Vychází v prosinci 2011
č. 12/2011

Krásné a klidné vánoční svátky,
pevné zdraví a mnoho štěstí
v novém roce 2012
přeje

Obecní úřad
____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané ,

rychle ubíhajícími dny jsme se dostali do adventní doby a ač se to zdá neuvěřitelné, za tři týdny tu máme
Vánoce. Nevím jak Vám, ale mně ten čas utíká snad ještě rychleji, než v dobách školních let. Nic naplat,
s rychle ubíhajícím časem se musíme chtíc či nechtíc vyrovnat. Proto, aby tento nezadržitelně ubíhající čas
každý z nás prožil co nejlépe a smysluplně, je zapotřebí několika základních životních parametrů. Základním
je bezpochyby zdraví. S adventní dobou přichází rovněž období zimy a nato navazujícího topení v našich
domovech. Častokrát dostávám dotaz, zda s tím či oným spoluobčanem – sousedem neumíme zatočit, vždyť
zrovna z tohoto komína jde černý dým, že raději ani nechceme vědět, čím se v této domácnosti topí. Je to
věčný problém. Pokud se v naší společnosti nedočkáme cenově přijatelnějších ekologicky nezávadných paliv
nebo pokud se nezmění legislativa – zákony, tak se zlepšeného ovzduší asi nedočkáme nikdy. Pravda je, že se
již naše vláda zabývá možnými změnami pro zlepšení našeho ovzduší, nicméně si myslím, že to nebude
otázka příštích měsíců. Ministerstvo životního prostředí totiž chystá některé změny, které jsou již řadu let
úspěšně aplikovány v některých vyspělejších evropských státech, např. ve Švýcarsku funguje systém tak, že
pověřenému úředníkovi je zákonem umožněno vstoupit do domácnosti, odebrat vzorky popela, provést
laboratorní rozbor a v případě zjištění, že se v této domácnosti spalovalo neekologické nebo závadné palivo
(plasty, textilie, dřevotříska, apod.) uloží této domácnosti, respektive jejímu majiteli nezanedbatelnou sankci –
pokutu. Systém to je sice krásný, ale nevím, zda je možný v naší společnosti napříč politickým spektrem.
V tuto chvíli Vás mohu jen požádat o jediné, snažte se neznepříjemňovat ovzduší sami navzájem – soused
sousedovi. Chápu, že je dnes vše drahé, ale pokud se podaří najít jiný způsob, jak dosáhnout tepla v našem
obýváku, bude to pro nás všechny jistě super. Jedním z dalších životních parametrů pro spokojený život je
bezpochyby zaměstnání. Naše obec sice není schopna ____________________________________________

______________________________________________________________________________________
zajistit nulovou nezaměstnanost, nicméně alespoň zaměstnáváním dlouhodobě nezaměstnaných spoluobčanů
umožňujeme alespoň na jeden rok odpracovat veřejně prospěšné práce, či vykonat veřejnou službu, což se
nám již řadu let daří ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě, který nám významným podílem financuje mzdy
pracovníků. Vím, že je pro některé spoluobčany složité najít vhodnou práci, avšak jsem si jistý, že každému
z nás se jednou opravdu podaří najít zaměstnání, se kterým bude každý z nás spokojen. Přeji Vám v této
oblasti mnoho štěstí !
Bezpochyby další podmínkou bezvadného života je prostředí, ve kterém žijeme. Toto prostředí se snažíme
zlepšovat minimálně již od doby své samostatnosti, tedy od roku 1990. Nutno zmínit, že i v dnešní vyspělé
době jsou v našem státě obce, které nedisponují základní infrastrukturou, jakou je plynovodní řád, vodovodní
řád, kanalizace a další. Ve srovnání s těmito obcemi nás může těšit jistá nesrovnatelnost. Všechny tyto sítě –
vyjma splaškové kanalizace již v Rohově máme. Máme jednu z nejmodernějších sítí komunikací (samozřejmě
ne všude – zatím), a řadu dalších staveb a zařízení. Nicméně stále nás tlačí cosi dopředu, abychom měli to či
ono lepší, modernější. To cosi je touha využívat nabídky poskytovatelů nejrůznějších dotací či grantů, neboť
jak všichni víme, rozpočet naší obce není nikterak velký, abychom vše realizovali z našeho rozpočtu, a proto
musíme hledat dotační zdroje. Dotace jsou pro nás klíčové. A popravdě řečeno, rok co rok se nám je někdy
více, někdy o něco méně daří získávat. O tom, v jaké míře se nám to daří Vás informujeme průběžně
v Rohovském zpravodaji. Chtěl bych však podotknout jednu základní skutečnost. Pokud naše vláda konečně
nezavede do praxe spravedlivý systém přerozdělování sdílených daní, bude i pro nás, nebo spíše právě pro nás
velký problém zajistit spolufinancování našich investic, neboť financováním chodu obce (provoz obecních
budov a zařízení, školství, dopravní obslužnost, zaměstnanci obce, opravy a údržby, atd.) vyčerpáme
poměrnou část financí z rozpočtu obce a zbývající prostředky vyčleňujeme na investiční akce, které
realizujeme pouze v případě poskytnuté dotace. Navíc je důležité zmínit, že žádná dotace není právně
nárokovaná, jinými slovy není nikdy a nikde dáno, že když o nějakou dotaci požádáme, že ji automaticky
dostaneme. Právě proto se vždy s velkou rozvahou pouštíme do návrhu investičních akcí, které sice vycházejí
ze schváleného Strategického plánu obce Rohov, avšak prioritně realizujeme projekty, na které jsou v daném
roce vyhlášeny dotační programy. Mnohdy se stane, že prioritnější je například chodník v severní části obce,
ale my v tomto roce např. sadíme novou zeleň v jižní části obce. Je to sice někdy nelogické, ale měli bychom
pochopit, že tento systém pouze kopíruje možnosti daného roku. Čili pokud se vyhlásí dotační program na
výsadbu zeleně a ne na chodníky, tak prostě využijeme možnosti získat potřebné finance na zeleň a chodník
v severní části opravíme o rok či dva později, ale v roce, ve kterém byl vyhlášen vhodný dotační program na
opravu chodníků. Proč to všechno píši. Píši o tom opětovně znovu, abychom všichni pochopili, že systém
veřejné správy není úplně v pořádku, ale tento systém nezměníme ani my, zastupitelé, ani náš úřad, ale naši
zákonodárci. Dále bych to však rozvádět nechtěl. Jen Vás všechny prosím o jednu jedinou věc. Pokuste se
prosím respektovat a chápat skutečnost, že jsme se snažili, snažíme se a snažit se budeme vést naši obec ku
prospěchu nás všech.
Tak jako každý rok, tak také i v letošním roce, respektive začátkem příštího roku budeme sestavovat plány na
rok 2012. Jistě zas budou vycházet ze Strategického plánu obce, avšak v průběhu měsíce ledna chci uspořádat
veřejnou besedu – kulatý stůl se širokou veřejností nad tímto plánem. Byl bych rád, abyste se do této besedy
zapojili i Vy a podíleli se tak na rozvoji naší obce. O přesném termínu Vás budu s předstihem informovat.
V uplynulém měsíci se mimo běžných prací v obci, kdy se již např. instalovaly sněhové zábrany, prováděl se
úklid listí na veřejných plochách, prováděly se drobné opravy na komunikacích či kanalizaci, uskutečnila
velmi významná slavnost, kterou bylo Vítání občánků. V neděli 27.11.2011 jsme do našeho společenství
přivítali osm nových občánků (pět děvčátek a tři chlapečky), za což jsme moc rádi. Počet nově narozených
dětí v celorepublikovém měřítku stále klesá, proto je jistě potěšující, že máme mezi sebou osm nových
spoluobčánků ! Přeji těmto dětem a jejich rodičům především mnoho zdraví, štěstí, Božího požehnání a
spokojenosti. V měsíci prosinci se uskuteční několik společenských akcí, o kterých Vás informujeme na jiném
místě zpravodaje a na které Vás srdečně zveme.
V předešlých dnech jsme Vás také prostřednictvím webových stránek obce informovali o velkém úspěchu
naší obce při realizaci výsadby nové aleje na Světlovské cestě v rámci projektu „Alej nejen pro půlmaratón“.
Tuto výsadbu jsme totiž zaregistrovali do celorepublikové soutěže v překonání rekordu v sázení stromů
v jednom dni na území České republiky. S radostí Vám mohu sdělit, že jsme naší výsadbou vytvořili nový
rekord v sázení stromů a tímto jsme se zapsali do České knihy rekordů ! Podrobnější informace naleznete na
webových stránkách www.dobryden.cz . Rád bych touto cestou moc poděkoval především dětem
z mateřských škol, jejich rodičům a všem dobrovolníkům, kteří se na výsadbě a dále pak na překonání

________________________________________________________________________________________
českého rekordu podíleli. Věřím, že se i v následujících letech podaří uskutečnit podobnou akci, neboť
z ohlasů samotných účastníků byla slyšet jen pochvalná slova, za což všem moc děkuji.
Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku, kdy se většinou hodnotí uplynulý rok a plánuje se rok příští. O
tom, jak se nám podařilo v letošním roce posunout úroveň našeho života v Rohově a jaké budeme plánovat
práce a akce v roce příštím, se dočtete v dalším vydání Rohovského zpravodaje, kdy se již podrobné
informace zpracovávají.
Závěrem mého úvodního slova bych Vám všem jménem svým moc poděkoval za dosavadní spolupráci a
pomoc při zajišťování bezproblémového chodu obce. Přeji Vám pohodově prožité vánoční období, bohatou
nadílku pod stromečkem a k tomu všemu především pevné zdraví, hojnost Božího požehnání, štěstí a
spokojenost.
Krásné vánoční svátky přeje Daniel Procházka - starosta
______________________________________________________________________________________

Obecní úřad Rohov a Občanské sdružení Roháček, o.s.
Vás zve na

II. Obecní ples
který se koná v sobotu 7.1.2012 od 20:00 v sále obecního domu.
K tanci a poslechu hraje skupina BLEDULE.
Do 21:00 se bude podávat ¨WELCOME DRINK“.
Připraveno bude také bohaté občerstvení a skvělá tombola.
Srdečně Vás zvou pořadatelé ☺

Prodej lístků v pondělí 12.12.2011 od 18:00 na OÚ. Poté u Nikol Dudové, Na Kopci 36.
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Rohov
Vás zve na již tradiční

Hasičský ples

který se uskuteční 14. ledna 2012 od 20.00 hodin v sále Obecního domu Rohov.
Předprodej vstupenek bude od 18. prosince 2011 u p. Lukáše Nevřely, ul. Hlavní 163, tel: 608 715 665.
Vstupné: 100,- Kč, hudba: p. Melecký z Kravař
Srdečně vás zvou pořadatelé ☺

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 27. prosince 2011 do 31. prosince 2011 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Uzavření Městského úřadu Kravaře
Dne 23.12.2011 bude celý Městský úřad v Kravařích uzavřen. Pouze na Odboru vnitřních věcí si budou
moci občané vyzvednout od 8 – 12 hod. již vyhotovené cestovní doklady (e-pasy), protože od 27.12.2011
do 31.12.2011 bude celorepubliková odstávka systému cestovních dokladů, tzn., že nepůjdou biometrické
pasy pořizovat ani vydávat. MéÚ Kravaře bude pro veřejnost uzavřen také ve dnech 27. a 28.12.2011.
Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad, poplatek za psa a za odvod
odpadních vod do obecní kanalizace, ať tak učiní v co nejkratším termínu v pokladně obecního úřadu !

_________________________________________________________________________________
Upozornění – daň z nemovitostí
Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 21.2.2011 došlo obnovou katastrálního operátu po digitalizaci katastru
obce Rohov ke změnám parcelních čísel a výměr pronajatých pozemků, upozorňujeme občany, kteří jsou
majiteli takovýchto pozemků a tyto dali do nájmu např. CETA s.r.o. Kobeřice (na základě Smlouvy o nájmu),
že nájemce již nemůže hradit daň z těchto nemovitostí finančnímu úřadu. S touto změnou musí každý vlastník
přiznat veškeré své pozemky v k.ú. Rohov do 31.1.2012 na Finanční úřad v Opavě a do konce května 2012
uhradit daň z těchto pozemků.
Tiskopisy pro přiznání daně budou od poloviny prosince také k dispozici na Obecním úřadě v Rohově.
Upozorňujeme, že s sebou na finanční úřad je nutné vzít k doložení list vlastnictví předmětného pozemku
nebo srovnávací sestavení parcel, které bylo vydáno občanům v rámci veřejného nahlédnutí obnoveného
katastrálního operátu počátkem roku 2011 na Obecním úřadě Rohov nebo Katastrálním pracovišti v Opavě.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 3.1.2012 !
_______________________________________________________________________________
Pro Vaši informaci !!! Na webové stránce obce Rohov již najdete vždy aktuální přehled bohoslužeb
na následující týden : www.rohov.cz, Organizace obce, Farnost Sudice – POŘAD BOHOSLUŽEB.

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2012 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2012

Voda pitná (vodné)

30,61 Kč/m3 (bez DPH) 34,90 Kč (vč. 14% DPH)

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2012,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
______________________________________________________________________________________

!!! Dávejte si pozor na nevítané návštěvy !!!
Upozorňujeme občany, že v poslední době se po naší obci pohybují cizí osoby, které pod různými záminkami
vnikají až do domu. Tito podvodníci navštěvují především lidi, kteří žijí sami nebo seniory.
Je proto třeba dávat si pozor na neznámé osoby. Jestliže vás navštíví někdo takto podezřelý, nevpouštějte jej
domů !!!_______________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc listopad 2011
50 let 1 občanka
60 let 2 občanky
75 let 1 občanka
Úmrtí - 1 občan
______________________________________________________________________________________
Jubilanti –

________________________________________________________________________________________

ZVEME VÁS
______________________________________________________________________________________
Zveme děti a rodiče v pondělí 5.12.2011
na

Mikulášskou nadílku
Nejprve bude v naší kapli v 17 hodin sloužena mše svatá a pak
půjdeme do obecního domu, počkáme na Mikuláše, zazpíváme a zahrajeme si hry.
Děti, které se nezúčastní mše svaté, mohou počkat v cca 17.45 hod. před budovou
obecního domu !
______________________________________________________________________________________
Milí senioři, obecní úřad vás srdečně zve

v neděli 11. prosince 2011 od 14.00 hod. do sálu Obecního domu
na

V programu vystoupí děti z MŠ Rohov, spisovatelka Anna Malchárková s prezentací knihy GRUNT
(bude možnost zakoupení knih této spisovatelky), folklórní soubor SRUBEK ze Štěpánkovic.
Občerstvení bude zajištěno, k tanci a poslechu zahraje Rohovanka.
Přijďte se pobavit v nedělním předvánočním odpoledni !

Obecní úřad zve na třetí společné

„zpívání koled u vánočního stromu“
přijďte si zazpívat a navodit tu pravou předvánoční atmosféru
v sobotu 17. prosince 2011 po mši svaté před naši kapli sv. Petra a Pavla.
Bude připraveno vánoční pečivo a něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku.

Těšíme se na Vaši účast !

__________________________________________________________________
Obecní úřad zve na

Vánoční koncert
který se uskuteční 30. prosince 2011 od 18.00 hodin v sále Obecního domu Rohov.
Vystoupí chrámový sbor a scholla při chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Pozvánka na vánoční posezení 18.12.2011 ve 14.00 hodin

Děti, žáci a učitelé Mateřské školy a Základní školy v Sudicích Vás zvou
na
Vánoční posezení s vystoupením.
Zároveň budou probíhat společné pracovní dílničky. Přijďte si s námi zazpívat a posedět u kávy 18.12.2011
ve 14.00 hodin. V 17.00 hodin pak proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Sudicích.
Těšíme se na Vás__________________

_______________________________________________________________________________________________

Byli jsme na výstavě Země živitelka
Hřejivé sluníčko na jihu Čech provázelo celých šest dní známou výstavu Země živitelka 2011 v Českých
Budějovicích.
Výstava začala 25. srpna a denně přilákala do areálu výstaviště tisíce lidí. Výstava, která je svým
zaměřením zemědělská, se již po několikáté stala baštou setkávání příznivců, podporovatelů i vlastních
realizátorů rozvoje českého, moravského a slezského venkova. A že bylo co nabídnout! Například jeden celý
pavilón byl věnován tradičním potravinářským výrobkům jednotlivých krajů. Díky českým a evropským
zemědělským dotacím nastal boom ve výrobě typických krajových potravinových produktů a návštěvníci
mohli ochutnat řadu specialit. Další z pavilónů, který byl zaměřen na myslivectví a rybářství, rovněž neměl o
návštěvníky nouzi.
Zástupci místních akčních skupin reprezentující své kraje byli umístěni společně v pavilónu R1 se zástupci
Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Náš Moravskoslezský kraj prezentovaly společně
tři místní akční skupiny: MAS Hlučínsko, MAS Opavsko a MAS Pobeskydí a MAS Poodří, které mělo svůj
vlastní stánek. Ve společných prostorách jsme prezentovali kromě svých činností a projektů také své tradiční
výrobky.
Naši Místní akční skupinu Hlučínsko zastupovaly dvě ženy – Dagmar Quisková a Petra Tomíčková.
K dispozici měly vytvořeny prezentace na počítači a propagační DVD, nabídku letáků některých producentů
našeho regionu a co hlavně – „prajské“ koláče. Nelze napsat hlučínské, i když název zní mnohem lépe a snad i
méně hanlivě, protože tyto koláče byly z Rohova. Obec Rohov zajistila výrobu této vynikající a originální
pochoutky u paní Heleny Dostálové. Koláče byly nabídnuty v Českých Budějovicích zástupcům všech
místních akčních skupin, ministerstev i návštěvníkům. Koláče sypané cukrem přitahovaly desítky lidí
k našemu stánku a zněla pouze chvála na jedinečnost chutí a vzhledu. Největší údiv a nejčastější dotazy
zazněly ohledně naší typické posypky (v Čechách se říká drobenka). Právě díky koláčům se naše místní akční
skupina nesmazatelně zapsala ne do srdcí, ale především do žaludků všem ochutnávajícím. Zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj byli koláči tak okouzleni, že paní Dostálové poslali CD s typickými krajovými
recepty z celé republiky. Dárek jí bude předán při nejbližší příležitosti. Veřejně tedy chceme moc poděkovat
paní Heleně Dostálové z Rohova za její výborné koláče. Děkujeme!!
A všem výrobců našich koláčů vzkazujeme: buďte hrdí na tradiční originální výrobek našeho regionu,
který v celé naší republice snad nemá konkurenci.
Pár záběrů z našeho stánku na výstavě Země živitelka 2011 v Českých Budějovicích.

Vaše MAS Hlučínsko.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Tříkrálová sbírka 2012
Tříkrálová sbírka se bude v roce 2012 konat již pojedenácté. V naší obci se uskuteční
v sobotu 7. ledna 2012.
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

V neděli 27. listopadu 2011 proběhlo v budově Obecního domu - Vítání občánků. Přivítáno do obce bylo 7 z 8
pozvaných dětí, a to 2 chlapci a 5 holčiček. Po zahájení se slova ujali žáčci mateřské školky a přednesli ve
svém pásmu několik básní. Následně starosta obce uvítal do života malé občánky. O hudební doprovod se
postaral pan Petr Němec a zpěvačky z chrámového sboru. Nakonec slavnostního obřadu se rodiče zapsali do
pamětní kroniky obce a obdrželi kytičku, pamětní list, malý dárek a finanční obnos na památku tohoto
slavnostního dne.________________________________________________________________________
Okénko z historie
Jak jistě víte, obec Rohov provedla v měsíci říjnu
výsadbu ovocných stromů na „Světlovské cestě“.
Jedná se o polní cestu v jihozápadní části katastru
obce Rohov, vedoucí do polské obce Sciborzyce
Wielkie.
Proč se této cestě říká Světlovská ?
Dle historických údajů rytíři „Šamařovští
z Rohova“ (vlastnili nedaleký statek Šamařovice,
odtud název) si vybudovali nedaleko Rohova v 15.
století tvrz Světlov. Tato tvrz zanikla nejspíše
v období třicetileté války.
V roce 1676 koupil Rohov Karel Maxmilián
Lichnovský a na místě zaniklé tvrze noví majitelé
Lichnovští nechali v místech, kde původně stávala
tvrz Světlov, vybudovat panský dvůr Světlovec – německy Lichtenhof. Dnes leží Světlovec na polské straně Przysieczna u Sciborzyc Wielkich (viz. foto).
Víme, že v obci Rohov žili obyvatelé Světlovce – sňatky s rohovskými občany apod. Pokud někdo z občanů
vlastní jakékoli dobové materiály, fotografie vztahující se ke dvoru Světlovec, obec je uvítá, a to z důvodu
poznání historických skutečností, vztahujících se bezprostředně k obci Rohov.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Změny v zákoně o občanských průkazech od 1. ledna 2012
Od 1.1.2012 se budou vydávat dva typy občanských průkazů (OP):
- OP se strojově čitelnými údaji
- OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
Občanské průkazy se budou vydávat také dětem do 15 let a občanům bez trvalého pobytu na území ČR.
- Do nových občanských průkazů se nebudou zapisovat děti ani manžel nebo partner.
- Platnost občanských průkazů je stanovena jako u cestovních pasů – 5 let pro děti do 15 let, 10 let pro
ostatní.
- Údaj o rodinném stavu bude nepovinný.
- Žádosti budou přijímat pouze obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého pobytu
žadatele.
- Při vyřizování žádosti o občanský průkaz se současně pořídí digitalizovaná podoba občana – proto
nebude nutné dokládat fotografii.
převzato z kravařského Besedníku
______________________________________________________________________________________

Neplatné cestovní doklady a řidičské průkazy je povinnost odevzdávat

Dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů, je držitel cestovního dokladu povinen odevzdávat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy. Neplatné cestovní pasy mohou držitelé odevzdávat na
matrice – Obecního úřadu v Sudicích nebo na Obecním úřadě obce s rozšířenou působností - Městském úřadě
v Kravařích.
Pokud někdo z občanů vlastní neplatné řidičské průkazy nebo řidičské průkazy zemřelých občanů, ať je
osobně odevzdá na Odboru dopravy Městského úřadu Kravaře – na ulici Tyršové 5.
______________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat 50 let existence Kulturního domu v Hlučíně

Víte, že tato budova, kterou vyprojektoval ing. arch. Evžen
Tošenovský, slouží obyvatelům nejen Hlučína, již 50 let ? Jeho
výstavba započala v době, kdy Hlučín byl ještě okresním městem a
dokázal si nutnost této stavby prosadit. Jeho potřeba byla podložena
nejen tehdejším narůstajícím počtem obyvatel, ale také nutnou
potřebou najít vhodné prostory pro působení mnoha ochotnických
souborů a kroužků. Prosadit tuto myšlenku nebylo vůbec jednoduché,
rovněž výstavba kulturního domu se neobešla bez obtíží, a to
s ohledem na místo výstavby. Hlučín sice přestal být okresním městem, ale započatá stavba kulturního
domu byla dokončena a slavnostní otevření se uskutečnilo v prosinci roku 1961. Oslavy 50. let zahájení
činnosti v Kulturním domě Hlučín, spojené s výstavou zaměřenou na jeho historii, vyvrcholily 19.11.2011.

______________________________________________________________________________________

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Knihovní setkání
V naší knihovně se letos rozjela nová akce s názvem knihovní setkání. Jedná se o zábavný
večer, který je určen pro děti první až páté třídy. Všechny naše setkání budou probíhat vždy
poslední pátek v měsíci, vždy od 17-19 hod. V měsíci listopadu jsme se sešli poprvé….
25.11.2011 proběhlo naše první setkání. Jsem nesmírně potěšena, že se jej zúčastnilo 10 dětí.
Téma našeho společného večera bylo jídlo. Nejdřív jsme si zahráli různé verbální hry týkající se jídla a poté
jsme přešli k samotné konzumaci různých pochutin, která byla ovšem také součástí zapeklité hry. Poté děti
musely rozluštit tajnou šifru a jejich úkolem bylo v naší knihovně najít dětskou kuchařku. Děti poté dostaly
domácí úkol: jeden z receptů připravit doma rodičům k večeři…
Doufám, že se dětem naše první setkání líbilo a že na dalším bude opět tak pěkná účast jako na setkání
prvním. Děkuji moc dětem, které se zúčastnily a všem, kteří nám s organizací pomohli.
Adéla Komárková, knihovnice
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
6. MÍSTO V KONKURENCI 115 ŠKOL A VÍCE NEŽ 2300 ŽÁKŮ
Dne 11. listopadu 2011 v 11 hodin se tři skupiny žáků
základní školy zúčastnily přírodovědné soutěže
vyhlášené ZOO Ostrava. Tématem letošního ročníku
byli Kytovci, zaměřeno na anatomii, chování, způsob
života, rekordy, velrybářství, ochranu, využití kytovců
pro člověka...
Ve velké konkurenci 115 škol a více než 2300 žáků se v
kategorii č. I umístily Martina Bandiková, Veronika
Bočková, Františka Diatková, Adéla Harazimová a
Natálie Procházková pod vedením Mgr. Michaely
Krškové a Mgr. Lenky Kašné na chválihodném 6. místě.
Všichni zúčastnění žáci soutěže projevili velkou snahu a
píli, při nastudování daného tématu.
______________________________________________________________________________________

ZAKOUŘENÉ ŠKOLNÍ CHODBY, KOUŘ V PRŮCHODU, HASIČI, POLICIE, SIRÉNA
Dne 25. 11. 2011 v 8:19 byl u nás ve škole
vyhlášen cvičný požární poplach. Z ostravské
centrály spuštěna siréna, příjezd skutečného
zásahového vozidla hasičů a policie, majáky, sirény
vozů. Školní chodby zakouřeny!! Mezi budovami
školy obrovský kouř. Je to jen cvičný poplach? Při
evakuaci je slyšet dohady. „Co se děje?“ „Proč je
tady tolik kouře?“ To je divné…Nehoří skutečně?
Proč nesou toho kluka na nosítkách? On tam zůstal a
nadýchal se kouře? Ublížil si? „Paní učitelko? On asi
neposlechnul, že máme jít ven!“ Děti z mateřské
školy a žáci prvního a druhého ročníku byli
seznámeni při vyhlášení evakuace, že se nejedná o
skutečný požár, že je to jen jako, aby se naučili správně chovat, kdyby se opravdu něco takového přihodilo.
Děti a žáci při přesunu musely proto dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro evakuaci ze školy. Místo, kde
se žáci spolu s učiteli měli seřazovat, bylo tentokrát místo přilehlého hřiště stanoveno na prostor pod schody
budovy školky. (To proto, že po evakuaci se stali všichni pozorovatelé zásahu hasičů a policie.) Evakuovat se
musela také mateřská školka a všichni nepedagogičtí pracovníci. Cvičného poplachu se zúčastnila jednotka
hasičů ze Sudic, spolu se svým novým požárním autem a také kravařská policie.
Po příjezdu policie došlo k uzavření inkriminovaného místa pro veřejnost policejními páskami. Ze školy
se valil dým a lidé stojící za páskami zvědavě nakukovali a nevěděli, zda jde o skutečný požár či cvičný
poplach. Na závěr zhodnotili hasiči celý zásah velice kladně. Vše proběhlo v pořádku a nedošlo k žádnému
většímu pochybení. Po ukončení cvičného poplachu následovaly přednášky hasičů a policie dětem. Žáci si
mohli vyzkoušet hasičské vybavení, hasicí přístroje, prohlédli si nové hasičské auto. U policie pak byli
dostatečně poučeni o dopravním provozu a všech nástrahách, které je na cestě čeká. Asi největší radost měli
naši nejmenší. Plní zážitků a dojmů odcházeli domů a živě líčili dnešní prožitý den rodičům.
Tímto bychom chtěli poděkovat dobrovolnému sudickému hasičskému sboru a kravařské policii za jejich
čas a ochotu zúčastnit se tohoto cvičení. Zároveň jim děkujeme i za poskytnutí velmi poučných přednášek pro
děti.
Připravili: Mgr. Miroslav Krist a Mgr. Veronika Kupková
(fotografie z požárního poplachu: Michaela Kristová)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

HALLOWEENSKÁ PÁRTY
Druhý den dušičkový jsme jako loni uspořádali s dětmi ve školní
družině Halloween. Pojali jsme to, jako Halloweenskou dětskou
party. Všichni si oblékli převleky a nasadili na sebe masky. Celá
družina byla strašidelná, na všech místech svítily svíčky, visely
strašidelné výtvory všech dětí. Ale my jsme se nebáli, hráli jsme
různé hry, soutěže, tančili jsme, smáli se, dětem se tato párty
velice líbila.
_______________________________________________

DRAKIÁDA
I v tomto školním roce proběhla na hřišti školní družinová
drakiáda. Počasí nám moc nepřálo. Přestože nefoukalo,
dráčci nakonec lítali. Drakiády se zúčastnilo mnoho dětí, i
těch, kteří do družiny nechodí. Všechny děti byly
odměněny za účast. Jsme rádi, že se drakiády zúčastnili i
někteří rodiče. Děkujeme.
Ester Medková, DiS.
vedoucí školní družiny
(fotografie: Antonín Hanták)
________________________________________________________________________________________
Počítačový kurz pro seniory je již možné realizovat na 20. nových počítačích.Vzhledem
k projevenému zájmu seniorů bych chtěl všechny tímto oslovit, že již můžeme realizovat počítačový kurz pro
začátečníky – seniory. Zájemci se můžou hlásit ne tel.: 553 761 032, případě na škola@skolasudice.cz

V sudické škole už také žáci pracují s moderní projekční výukovou technikou. Od listopadu jsme
spustili do výuky interaktivní tabuli. Žáci jsou moderní technologií nadšeni. Je vidět, že patří do generace,
která tyto technologie vnímá jako samozřejmost.
Mgr. Miroslav Krist, ředitel školy
______________________________________________________________________________________

Magické datum 11. 11. 2011 – významná návštěva. Biskup Mons. František Lobkowicz
navštívil školu v Sudicích
Mons. František Lobkowicz,
biskup
ostravsko-opavské
diecéze, navštívil u příležitosti
pravidelných vizitačních setkání
jednu z několika desítek svých
farností, farnost Sudice. Při této
příležitosti
přijal
pozvání
sudické školy a byl žáky naší
školy mile přivítán.
________________________________________________________________________________________

Prajzská ambasáda připravuje

-Vánoční výstavu českého a polského cukroví,
štědrovečerní stůl a tradice vánoc – sobota
17.12.2011– Bělá, Hostinec u Pruského od 19.00 hod.
- ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ TÁBOR

Soutěž
o nejkrásnější
Mikulášskou fotografii s
Prajzskými novinami.
Také už máte připraven ten
správný mikulášský kostým a
chystáte se spolu s andělem a
čertem vyrazit do ulic, abyste
podělili
děti
od
sousedů
sladkostmi? Pak neváhejte a
zúčastněte
se
soutěže
o
nejkrásnější Mikulášskou fotografii
s Prajzskými novinami.
Fotografie s jejím názvem,
(například Tři čertice z Kravař) a
jménem
autora
fotografie,
posílejte do pátku 16. prosince na
email:
prajzskenoviny@seznam.cz.
.
Fotografie budou zveřejněny na
webu www.prajzskenoviny.cz a
svými hlasy pak vyberete tu
nejlepší.
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