Vychází v září 2009
č. 9/2009
______________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

do Vašich domácností se dostává již deváté letošní vydání rohovského zpravodaje, ve kterém se Vám
snažím podrobněji přiblížit dění v naší obci za uplynulý měsíc. Nejinak tomu bude i v tomto vydání.
Vstoupili jsme do měsíce září, kdy začíná nový školní rok. Do naší mateřské školy je zapsáno 23 dětí (8
chlapců a 15 děvčat), na které se již netrpělivě těšil personál mateřské školy. Pro tyto děti je na současný
školní rok připraven školský vzdělávací program pod mottem „Staré pověsti české - historie našeho
národa“. Děti budou mít v průběhu tohoto školního roku velmi zajímavý program, ze kterého se jistě mnohé
naučí. Nabyté zkušenosti a vědomosti jistě uplatní nejen v nastávajících školních letech, ale zajisté i
v dalších letech svého života. K programu a náplni činnosti v naší mateřské škole se ve středu 9.9.2009
uskutečnila schůzka rodičů s vedením mateřské školy, na které byly představeny další informace. Moc přeji
našim dětem, aby se jim v naší mateřské škole líbilo, aby si našly výborné kamarády a aby svým rodičům
dělaly jen samou radost. Školní rok byl samozřejmě zahájen rovněž v Základní škole v Sudicích. Do
školních lavic pro tento školní rok nastoupilo 135 žáků, z čehož z Rohova je jich 55. Do základní školy letos
nastoupili také dva noví kantoři – Mgr. Patrik Molitor (přírodopis, chemie) a p. Martin Večeřa (zeměpis).
Věřím, že jejich působení v Základní škole v Sudicích povede k všestranné spokojenosti a odbornosti
výuky. Rád bych popřál nejen nově příchozím kantorům, ale také ostatním učitelům a učitelkám v tomto
školním roce hodně trpělivosti, dobré nápady a úspěchy, ale rovněž samotným žákům obou stupňů přeji
pokud možno co nejlepší výkony, jedničkový prospěch a vzájemné porozumění.
V průběhu měsíce srpna se v rámci kulturně-společenského života naší obce uskutečnil tradiční Strassenfest,
o kterém jsem se zmiňoval již v minulém vydání rohovského zpravodaje. Poté jsme měli pár týdnů volno na
uskutečnění svých dovolených či výletů a na úplný závěr prázdnin, a to konkrétně 30.8.2009 se uskutečnil
„netrpělivě očekávaný den“, kdy jsme se společně s dětmi rozloučili s letošními prázdninami. Na tento den
byl pro naše děti a školou povinnou mládež připraven bohatý program. Další z pořadů dětských dnů – u
příležitosti ukončení prázdnin byl zahájen v 15.00 hod. nejrůznějšími sportovními a vědomostními
soutěžemi, které byly ukončeny velkým táborákem, kde si mohli všichni, co přišli, opéct párek a posilnit se
lahodným nápojem – minerální vodou. V průběhu soutěží měli rovněž děti a jejich rodiče či prarodiče
možnost pokusit štěstí v bohaté tombole, ve které bylo neuvěřitelných 300 zajímavých cen. Poté
následovala velkoplošná presentace průběhu letošního obecního tábora v Dolní Moravici. Velmi působivě
zpracovaný sestřih fotografií s patřičným komentářem vzbuzoval v těch, kteří na táboře nebyli, dojem
lítosti, že nejeli také. Z presentovaných snímků bylo zřejmé, že se děti v žádném případě nenudily,ale
naopak strávily krásný táborový týden ve společnosti svých kamarádů a kamarádek. Musím samozřejmě
moc poděkovat všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu podíleli, a dětem, které se tábora zúčastnily
rovněž děkuji za účast na historicky prvním obecním táboře. Zvláštní poděkování patří paní Haně Fedákové,
která se nelehké role vedoucí tábora chopila velmi zodpovědně a s naprostým přehledem se postarala o
bezproblémový chod tábora.________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Zhruba od 20.30 hod. se v rámci akce Rozloučení s prázdninami uskutečnila stezka odvahy. Tato část akce
sklidila zaslouženou pochvalu, neboť čerti, bílá paní, smrťáci byli natolik působiví, že se báli i rodiče. Za
tento nápad zvlášť gratuluji !
Z kulturně-společenského života bych Vás všechny rád pozval na letošní Vinobraní. V sobotu 19.9.2009 se
tato tradiční akce uskuteční v areálu zahrádkářů společně s velmi významnou příležitostí, kterou je křest
knihy „Nenápadný půvab Slezska“. Tato kniha formou leporela vypovídá o touze svých hrdinů usadit se
napříč dějinami v Rohově. Věřím, že si tato kniha mezi námi najde místo a u příležitosti slavnostního křtu,
spojeného s autogramiádou spisovatelky paní Evy Tvrdé se sejdeme v hojném počtu. Srdečně Vás zveme !
Pár slov k investičním akcím letošního roku. Prakticky v každém vydání rohovského zpravodaje Vás,
vážení spoluobčané, informuji o buď zcela, nebo částečně ukončených projektech letošního roku,
zabývajících se modernizací dopravní infrastruktury. V rámci projektu „Modernizace venkovské
infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – I. etapa“ práce probíhaly dle harmonogramu a největší
„oříšek“ nastal v okamžiku vyřešit napojení nově zmodernizovaného chodníku na stávající komunikaci.
V úvahu připadalo hned několik variant. Jednou z nich bylo zřízení prodloužených schodů pro lepší
schůdnost (chodců, chodců s dětskými kočárky). Navrženy byly schody o délce 1,5 metrů, které by byly pro
kočárky nejideálnější. Bohužel však stavebně tato varianta provést nešla, neboť by výška schodů vycházela
na 24 centimetrů, což je naprosto nemožné. Navíc bychom do terénu zasáhli tak, že by hrozilo zhroucení
okolních plotů. Konečné rozhodnutí tedy bylo takové, které již dnes můžete vidět sami. Věřím, že se
zvolená varianta úpravy spojovacího chodníku ujme s pochopením a bude sloužit k obecné spokojenosti nás
všech. V případě jakékoli potřeby, připomínky či návrhu jsem samozřejmě připraven je řešit. V letošním
roce jsme tedy dokončili další etapy modernizací dopravní infrastruktury směřující ke zvelebení naší již tak
malebné obce, a já pevně věřím, že se letošní dílo povedlo ke spokojenosti nás všech.
Jsou před námi ještě tři a půl měsíce do závěru letošního roku, a proto již v těchto dnech začínáme
s přípravou investičních a neinvestičních projektů na příští rok. Ve středu 9.9.2009 se uskutečnilo další
zasedání zastupitelstva obce Rohov, na kterém se projednávaly letošní aktivity a rovněž byl představen plán
akcí na rok příští. Jelikož v tuto chvíli zajišťujeme další podklady k těmto návrhům, dovolím si tento plán
představit v dalším – říjnovém vydání rohovského zpravodaje.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem, kteří se na zajištění plynulého chodu a údržbě obce podílíte moc
poděkoval za vstřícnost, ochotu a spolupráci. Jsem potěšen, že v dnešní moderní době Vám není lhostejné
přidat ruku k dílu a vytvořit si pro sebe a své sousedy příjemné prostředí, kde stojí zato žít.
Přeji Vám všem pohodové prožití nastávajícího měsíce, přeji rovněž mnoho zdraví a spokojenosti Vám
D a n i e l P r o c h á z k a – starosta
všem !

_______________________________________________________________________________

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
v obci ROHOV – celá obec

dne 24.9.2009 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

Agendy, které si můžete vyřídit na obecním úřadě

Ověřování pravosti podpisů (legalizace) a ověřování shody opisů nebo kopií (vidimace) dle zákona č.
21/2006 Sb., v platném znění
- ověření 1 podpisu – správní poplatek 30,- Kč
- ověření opisu nebo kopie za každou započatou stránku – správní poplatek 30,- Kč
Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:
- katastru nemovitostí – 100,- Kč za první stránku, 20,- Kč za každou další započatou stránku
- obchodního rejstříku – 50,- Kč za první stránku, 20,- Kč za každou další započatou stránku
- živnostenského rejstříku – 50,- Kč za první stránku, 20,- Kč za každou další započatou stránku
- rejstříku trestů – 50,- Kč
- ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů -50,-Kč za první stránku, 20,- Kč za každou další zap. str.
- výpis z bodového hodnocení řidiče - 50,- Kč za první stránku, 20,- Kč za každou další zap. stránku
- výpis z insolvenčního rejstříku – 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další zap. stránku
- přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) – 50,- Kč + poplatek živnostenskému úřadu dle
povahy úkonu – podle položky č. 24 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH - 50,- Kč za první stránku, 20,- Kč za
každou další započatou stránku

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 30.9.2009 !

Na obecním úřadě si můžete zakoupit nové knihy a CD

Hornická kuchařka z Ostravska /Co se vařilo a vaří/ – řada receptů, zajímavých informací o stravovacích
zvyklostech hornických rodin, o hornických slavnostech, svátcích a tradicích. Nechybí ani dobové
fotografie a dokumenty. Cena: 140,- Kč.
Česko – prajzský slovník + Frky + Nadávky – napsala lidová básnířka z Kravař paní Lidie Rumanová.
Ukázky z tohoto slovníku přednesla na letošním letním setkání seniorů. Cena: 50,- Kč.
CD Hity po našemu II. – četka Lili a onkel Paul – II. vydání humorných písní v podání Lidie Rumanové
a Pavla Gavruci. Cena: 120,- Kč.
Občanské sdružení Diakonie Broumov tímto upřímně děkuje obci Rohov za
možnost uspořádání sběru humanitárního materiálu.
Zejména chce vyzdvihnout obětavou pomoc občanů, kteří významnou měrou
podpořili činnost diakonie a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu
pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou
tito lidé zaměstnáváni. Pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená velký
přínos a zároveň je výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez
pomoci druhých neobejdou. Obecní úřad sděluje občanům, že opět chystá na
začátek měsíce října vyhlášení humanitární sbírky – termín bude vyhlášen
s předstihem v dalším čísle zpravodaje !
Život je šance – využij ji, život je krása – obdivuj ji, život je blaženost – užívej ji, život je sen – uskutečni ho,
život je výzva – přijmi ji, život je povinnost – naplň ji, život je hra – hraj ji, život je bohatství – ochraňuj ho,
život je láska – potěš se s ní, život je záhada – pronikni ji, život je slib – splň ho, život je smutek – překonej ho,
život je hymna – zpívej ji, život je boj – přijmi ho, život je štěstí – zasluž si ho, život je život – žij ho.
Matka Tereza

_____________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ
Termín 1. splátky místního poplatku
Úhrada první pololetní splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2009 byla splatná k 30. červnu 2009
(termín úhrady druhé pololetní splátky je 30.11.2009). Poplatníci, kteří doposud nesplnili svou
poplatkovou povinnost, atˇ tak učiní v pokladně obecního úřadu !
Zároveň upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za psa a za odvod odpadních vod do
obecní kanalizace, atˇ tak učiní v pokladně OÚ v co nejkratším termínu !

Sběr elektrozařízení
do E-boxu
V přízemí domu služeb ,
v prostorách chodby ihned
vpravo
za
vstupními
vchodovými dveřmi, je
umístěn E-box, který je
určen pro sběr drobných
elektrozařízení (od dubna
2008).

Sběr použitých baterií
Pro použité baterie je určen box
v obchodě potravin (umístěn na pultu
pro vrácení prázdných lahví).

Do tohoto boxu je možné
odevzdat bezplatně drobná
elektrozařízení, např. kamery,
kalkulačky, MP3 přehrávače,
kulmy, fotoaparáty, klávesnice,
DVD přehrávače, telefony,
počítačové myši, fény apod.

Je potěšitelné, že tento box byl
poprvé od jeho umístění (listopad
2008) zcela zaplněn použitými
bateriemi !

Vážení občané,
mrzí nás, že tento box doposud
slouží jako „odpadkový koš“.
Apelujeme proto na Vás,
vhazujte do E-boxu pouze ty
předměty, pro které je tato
nádoba určena !Děkujeme.

Do E-boxu nepatří úsporné
žárovky a zářivky
Tato zařízení je nutné
odevzdat při nebezpečném a
velkoobjemovém sběru
složek komunál. odpadu.

Vážení občané,
Děkujeme, že jste využili této
rozšířené možnosti vyčlenění a
ekologického řešení sběru použitých
baterií !

Obecní knihovna

Naše obecní knihovna obdržela v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 3 dotaci, díky
které došlo v průběhu prázdnin k výměně knihovního systému.
Na obecní webové stránce www.rohov.cz v odkazu knihovna získáte bližší informace např. o výměnných
souborech knih z regionálního fondu Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Je možné si zde zjistit, které knihy
má v knižním fondu opavská knihovna. Na základě požadavků čtenářů obecní úřad osloví knihovnu o
konkrétní výměnné knižní tituly. Webové stránky naší knihovny budou postupně doplňovány např. o
webový katalog knih.

Společenská kronika – měsíc srpen 2009
Jubilanti – 50 let 1 občanka
70 let 2 občané
75 let 1 občan, 1 občanka

Sňatek – 1

Narození – 1 chlapeček

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.8.2009: 10,77 % tj. 33 uchazečů o zaměstnání.______________

Vážení spoluobčané,
blíží se další volby a všechny politické strany přicházejí k vám, aby
vás oslovily. Dovoluji si to dnes i já.
Zastupuji KSČM – stranu, která hájí zájmy poctivých
neprivilegovaných lidí. Máme docela obyčejné cíle, které nabízíme
svým voličům. Mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu, nebát se stáří a
nemocí, umožnit dětem vzdělání, mít práci a slušnou mzdu, žít
v míru...
Vadí
nám tunelování, klientelismus, korupce,
nevymahatelnost práva i politické přeběhlictví. Žádáme rovné šance,
rovnost před zákonem a bezpečí našich domovů.
Nabízíme vám alternativu – svůj uskutečnitelný volební program.
Naší prioritou jste vy, občané této země, Moravskoslezského kraje,
z měst a obcí našeho opavského regionu. Naše řešení nevedou
k jednostranným tvrdým dopadům krize na ty nejslabší. Jsou také
vnímavá k dokončení investic v dopravní infrastruktuře, k programům
snižujícím znečištění ovzduší, zajišťujícím dostupné sociální a
zdravotní sítě, účinnější ochranu zemědělské půdy či zaměstnanců i
drobných podnikatelů a k dalším problémům.
KSČM na krajské úrovni i v řadě obcí dokazuje, že umí uplatňovat
výkonnou moc ve prospěch většiny občanů. I v Poslanecké sněmovně
se nám podařilo prosadit zákony, které vám usnadňují život. Žel, řadu jiných zákonů, které jdou proti
zájmům většiny občanů, jsme neměli sílu – dostatek mandátů – zablokovat. Máme zkušenosti, kvalifikaci i
odhodlání zlepšit vaše životní podmínky. Dejte nám příležitost pokračovat v započaté práci. Dejte nám svůj
hlas.
Kdo rezignuje na účast ve volbách, nemůže podpořit možnou změnu. Proto vám nabízíme své kandidáty,
svůj volební program „Práce a sociální jistoty – požadavky, které splníme“.
Váš
Miroslav Opálka, poslanec Parlamentu ČR, který se znovu uchází o vaši důvěru

_____________________________________________________________________________________

Dětský letní tábor

Obec Rohov pořádala v týdnu od 1.8. do 8.8.2009 dětský tábor v Dolní Moravici. Tábora se zúčastnilo
23 dětí, pro které byl připraven pestrý program, vždy spojený s určitým stoletím světových dějin.
Probíhala celotáborová hra, ve které soutěžily všechny 4 oddíly. Vyhrál oddíl Vikingové s vedoucím
Ondřejem Fedákem. Děti také podnikly výlet do Hamříkovy stáje v Dolní Moravici, kde měly možnost
exkurze do stájí a mohly se svézt na koních.
Děti i vedoucí si tábor užili plnými doušky, škoda jen, že týden uběhl velice rychle.
Všechny děti si domů odvezly z tábora plno krásných zážitků a věříme, že účast v příštím roce bude
stejně hojná, ne-li větší.

_____________________________________________________________________________________

Rozloučení s prázdninami
Prázdniny končí a je již tradicí v naší obci, že se s nimi důstojně rozloučíme. Připravili jsme pro děti
zábavné odpoledne, které neslo název „ Rozloučení s prázdninami “. V sobotu 30.8.2009 se na nás sluníčko
příliš nesmálo, proto byla akce přeložena na neděli 31.8.2009.V areálu Kučakovec se odpoledne rozjely
soutěže a hry pro děti. Soutěžilo se s plným nasazením. A pochopitelně kromě dobrého pocitu byl dětem
odměnou nějaký ten pamlsek a ceny v bohaté tombole. Promítaly se fotky z letního tábora a nechyběl ani
táborák s opékáním párků. Na závěr na děti čekala stezka odvahy, a odvaha dětem opravdu nechyběla.

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Informace ze sociální oblasti
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. 1 .2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje mimo
jiné i podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti úst. zákon č.
206/2009 Sb., kterým byl tento zákon o sociálních službách částečně novelizován.

Příjemce příspěvku na péči je podle tohoto zákona povinen:
- písemně ohlásit Městskému úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí, do 8 dnů změny ve skutečnostech
rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu,
- na výzvu Městského úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na
příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li Městský úřad
Kravaře, odbor sociálních věcí lhůtu delší,
- písemně ohlásit Městskému úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí změny týkající se zajištění pomoci, a
to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu
předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké nebo jiné fyzické osoby nebo
právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
- využívat příspěvek na zajištění pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83
nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle §
85 odst. 1, nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu,
- osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je povinna písemně
ohlásit přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, a to ve lhůtě 8 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže zejména vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu splnit příjemce příspěvku na péči (jde zejména o hlášení hospitalizací v nemocnicích).
Zákon ukládá povinnost oznámit osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou v § 83 zákona o
sociálních službách, která poskytovala oprávněné osobě pomoc, úmrtí oprávněné osoby, a to do 8 dnů ode
dne úmrtí oprávněné osoby. Pokud tato povinnost nebude splněna, půjde o přestupek podle zákona o
sociálních službách, za který může být uložena pokuta až do výše 20 000,- Kč.
Odbor sociálních věcí MěÚ Kravaře

_______________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
1. září začal opět další školní rok a naši
mateřskou školu bude navštěvovat 8 chlapců a 15
holčiček. Mnozí z nich jsou úplní „nováčci“ , a
tak věříme, že se jim mezi dětmi bude líbit a ve
školičce se budou cítit „jako doma“.
Ve školním roce 2009/2010 se vydáme proti
času a vrátíme se prostřednictvím krásných
českých pověstí do dávné minulosti našeho
národa, když se praotec Čech vydal na vrchol
Řípu, aby z ptačí perspektivy spatřil líbeznou
krajinu, začaly se psát dějiny českého národa i
naší země.
V době, kdy jsou i malým dětem předkládáni
úplně jiní hrdinové, se může jevit motivace
celoroční hry starými českými pověstmi
staromódní. Volit „čítankové“ příběhy a
očekávat, že nejen vzbudí zájem děvčat a kluků,
ale že je ještě přimějí hrát si, je možná troufalé.Věříme však,že právě spojení vyprávěné pověsti
s nejrůznějšími činnostmi napodobujícími to, co se v nich děje, se nemusí minout účinkem.
Vybrali jsme deset nejznámějších pověstí, na každý měsíc jednu.Každou vyprávěnou pověstí motivujeme
děti k různým činnostem.__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy v Sudicích
www.skolasudice.cz
APROBACE
Mgr. Michaela Ferenzová
Mgr. Zuzana Pešátová
Mgr. Josef Hrušťák
Mgr. Michal Kunický
Mgr. Pavel Ticháček
Mgr. Patrik Molitor
Mgr. Anna Černohorská
Mgr. Ivana Kobzová

Dějepis - Občanská výchova
Český jazyk - Hudební výchova
Zeměpis - Přírodopis
Český jazyk - Dějepis
Přírodopis - Základy zemědělské výroby
Přírodopis - Chemie
Němčina - Ruština
Ruština - Hudební výchova
Zeměpis, dokončuje vysokoškolské
vzdělání obor Sociální pedagogika,
studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Přírodopis - Základy zemědělské výroby
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Středoškolské vzdělání - obor vychovatelství
Diplomovaný specialista - obor sociální práce
Vedoucí školní družiny

Martin Večeřa
Mgr. Jana Ticháčková
Mgr. Blanka Halfarová
Vladimíra Chudobová
Ester Medková, Dis.

Třída
1.
2.
3.
4.
5.

1. stupeň

CELKEM
19

14
11
14
14

72

TŘÍDNÍ UČITELÉ

Seznam žáků ve školním roce 2009 - 2010
DĚVČATA

ZE SUDIC

Z ROHOVA

Z TŘEBOMI

7
7
6
5

7
4
8
9

7
4
5
6

3
5
6
4

4
1
3
4

11

36

8

11

2

28

29

14

28

27

26

10

14
6
9
6

5
11
5
7

Celkem

135

71

64

35

6

36

19
17
14
13

63

Vladimíra Chudobová
Mgr. Blanka Halfarová
Mgr. Anna Černohorská
Mgr. Jana Ticháčková
Mgr. Ivana Kobzová
Mgr. Patrik Molitor
Martin Večeřa
Mgr. Josef Hrušťák
Mgr. Michal Kunický

CHLAPCI

6.
7.
8.
9.

2. stupeň

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

8
9
7
3

55

7
5
5
9

55

4
3
2
1

24

Školu navštěvuje i 1 žák z obce Chuchelná.

_____________________________________________________________________________

Ani jsme se nenadáli a máme tady konec prázdnin. Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010
v Základní škole v Sudicích proběhlo v tělocvičně ZŠ. Prvňáčky doprovázeli první den do školy rodiče.

Pro velký zájem o finanční produkty
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

hledá obchodní ředitelka ČMSS ve spolupráci s Českou poštou

spolupracovníka na pozici
FINANČNÍHO PORADCE ČMSS
pro okres Opava

Náplň práce:
-

péče o stávající klienty
prezentace a prodej finančních produktů
rozšíření obchodních vztahů s klientem a poradenství
zajištění spolupráce s Českou poštou

Nabízíme:
- tvůrčí práci a seberealizaci
- bezplatné vstupní zaškolení
- odborné vzdělávání
- perspektivu profesního růstu
- silné zázemí úspěšné společnosti
- motivující finanční ohodnocení

Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- komunikační schopnosti
- zájem o obchod a finance
- samostatnost a časovou flexibilitu
- základní znalost práce na PC
- ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na této poště.

Kontaktní osoba:
Bc. Dáša Gajdová
Obchodní ředitelka ČMSS
tel.: 602 525 058
e-mail: dasa.gajdova@cmss-oz.cz

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ZVEME VÁS

Obecní úřad Rohov pořádá
v sobotu 19. září 2009 v areálu Kučakovec od 15.00 hodin

Účast možná s draky vlastní výroby nebo koupenými! Klacky na opékání párků si vezměte sebou !
Těšit se můžete na ukázku leteckých modelářů a překvapení !

_________________________________________________
Český zahrádkářský svaz Rohov pořádá
v sobotu 19. září 2009 v areálu Kučakovec od 18.00 hodin

Podávat se bude výborný burčák, červené a bílé víno z jižní Moravy,
doplněné bohatým občerstvením: bramborové placky, nakládaná kýta, sýrové
speciality a další pochoutky. K poslechu a tanci bude vyhrávat živá hudba:
kapela DUO BOLERO.
Bohatá tombola !

V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany, aby ti

občané, kteří chtějí přispět cenou do tomboly, tuto cenu odevzdali
organizátorům na Kučakovci, a to v průběhu pátku 18.9. od 17.00
hod. a v průběhu soboty 19.9. od 9.00 hod.

_____________________________________________________________________________________

Srdečně Vás zveme na křest & autogramiádu nové knihy
Evy Tvrdé

Nenápadný půvab Slezska

Akce se uskuteční v sobotu 19. září 2009

v areálu Kučakovec od 19.00 hodin

Dne 24. září 2009 v 17.00 hodin proběhne křest této knihy
v Literární kavárně knihkupectví Academia na Zámecké ul. u Masarykova nám. v Ostravě.
Nenápadný půvab Slezska je leporelo, jehož hrdinové v drobných příbězích, které se odehrávají napříč
dějinami, touží usadit se v katastru malé slezské vesnice Rohov. Tyto pokusy končí ovšem vždy
neúspěchem. Touha usadit se a vést klidný a spokojený život je výchozím momentem řetězce událostí
a příhod, snů a tužeb postav, které procházejí Rohovem dějinnými etapami od prehistorie až k současnosti.
Kniha zprostředkovává obraz společnosti, kde ještě existuje Bůh a která ještě nezdevalvovala svobodu
do falešného zdání, že na úkor druhých je dovoleno vše. Úsporné fiktivní texty se prolínají se záznamy
z obecní kroniky a dopřávají čtenáři dobrodružství objevovat na pomezí fikce a historie nenápadný půvab
venkovského života ve slezské obci Rohov.
Knihu připravilo k vydání nakladatelství Littera Silesia.
Zveme na křest a autogramiádu v Rohově i Ostravě !

Odkaz na základní informace:
http://www.prajzskabezhranic.unas.cz/

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2
PRAJZÁCI JDOU TÁBOŘIT
Druhý ročník česko-polského táboru je za námi. V letošním roce se nacházela táborová základna v
obci Klokočůvek , kde děti měly stanovou „zemědělskou“ osadu. Nejen, že se děti během devíti dnů
stačily unavit a zašpinit, ale zejména si vyzkoušely řadu tradičních činností, které souvisí se
zemědělstvím.
Táboru se účastnilo 50 děti z České a Polské republiky, které v průběhu týdne prožily období jednoho
roku „od dožinek do dožinek“. Z obce Rohov se tábora zúčastnil 1 chlapec – František Hluchník.
Prvním obdobím, které děti prožily, byl přelom léta a podzimu. Úkolem bylo připravit se na tuhou
zimu, která ťukala na dveře. Naši malí zemědělci museli vybudovat své hospodářské usedlosti.
Rovněž bylo potřeba vyrobit nářadí, které děti později užily při žních – vyráběly cepy, hrábě, rydla a
další nástroje. Poté co nastalo jaro, vládu nad programem přebrala strana polských vedoucích,
kteří jsou zemědělci tělem i duší a mají spoustu zkušeností. Pro děti připravili opravdu zajímavý
program v podobě lovu hospodářských zvířat a sběru zemědělských plodin, u něhož se velice bavila
také celá osádka vedoucích členů táboru. V programu nechybělo ani obdělávání políček u farem, které
si malí zemědělci postavili.
V průběhu táboru měly děti možnost, za získané táborové bankovky, nakupovat větší pozemky pro
hospodaření na svých farmách, na něž dokupovaly chovná zvířata. Nákupy nebyly jednoduchou
záležitostí a to zejména v době, kdy na celé okolí dolehla hospodářská krize v podobě nemocí a sucha.
Děti si i s tímto problémem poradily a zdárně vyvedly své farmy z krize. Vítězem celo-táborové hry se
stal tým s příznačným názvem OGURKY.
Poté, co nastalo léto plné práce nezbývalo nic jiného, než sklidit úrodu s polí a pořádně to oslavit.
Devítidenní česko-polský tábor byl slavnostně zakončen závodem zemědělců v obci Chuchelná, kde
své děti přišli podpořit také rodiče a zástupci sponzorských obcí.
Po vyhodnocení zemědělské olympiády si rodiče své děti „zemědělce“ přebrali do osobní péče a
spokojeni odjeli domů. Ani my organizátoři nezapomínáme na staré pořekadlo „Všude dobře, doma
nejlíp“ ☺ .
Už nyní se pracuje na přípravách Prajzské bez hranic 3 a věříme, že děti zase využijí možnost
zúčastnit se této akce. Akce byla v letošním roce také podporována obcemi Hlučínska,
Moravskoslezským krajem a občanským sdružením Anima Iuventutis.

Jménem všech organizátorů Martin Hiltavský

_____________________________________________________________________________________

Informace o likvidaci autovraků
MĚSTO Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP, a.s. Bohumín uskuteční sběr autovraků
( vozidel určených k likvidaci )
Místo sběru : HLUČÍN, ulice Markvartovická, ( areál TS Hlučín s.r.o.)
dne 13.10.2009 (úterý) v době od 11 – 15 hod.
Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovraků :
Ø likvidace kompletního autovraku je BEZPLATNÁ - PŘI ODEVZDÁNÍ VOZIDLA NA
MÍSTĚ SBĚRU MAJITEL UHRADÍ POUZE POPLATEK ZA PŘEPRAVU VRAKU K
LIKVIDACI VE VÝŠI 100- Kč/vrak
Ø nekompletní autovrak - bez motoru
600,-Kč
- bez převodovky 350,-Kč
- bez kola
100,-Kč
- bez baterie
100,- Kč
(+ poplatek za přepravu vraku k likvidaci 100,- Kč/vrak)
Potřebné doklady :
Ø majitel vozu : občanský průkaz, velký technický průkaz vozidla
Ø ostatní osoby : plnou moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notářsky ověřena),
velký technický průkaz vozidla
Majitelé (nebo doručitelé) takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB GROUP,a.s. (vlastnící
souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních dopravních
prostředků) „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků" – doklad potřebný pro
vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel
MAJITELŮM NEPOJÍZDNÝCH VOZIDEL NABÍZÍME ODVOZ VRAKU Z MÍSTA JEHO ODSTAVENÍ.
NABÍDKA PLATÍ I PRO OBČANY MIMO MĚSTO HLUČÍN VE VZDÁLENOSTI DO CCA 5 KM.
ZÁJEMCI O TUTO SLUŽBU SE MOHOU PŘIHLÁSIT (2 DNY PŘED SVOZEM) NA TELEFONNÍM
ČÍSLE 604 228 312, KDE BUDOU ZAPSÁNI DO POŘADNÍKU. POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VOZIDLA
K LIKVIDACI BUDE VYSTAVENO
ŘIDIČEM IHNED NA MÍSTĚ PO PŘEDLOŽENÍ VÝŠE
UVEDENÝCH DOKLADŮ + ÚHRADĚ POPLATKU ZA ODTAH VE VÝŠI 200,- Kč/vozidlo.

Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků! Bližší informace Vám poskytnou pracovníci
odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín, tel.: 595 020 233 a ŽDB
GROUP a.s. Bohumín, provoz Recyklace tel. 596 083 671, 596 082 673, 604 228 312, 604 228 455. ______

Kulturní dům Bolatice v pátek 23.10.2009 v 19.00 hod.
Vstupné 150,- Kč, předprodej na OÚ Bolatice (přízemí),
tel.: 553 654 996, Sluna Opava tel.: 553 712 319______________________________________________

_______________________________________________________________________________
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