012 od 14.00 hod., a proto bych Vás všechny, kdo budete mít čas a chuť se
tohoto setkání zůčastnit,rád pozval. Budu rád za účast každého z Vás ! Nejen pro hodnotitelskou komisi, ale
rovněž pro Vás všechny jsme připravili bohatý program a občerstvení v podobě koláčů, kávy, piva a nealko

______________________________________________________________________________________
zdarma ! K poslechu bude vyhrávat Rohovanka, vystoupí děti z naší mateřské školy, členky Klubu seniorů a
řada dalších členů rohovských spolků. Domnívám se, že program bude pestrý a bude se Vám líbit.
V měsíci červnu je naplánováno několik dalších zajímavých akcí, na které upozorňujeme na jiném místě
zpravodaje a zároveň všechny jménem organizátorů srdečně zveme.
O dalších aktivitách, o stavu našich žádostí o dotace a o plánovaných akcích Vás budeme informovat
v příštím čísle Rohovského zpravodaje.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám moc poděkoval za Vaši pomoc, spolupráci a podporu v uplynulém
měsíci a do dalších dnů Vám přeji mnoho sil, pevné zdraví a pohodu.
Daniel Procházka - starosta
______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Upozornění – výzva k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2012
Poplatek ve výši 490 Kč je splatný jednorázově do 30.6.2012 (v případě, kdy poplatková povinnost za
domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti vždy nejpozději do 30.6.2012 a 30.9.2012). Občané, kteří doposud tento poplatek, poplatek
za psa a za odvod odpadních vod neuhradili, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !

_______________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 28.6.2012!
______________________________________________________________________________________

POZOR UPOZORNĚNÍ !

POZOR UPOZORNĚNÍ !

POZOR UPOZORNĚNÍ !

Informujeme občany, že s účinností od měsíce června dojde k úpravě provozu na pozemních komunikacích
v naší obci. Úprava se bude týkat křižovatky ulic Slezská a Horní (u RD manželů Kretkových). Doposud byl
průběh hlavní silnice veden ve směru ulice Slezská – Slezská, a z ulice Horní byli účastníci silničního
provozu (motorová vozidla, kola) povinni dát přednost vozidlům či cyklistům v tomto směru (Slezská –
Slezská). Ke změně dojde ve vedení hlavní silnice, a to ve směru Slezská – Horní (Horní – Slezská).
Vozidla jedoucí od ulice Slezské (shora) budou tímto povinna dát přednost vozidlům jedoucím ve směru
Horní – Slezská a naopak. K této úpravě dochází z důvodu zvýšení bezpečnosti na pozemních
komunikacích v dané lokalitě. Tato křižovatka bude upravena vodorovným dopravním značením.
O této úpravě rozhodlo zastupitelstvo obce Rohov na svém zasedání dne 14.3.2012.
Žádáme tímto spoluobčany, aby se snažili respektovat tuto úpravu a vyhnuli se případným kolizím
s ostatními vozidly.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Změna úředních hodin pro veřejnost na Městském úřadě v Kravařích od 1.6.2012.

Pondělí: 8:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 17:00 hodin

Čtvrtek:7:00 - 15:00 hodin
Pátek: 7:00 - 12:00 hodin

______________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 3. května 2012 očkování psů proti vzteklině.
Skoro polovina vlastníků psů využila této možnosti a bylo naočkováno 46 psů (v obci je
evidováno cca 94 psů). Upozorňujeme, že majitelé psů si mohou stále zdarma
vyzvednout na OÚ sáčky na sběr psích exkrementů !!!

Připravujeme zájezd pro všechny občany Rohova
Po úspěšném uskutečnění zájezdu v loňském roce Klub seniorů v Rohově ve spolupráci s Obecním
úřadem znovu připravuje zájezd pro všechny občany Rohova a to na 30. srpna 2012. Program zájezdu:
Zlaté Hory – poutní místo Maria Hilf se mší svatou, zastávka v Karlové Studánce, Pradědova galerie v
Jiříkově – výstava vyřezávaných dřevěných soch a Betlému v životní velikosti od řezbáře p. Halouzky,
prohlídka zámku v Bruntále. Předběžná cena zájezdu je 200,-Kč. Vstupné si hradí každý sám.
Zájemci o tento zájezd se mohou přihlašovat u p. Marty Švanové.

______________________________________________________________________________________________

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

VESNICE ROKU 2012

které se uskuteční v pondělí 4. června 2012 od 14.00 hod. v obecním domě.
Program :
 Úvodní přivítání hostů s překvapením
 Vystoupení dětí z MŠ a vystoupení 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
_____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc květen 2012
Jubilanti – 60 let 2 občanky, 1 občan

_______________________________________________________________________________

VI. PŮLMARATÓN KIETRZ (PL)–ROHOV (ČR)
Vážení sportovní přátelé, dovoluji si Vás tímto co nejsrdečněji
pozvat na blížící se VI. PŮLMARATÓN KIETRZ – ROHOV ,
který se uskuteční v sobotu 9. června 2012 od 10.00 hod.
se startem z parkové aleje v Kietrzi. V rámci tohoto závodu se
rovněž uskuteční jubilejní V. běh „Budeme maratónci“ a také II.
ročník pochodu NORDIC WALKING o pohár burmistra Kietrze.

Ke dni 28.5.2012 je zaregistrováno již 211 běžců z Čech a Polska, a stále se
registrují další. Předpokládáme, že se letošního ročníku zůčastní okolo 400
běžců ! Pro ty, kteří by měli zájem se tohoto mezinárodního závodu
zůčastnit, máme pár organizačních informací. Organizátoři pro VI. ročník
zavedli do regulí závodu nové body – limit počtu závodníků a také startovné.
Těmito novými body organizátoři hodlají zvýšit bezpečnost závodu, a proto
byl stanoven maximální počet závodníků na 400 osob. Toto omezení rovněž vyplývá z potřeby na logistické
zabezpečení organizace. Běžci, kteří se hodlají VI. Ročníku půlmaratónu Kietrz – Rohov zúčastnit mají
povinnost přihlásit se do běhu formou registračního formuláře na webových stránkách obcí Kietrz a Rohov
a zároveň zaplacení startovného na konto organizátora do dne 4. června 2012. A jaké je startovné ? Pro
letošní ročník bylo v rámci úprav regulí závodu stanovené na částku 40,- PLZ (polský zlotý), které musí být
uhrazeny do dne 4. června 2012 na bankovní účet organizátora a dále pak v den závodu v kanceláři
organizátora, avšak již částka 60,- PLZ. Běžci, kteří dokončí závod budou automaticky zařazeni do losování
bohaté tomboly. A jaké ceny jsou již pro případné výherce nachystány ? – je to LCD televizor, horské kolo,
a také 7- denní pobyt u moře v penziónu pro dvě osoby ve městě Milenko (region Západní Pomořany,
Polsko).
Podmínky závodů a přihlášky jsou k dispozici na www.kietrz.pl a www.rohov.cz

Věříme, že se VI. PŮLMARATÓNu KIETRZ – ROHOV opět zůčastní množství sportovců,
které tímto srdečně zveme !
Daniel P r o ch á z k a – starosta obce Rohov

______________________________________________________________________________________

PRO VAŠI INFORMACI
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský
průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den
dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána
ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze
5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by také musel
zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští
přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal.
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných do cestovního pasu
rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan ČR k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad !_____
______________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích celkem
16 dětí. Z Rohova to byly 4 dívky a 6 chlapců._________________________
____________________________________________________________________________________
Děti z Mateřské školy Rohov Vás všechny srdečně zvou
dne 20.6.2012 v 16.00 hodin do obecního domu

na zábavný program nazvaný

„CESTA KOLEM SVĚTA“
Prostřednictvím písniček, veršů a tanečků objedete spolu s námi celý svět za 45 minut.
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE

Divadelní představení komedie „Údržbář“ divadla ŠAMU ze Štítiny přilákalo do sálu Obecního domu
v páteční podvečer 11. května 2012 na 64 návštěvníků.

V neděli 6. května 2012 proběhlo slavnostní svěcení křížů a památníku v obci
Především starší generace rohovských občanů má nostalgický vztah k sakrálním stavbám v obci. Obec
získala v roce 2011 na opravu některých z nich dotaci. Jejich slavnostní vysvěcení provedl pan farář Lucjan
Jan Lasoň. Početný slavnostní průvod, ve kterém byli zástupci obce, místních hasičů, místní i přespolní
občané, vyrazil směrem od kříže v parčíku u křižovatky a pokračoval k památníku na ul. Slezská, dále ke
kříži na ul. Slezská, ke kříži na ul. Hlavní a do kaple sv. Petra a Pavla na závěrečné požehnání. Zakončení
celé akce proběhlo v obecním domě, kde hrála dechová kapela Rohovanka a bylo podáváno malé
občerstvení, které připravily členky Klubu seniorů.

Dětský den - sobota 26. května 2012, areál Kučakovec
SDH Rohov děkuje všem členům a maminkám za pomoc při přípravě dětského dne v sobotu 26.5.2012.

Zpráva o činnosti TJ Spartak Rohov za rok 2011

_______________________________________________________________________________
V průběhu roku 2011 došlo ke změnám ve složení mužstva TJ Spartak Rohov a to díky hostování hned šesti
hráčů. Na jarní část sezony byli získání 3 hráči z Kobeřic a 3 hráči ze Štěpánkovic.
Hráči Štěpánkovic prodloužili hostování do konce podzimní části roku 2011.
Po sportovní stránce nedopadl rok 2011 dobře. Na konci jarní části sezony 2011 se umístil Spartak Rohov
na posledním místě s 13 body a celkovým skóre 25:73 společně s mužstvem Služovic. Podzimní část sezony
2011 zakončil opět na posledním místě s 10 body.
V roce 2011 proběhla v měsíci červenci v areálu TJ Spartak Rohov sportovní slavnost. Sobotní program
vyplnil zápas starších hochů Rohova a Sudic. Jak se již pomalu stává tradicí proběhly Hry bez Hranic, kdy
tyto hry organizovalo naše občanské sdružení Roháček. Nedělní program byl kvůli nepřízni počasí zrušen.
Další významnou sportovní událostí, která proběhla v loňském roce byl pouliční turnaj družstev. Turnaj měl
velký úspěch co do počtu přihlášených družstev, kterých bylo nakonec 16. Hrálo se na 4 hřištích. Turnaj
pořádalo opět naše občanské sdružení Roháček ve spolupráci s členy TJ Spartak Rohov. Do přípravy se
zapojil taktéž spolek SDH Rohov a pracovníci obce.
V minulém roce byl založen oddíl stolního tenisu. Nakoupil se nový stůl a vybavení, které jsou umístěny v
cvičebním sálu TJ. Koncem loňského roku proběhly dva turnaje ve stolní tenise. Pokud by měl někdo zájem
vstoupit do oddílu stolního tenisu tak konkrétní informace Vám poskytne p. Nevřela Aleš. Kdo by si chtěl
zahrát ať se obrátí na p. Zajíčka Konráda.
Z investičních akcí se nám podařilo díky dotací z OÚ trošku zvelebit prostředí areálu hřiště, kde se postavila
nová zídka kolem schodiště, které vede nahoru do cvičebního sálu a opravit zábradlí kolem hřiště, které již
bylo v chatrném stavu. Bohužel, musím konstatovat, že díky ekonomické krizi se nám nepodařilo získat
peníze na dostavbu cvičebního sálu, kde chybí šatny a sprchy.
Pevně věřím, že se nám podaří v naší činnosti pokračovat i nadále a to přesto, že se potýkáme se špatnými
sportovními výsledky a nedostatkem hráčů a vyvineme maximální úsilí, aby byly další roky lepší a lepší.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak ROHOV

BUDE VÁS ZAJÍMAT - BUDE VÁS ZAJÍMAT - BUDE VÁS ZAJÍMAT
Mnozí z Vás již zaregistrovali pohyb v budově bývalého
obecního úřadu (č.p. 107). Ano, provoz v části této budovy
zahájila společnost FROS ZPS s.r.o. z Opavy. Tato společnost se
mimo jiné zabývá činností chráněných dílen a naší obci se
podařilo spolupráci navázat pro provoz chráněných dílen pro
osoby zdravotně postižené. V současné době jsou využívané
prostory pouze ve spodních patrech (bývalé kanceláře obecního
úřadu a prodejny potravin), avšak dle potřeby se můžou využívat
i ostatní prostory v horním patře. Činnost v dílnách bude
provozována pouze ve formě montáže či kompletace a balení
drobného spotřebního zboží, jako jsou např. kolíčky na prádlo,
balení švédských utěrek, apod., takže nebude docházet
k nepřiměřené zátěži vnitřních a ani přilehlých venkovních
prostor.
Jsem rád, že se podařilo alespoň touto formou využít prostory nevyužívané budovy bývalého obecního
úřadu a z tohoto místa bych rád firmě FROS ZPS s.r.o. a především klientům chráněných dílen popřál, ať se
jim u nás v Rohově daří a ať jsou spokojeni.
Daniel Procházka - starosta

_______________________________________________________________________________
Bude vás zajímat – předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za obec Rohov.

Na základě sdělení Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě Vás seznamujeme
s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 za obec Rohov.
Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu, Rohov, období: 26.3.2011

Obyvatelstvo celkem
v tom
muži
pohlaví
ženy
v tom druh
trvalý
pobytu
dlouhodobý
z celku cizinci
Narození v obci trvalého
bydliště

26.3.2011[1] 1.3.2001
622
609
302
297

SLDB

patří

k

nejrozsáhlejším

3.3.1991
statistickým zjišťováním. Přináší
592 velké množství cenných údajů, které
287 nelze jiným způsobem efektivně

zjistit. Předkládané údaje jsou součástí
předběžných
výsledků
zpracování, a to podle místa trvalého
bydliště sčítaných osob. Údaje jsou
1
.
tak
srovnatelné
s předchozími
7
3
.
sčítáními (2001 a 1991) a výsledky
385
390
420
těchto sčítání byly přepočteny na
územní strukturu krajů, okresů,
správních obvodů i obcí platnou k 1. 1. 2011. Předběžné výsledky jsou v plném rozsahu z různých pohledů
zveřejněny i na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz. Definitivní výsledky SLDB budou dle stávající
harmonogramu zpracování k dispozici do konce roku 2012.
320
621

312
609

305
prvních,
592

Obyvatelstvo podle věku, Rohov, období: 26.3.2011
Obyvatelstvo celkem
v tom ve
0 - 14 let
věku

celkem

26.3.2011[1] 1.3.2001
622
609
100
116

3.3.1991
592
136

muži
52
58
ženy
48
58
15 - 64 let
celkem
442
423
muži
219
211
ženy
223
212
65 a více let včetně nezjištěno celkem
80
70
muži
31
28
ženy
49
42
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání, Rohov, období: 26.3.2011
26.3.2011[1] 1.3.2001
522
493

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho nejvyšší ukončené vzdělání

65
71
387
205
182
69
17
52

3.3.1991
456

základní vč.
neukončeného

117

153

203

střední vč.
vyučení (bez
maturity)

254

244

193

úplné střední
(s maturitou) a
vyšší odborné
včetně
nástavbového

112

86

50

17

4

4

5

4

1

vysokoškolské
bez vzdělání

Další tabulky s předběžnými výsledky přineseme v příštím čísle Zpravodaje.________________________

_____________________________________________________________________________________
Sdružení obcí Hlučínska připravuje několik projektů na podporu turismu v regionu

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:Evropa investuje do
venkovských oblastí.
V posledních letech se Sdružení obcí Hlučínska (SOH) snaží o získání co největšího počtu nových i
stávajících návštěvníků do regionu Hlučínska. Také jednotlivé obce a města realizovaly řadu projektů pro
zvýšení atraktivity obcí a přilákání turistů (Bělá, Hlučín, Bolatice, Kravaře, Darkovice a další). SOH vítá
tuto aktivitu obcí a měst a samo připravilo několik významných projektů na podporu turistického ruchu na
Hlučínsku. A dokonce tři tyto projekty realizuje ve spolupráci s polskými gminami.
„Na kole a pěšky po zajímavostech Hlučínska“ je prvním projektem SOH, který se bude realizovat
ve 25 obcích a městech Hlučínska (mimo Chlebičov a Strahovice). V rámci tohoto projektu bylo v obcích
a městech našeho regionu instalováno celkem 64 ks dřevěných tabulí s informacemi o nejkrásnějších
místech regionu.
„Partnerstvím k poznávání regionu“ je společným projektem SOH a polských gmin Kietrz, Krzanowice
a Krzyzanowice. Cílem projektu je vytvoření nových propagačních materiálů z obou přeshraničních regionů
a to v češtině, polštině, němčině a angličtině. Projekt je realizován za finanční podpory z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektů.
Součástí projektů jsou dva různé propagační materiály, z nichž jeden bude všeobecně informovat turisty o
památkách, tradicích, přírodě, sportu atd., a druhý bude zaměřený na významnou gastronomii regionu,
tradiční akce, ubytování a restaurace. Materiály by měly obdržet také všechny rodiny v obou regionech, aby
se zvýšilo povědomí obyvatel o tom, co se v regionu nachází. Výsledky projektu budou také představeny
občanům v obou regionech, a to v Kravařích, Hlučíně a polských gminách.
„Na kole bez hranic“ je třetím projektem, který se zaměřuje především na cyklostezky. Díky projektu bude
zhotovena nová mapa cyklotras na Hlučínsku a mapa bude doplněna o stručné informace a zajímavosti z
jednotlivých obcí a měst. Propagace tohoto projektu se uskuteční i na plánovaných cyklovýletech po
Hlučínsku a v Polsku. Projekt je rovněž realizován za finanční podpory z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektů.
„Partnerstvím k propagaci regionů“ je čtvrtým projektem, který bude realizovat SOH. Tento projekt
by měl využít všech vzniklých materiálů k propagaci Hlučínska a polských gmin na výstavě turistického
ruchu v Brně a Katovicích a také v obchodních domech. Součástí projektu bude i vytvoření krátkého
dokumentárního filmu o obou přeshraničních regionech, který bude prezentován jednak na výstavě a také ve
školách a obcích. Tento projekt bude rovněž finančně podpořen z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektů.
Starostové a starostky z regionu Hlučínska jednohlasně podpořili realizaci těchto projektů a všichni jsou
přesvědčeni, že nové propagační materiály i aktivity projektů zviditelní Hlučínsko a přilákají ještě více
návštěvníků z okolí i z vlastního regionu.
Čerpáno z bolatického zpravodaje
______________________________________________________________________________________
V Rohově byly instalovány tabule o zajímavostech naší obce
Sdružení obcí Hlučínska realizovalo v rámci projektu „Pěšky a na kole po
zajímavostech Hlučínska“ přípravu, výrobu a instalaci 64 ks informačních
tabulí o zajímavostech v obcích a městech regionu. Tabule vyrobila firma
DK1 Ing. Kozel, Kravaře a grafické mapy zpracoval a nechal vyrobit p.
Pavel Kocur z Bolatic. Projekt je realizován díky dotaci z EU z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER, opatření
IV.1.1. Místní akční skupina, Programu rozvoje venkova ČR.
V naší obci již byly nainstalovány tři tabule (celkem budou čtyři). První
tabule je na křižovatce na rozcestí směrem do Háje, druhá se nachází na
Hasenbergu u informační skříňky, třetí na Světlovské cestě. Na každé tabuli
najdete informace o historii a zajímavostech obce a krátké informace o
Hlučínsku a také mapu obce a regionu. Tabule po celém Hlučínsku mají za
úkol lépe informovat návštěvníka o regionu a o dané obci či městě.________

_______________________________________________________________________________

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Vloni občané odevzdali do zpětného odběru k recyklaci celkem 1580 kg elektrozařízení –
konkrétně 37 kusů televizí, 15 kusů monitorů a 0 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. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných
spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a
ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin,
emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.
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 37 televizí, 15 monitorů a 0 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 7,89
MWh elektřiny, 152,65 litrů ropy, 40,74 m3 vody a 0,52 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 2,11 tun CO2, ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 7,72 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.

_______________________________________________________________________________________________

Změny jízdních řádů

Od neděle 10. 06. 2012 dochází na linkách provozovaných TQM k těmto změnám:

_____________________________________________________________________________________

Prajzská Ambasáda
Vás zve

NA ČESKO – POLSKÉ RECESNÍ
ZÁVODY
23. ČERVNA 2012 OD 14:30 hod.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ SOKOL
BĚLÁ
NA PROGRAMU:

Závody družstev v netradičních disciplínách o
hodnotné ceny, soutěže pro veřejnost, bohaté
občerstvení, tombola.
Vstup pro diváky – zdarma !

_______________________________________________________________________________
Dne 6.6.2012 v 11.00 hodin Vás co nejsrdečněji zve Firma Duchač
na

prezentaci zdravého životního stylu,

která se uskuteční v klubovně obecního domu. Jedná se o bylinné čaje,
směsi a jiné produkty k řešení zdravotních problémů.
Firma Vám zaslala do schránek letáčky.

_______________________________________________________________________________________________
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