Vychází v říjnu 2015
č. 10/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
máme za sebou další měsíc letošního roku. Říjen člověk pozná samozřejmě nahlédnutím do kalendáře, avšak dá
se poznat i jiným způsobem a to pohledem z okna teplého bytu či domu nebo také pobytem venku. Kam mířím ?
No samozřejmě na ovzduší v naší obci. Na toto téma jsem psal již množství řádků, ale neodpustím si napsat pár
řádků i tentokrát. Situace se spalováním „nekvalitního“ paliva je zřejmě stále stejná, možná s malou změnou, že
domácnosti mají již druhým rokem možnost změny způsobu vytápění řešit pořízením nových, moderních kotlů
na „kvalitnější“ palivo, na které přispívá Moravskoslezský kraj dotací ze svých zdrojů, laicky řečeného z
„kotlíkové dotace“. Je mi jasné, že mnoho občanů na tuto dotaci z různých důvodů nedosáhne nebo dosáhnout
nechce, avšak domnívám se, že šetrnější způsob vytápění našich domácností by mohl zvládnout každý z nás.
Jinými slovy bych rád opětovně požádal všechny občany obce Rohov, aby své domácnosti vytápěli pokud
možno nejlepším možným způsobem, aby tak neohrožovali zdraví svých sousedů, spoluobčanů. Pro řešení této
problematiky jsme pro rohovskou veřejnost připravili informační besedu pod názvem „Dýchejme čistý vzduch“.
Tato beseda se uskuteční v pátek 6. listopadu 2015 v 19.00 hod. v sále obecního domu. Na tuto besedu Vás
srdečně zveme. Jen pro úplnost uvádím, že tato beseda se realizuje ve všech obcích našeho Hlučínska jako
projekt Sdružení obcí Hlučínska za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
O investičních projektech letošního roku jsem psal v posledních vydáních Rohovského zpravodaje již
několikrát, proto se na toto téma nebudu dále rozepisovat. Jen pro doplnění uvedu, že dříve, než byla opravena
příjezdová komunikace k Centru volnočasových aktivit „Na skládce“, byla vybudována nová zpevněná plocha u
skladu nářadí, kterou provedli svépomocně zaměstnanci obce. Materiál byl použit jednak ze zásob obce a něco
málo bylo dokoupeno. Náklady s tím spojené vyšly na cca 10 tis. Kč.
V letošním roce bychom ještě měli dokončit opravu ruského pomníku a kromě drobnějších oprav bychom
letošní rok po investiční stránce ukončili. Nesmím však zapomenout na další postup prací na zpevňování polní
cesty ke „Špalírům“, které provádí naši zaměstnanci. Na tuto komunikaci již bylo vyvezeno více jak 1000 tun
cihlového recyklátu a v těchto dnech provádíme finální vrstvení recyklátem živičným. Věřím, že se po letech
plánování dokončí tato polní cesta do stavu přijatelného nejen pro zemědělskou techniku, ale především pro
cyklisty, kteří tuto komunikaci hojně využívají.______________________________________________

____________________________________________________________________________________
U této příležitosti bych Vás chtěl informovat, že v nejbližších dnech budeme drtit zbývající suť v našem
sběrném dvoře, proto, vlastníte-li doma stavební materiál, který chcete odevzdat do sběrného dvora, učiňte tak
co nejrychleji, abychom mohli provést drcení veškerého materiálu určeného k drcení najednou. O
podrobnostech se prosím informujte přímo u mne či na našem úřadě.
Poslední víkend v září byl ve znamení sportu. V sobotu 26.9.2015 se uskutečnil rohovský cyklokros, o den
později I. ročník in-line závodů. Vše v areálu centra volnočasových aktivit „Na skládce“. Jsem rád, že se tyto
akce opět uskutečnily a z tohoto místa děkuji všem, kteří se na nich podíleli. Děkuji také zaměstnancům obce za
jejich úsilí, které vedlo k perfektně připravenému areálu. Přiznám se, že když jsem tuto lokalitu viděl ještě před
13-ti lety, kdy jsem nastoupil do funkce starosty obce a porovnám ji se současným stavem, tak mám dobrý pocit
z dobře odvedené práce všech lidí, kteří na tom mají podíl…
V pondělí 12. října 2015 zasedalo na svém 10. zasedání zastupitelstvo obce. Na programu se mimo jiné
projednávalo: žádost ZŠ Sudice o poskytnutí sponzorského daru na nákup keramické pece do nově vzniklé
keramické dílny. Zastupitelstvo schválilo dar ve výši 15 tis. Kč, výběrové řízení na dodavatele výsadby aleje za
špalírovskou cestou, ze kterého nejlépe vzešlo zahradnictví Teplanská Raduň. Kromě běžných záležitostí obce,
jako např. hospodaření obce a naší příspěvkové organizace (MŠ Rohov), záměr pronájmu obecního pozemku,
rozpočtové opatření či informace o realizovaných projektech letošního roku, se zastupitelé také zabývali
nákupem nových party stanů pro potřeby obce, drcením stavební suti v našem sběrném dvoře, novými
možnostmi dotací z evropských fondů nebo také úpravou dopravního značení v obci. Další zasedání
zastupitelstva obce je plánováno na měsíc listopad, proto budete-li mít nějaký požadavek či dotaz, neváhejte se
obrátit na náš úřad.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané, přeji spokojené prožívání podzimních dnů. Prožívejte je ve zdraví a pohodě
a pokud možno s úsměvem na tváři…
Daniel Procházka, starosta
___________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA VÝSADBU
Vážení spoluobčané, srdečně zveme Vás
i Vaše děti na akci výsadba

“Alej na Špalírovské cestě - II“,
která se uskuteční v sobotu
7. listopadu 2015 od 14.00 hod.
Sraz všech účastníků je v místě výsadby –
polní cesta ke „
Špalírům“ (naproti sběrného dvora obce).

Prosím, vezměte si sebou rýč, hrábě a
klacky na opékání párků ! Po výsadbě bude
připraveno občerstvení u táboráku a teplý
čaj – vše zdarma pro účastníky akce !
Na setkání s Vámi se těší
Daniel Procházka - starosta
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 14. listopadu 2015 na stanovišti:

AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 8.00 do 12.00 hodin
__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci proveden
v pátek 30. října 2015 !
______________________________________________________________________________________

Společenská kronika - měsíc září 2015
Jubilanti –

50 let 2 občané
65 let 2 občané

75 let 1 občanka
80 let 1 občanka

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v pátek 13. listopadu 2015 od 14.00 hodin
do sálu Obecního domu
na tradiční

předvánoční setkání seniorů
Program: pásmo dětí MŠ Rohov, promítání historických fotografií
a filmu o obci Rohov.
Hudba: Leo Malchárek - Strahovice, občerstvení zajištěno !
Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
___________________________________________________________________________________
projekt „Centrum volnočasových aktivit Rohov –

přístupová komunikace„
Obec Rohov díky finanční dotaci z Moravskoslezského
kraje provedla v průběhu měsíce září 2015 opravu
místní komunikace ve východní části katastru obce.
Celkové náklady byly ve výši 481.128,11 Kč, dotace
je poskytnuta v maximální výši 42,88 % celkových
skutečně vynaložených uznatelných nákladů a zbylé
výdaje uhradila obec ze svého rozpočtu.
Opravovala se příjezdová komunikace k centru
volnočasových aktivit, které slouží k pořádání
kulturních a sportovních akcí v obci. Komunikace
navíc spojuje ulici Hlavní s ulicí Luční, navazující na
ulici Slezskou a vzhledem ke své poloze je denně
využívaná pěšími, cyklisty, automobily, a to z důvodu
zajištění výrazně kratšího dopravního spojení mezi
ulicemi. Opravou došlo ke zlepšení funkčnosti a
bezpečnosti na této komunikaci.
Informace o projektu naleznete také na webových stránkách www.rohov.cz.
Projekt „Centrum volnočasových aktivit Rohov – přístupová komunikace“ je spolufinancován z
prostředků Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015.

_________________________________________________________________________
USKUTEČNILO SE
Podzimní putování s draky
V sobotu 19. září 2015 se areál volnočasových
aktivit proměnil v ,,Dračí údolí“. Od 15 hodin
se děti scházely na startovní čáře, kde
obdržely mapku a instrukce jak vše zvládnout.
Během odpoledne plnily různé úkoly, které
nebyly vždy lehké a někdy ani chutné, když
musely například spolknout dračí žížalu, nebo
přejít dračí rokli, či zničit dračí vejce. Jakmile
děti dobojovaly a zvládly všechny úkoly,
mohly si za svou odvahu a píli vybrat nějakou
odměnu a posílit se sladkostí. A protože se
nám s draky ještě nechtělo loučit, rozeběhli
jsme se na pole, kde si děti se svými rodiči a
kamarády pouštěly draky, tentokrát jen ty
papírové. Po setmění plnili odvážní večerní
bojovku.
Roháček, o.s.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ročník in-line závodů na kolečkových bruslích
Nedělní odpoledne 27. září 2015 patřilo stejně jako předešlý den sportu.
Tentokrát se jednalo o ,,závody na in-line bruslích“ v areálu volnočasových aktivit. K závodu se přihlásilo
celkem 20 závodníků různého věku, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií, aby byly síly vyrovnané. Závodilo se
o nejrychlejší čas, a u kategorie ,,dospělých bruslařů“ také o styl jízdy ☺. Nejrychlejší závodníci si vyšlápli na
stupně vítězů, ale odměnu za bojového ducha si zasloužili všichni. Věříme, že v příštím ročníku bude účast
minimálně dvojnásobná a závody si užijeme jako ty letošní.
Mgr. Hana Birtková, místostarostka

________________________________________________________________________________________________

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT - JÓGA
Každou středu od 17.30 hodin se bude konat v sále Obecního domu relaxační cvičení a základů jógy.
Potřebujete podložku na cvičení, ručník, vhodná je i malá deka. Cena: 50 Kč za jednu lekci. Těší se na vás Klára
Bočková.

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT - CVIČENÍ ŽEN
Každou středu od 19.00 hodin se bude konat v sále Obecního domu cvičení žen. Cena: 40 Kč za jednu lekci.
_______________________________________________________________________________________________

MUDr. Kamil Běrský, soukromý praktický lékař, Hlučínská 739, Kobeřice, oznamuje zahájení
očkování proti chřipce ! Tel. +420 553 666 021, email: kamil.bersky@gmail.com
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po
letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do
popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře obce
Rohov, ul. Krátká. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo
nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Sportovní okénko – 7. ročník cyklokrosových závodů
Rohovský závod MTB CROSS a závod v cyklokrosu kategorie Elite se uskutečnil v sobotu 26.9.2015
v Rohově, v areálu Na skládce. Za nepříznivého počasí se závodů zúčastnilo celkem 152 závodníků v 8
kategoriích, z nichž 118 dojelo do cíle. Závodům přihlíželo průběžně cca 295 diváků. V hlavní kategorii Elite
zvítězil Matěj Lasák, hostující z domácího celku SK VEHA TEAM Rohov v oddílu MAX CURSOR Ostrava, v
kategorii cross na 35 km Lukáš Heindrich z oddílu Bike Styl Opava. Zkrácené výsledky ostatních kategorií jsou
SK VEHA TEAM Rohov
zveřejněny na webových stránkách obce Rohov, www.rohov.cz.

__________________________________________________________________________________

KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
Padá lístek březový. Kam? Nikomu nepoví.
Ve sluníčku zlatě září, vždyť je podzim v kalendáři.
Anežka Nevřelová z naší školky dostala také jeden list – a to diplom. Se svým výkresem uspěla ve
výtvarné soutěži v rámci II.Festivalu německé kultury v Hlučíně „Odpoledne s Eichendorffem“.
Získala 2. místo. Blahopřejeme.
Této soutěže se zúčastnili také: Veronika Kubelová, Josef Halfar, Vít Halfar, Natálie Nowaková, Nela
Šušolíková.

Ve středu 23.září jsme navštívili knihovnu v Rohově. Čekalo nás zajímavé a poučné povídání o
přátelství, kamarádských vztazích a vzájemné pomoci. Prohlíželi jsme si knížky o známých dvojicích
z Večerníčků – Machu
a Šebestové, Káti a Škubánkovi, Patovi a Matovi...
Paní knihovnice nám přečetla příběh „Jak krtek s kamarády postavili myšce nový domeček“.
Návštěvu jsme si zapsali do čtenářských deníků a k tomu si nakreslili pěkný obrázek.

Podzimní doba je plná barev. Celý měsíc jsme s dětmi pozorovali měnící se přírodu, sbírali šípky,
jeřabiny, žaludy a jiné plody, ze kterých jsme vyráběli korálky a různé obrázky. Děti se učily vnímat
přírodu všemi smysly a nacházet v ní krásné překvapivé detaily.

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ K VEČERNÍČKOVÝM
NAROZENINÁM.

Dobrý večer, dobrou noc, přesně těmito slovy nás již padesát let uspává oblíbený Večerníček.
Denně před námi smekne čepici, zhoupne se na koníku, projede se v autě a zašlape si na kole. Česká
televize na jubilanta nezapomněla. Od ledna spustila přehlídku pohádek vysílaných v uplynulých
padesáti letech. Anketu diváků vyhrály „Krkonošské pohádky“ před „Krtečkem a Králíky z klobouku“.
Který máte nejraději vy?

Mateřská škola Rohov zve všechny rohovské děti k účasti na VÝTVARNÉM TVOŘENÍ
nazvaném

VEČERNÍČKOVI K NAROZENINÁM

Vaším úkolem bude nakreslit, namalovat, nalepit či jinak vytvořit pohádkovou postavičku ze svého
oblíbeného Večerníčkova příběhu. Fantazii a tvořivosti se meze nekladou.
Z vašich dílek uspořádáme výstavu a nejúspěšnější z nich oceníme. své práce přineste učitelkám

do MŠ Rohov do 27. 11. 2015

_________________________________________________________________________________
Sportovní okénko – fotbal v Rohově
To vám byla velká sláva, hostila nás Dukla Praha
V neděli 4.10. jsme přijali pozvání Radka Havaly a náš tým žáků Spartak Rohov v doprovodu rodičů a onkla
Jerryho podnikl výlet do hlavního města. Museli jsme si ráno přivstat, protože náš vlak odjížděl z ostravského
nádraží už v 5:22. O půl deváté jsme byli vítání naším hostitelem na hlavním nádraží v Praze. Radek nám ukázal
východ z nádraží a jak a kde si koupit jízdenku na metro. Potom už jsme se hromadně vydali směr stadion
Juliska, na kterém hraje své zápasy ligová Dukla Praha. Asi po dvoukilometrovém pochodu z poslední zastávky
metra nás vítala socha Josefa Masopusta. To bylo znamení, že jsme na místě. Po velmi krátké prohlídce tribun
naši hráči nastoupili k historicky prvnímu utkání proti klubu z Prahy. Počasí nám přálo a po pochodu z metra
jsme oproti hráčům domácí Dukly, kteří přijeli autem až ke stadionu byli již pořádně rozcvičeni. Také jsme naši
výhodu od prvních minut utkání využívali v zápase. Domácí hráli samozřejmě velmi dobře technicky, ale na
naši bojovnost neměli šanci. Po velmi bojovném výkonu jsme vyhráli 6:1. Po utkání jsme se hromadně vyfotili
s domácími borci. Dále nás čekala prohlídka šaten mužů Dukly. Po převlečení vedly naše kroky zpět na metro
k přesunu do Vršovic, kde má svůj stadion Slávia Praha. Ještě než jsme navštívili ligové utkání Slávia-Dukla,
nás čekal vydatný oběd v restauraci Nad ledem. Restaurace se nacházela přímo na zimním stadionu v Edenu, tak
jsme mohli sledovat utkání dorostu mezi Slávií a Litvínovem. Někdo říkal, že Slávia vyhrála 2:1.
Potom jsme po pár krocích stáli před fotbalovým stadionem Slávie. O tom, že byl Radek velmi dobrým
hostitelem svědčí i to, že nám všem zajistil vstup na stadion zdarma. Pražské derby sledovalo 10500 a 41
fanoušků z Rohova, které nejvíce zaujalo, když na hřiště vběhl masér Dukly Radek Havala ošetřit svého hráče.
Zápas pro zajímavost skončil 1:1. V 85 minutě zápasu už jsme zvedali kotvy a uháněli směr Hlavní nádraží. V
17:39 jsme nastoupili do vlaku českých drah Pendolína a vyrazili na zpáteční cestu domů. Ve vlaku jsme se
spočítali a zjistili, že nikdo nechybí. Po vyčerpávajícím dni si někteří mysleli, že pojedeme tichým vlakem, ale
opak byl pravdou. Asi je náš tým dobře trénovaný, protože vydrželi běhat po vagónu až do Ostravy. Domů jsme
dorazili unavení, ale plní zážitků.
Tímto bychom chtěli poděkovat Radkovi za pozvání a manželům Tomíčkovým za organizaci celého výletu.
Martin Halfar

všichni v Praze

Dukla

_________________________________________________________________________________
Zveme všechny světlušky, berušky, broučky a jejich rodiče na tradiční

SVĚTLUŠKOVÝ
SV TLUŠKOVÝ REJ
Sraz v úterý 27.10. 2015 v 17:00 u Obecního domu v Rohově.
Rohov .
Pak se společně vydáme posvítit si na cestu, která nás zavede až na Kučakovec, kde všechny
broučky uspíme, opečeme si párky a dáme něco teplého do bříška.
Vezměte si sebou lampión či lucerničku, a klacky na opékání.
Těší
ší se na Vás Roháček,
Rohá ek, o.s.
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Ohlédnutí za Rohovským Strassenfestem 2015

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Spolupráce Místní knihovny Rohov s Mateřskou školou
Rohov stále pokračuje
Nastal nový školní rok a děti z Mateřské školy opět navštívily
Místní knihovnu. I v tomto roce totiž pokračujeme ve spolupráci
s těmi nejmenšími v obci a snažíme se tak „zvýšit zájem o
literaturu a čtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku“. Děti
knihovnu v novém školním roce navštívily 23. září a protože mají
ve školce letos téma kamarád, řekli jsme si něco o tom, jací
kamarádi se ukrývají v knížkách a jaká spolu zažívají
dobrodružství. Věřím, že se dětem návštěva líbila a doufám, že se
nám spolupráce povede a děti díky svým učitelům a rodičům
získají zájem o knihy. _______ Adéla Komárková, knihovnice

__________________________________________________________________________________
V Bolaticích proběhlo již XVIII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska!
První říjnové nedělní odpoledne patřilo na Hlučínsku již tradiční akci Setkání chrámových sborů, jehož
pořadatelství se letos ujala obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bolatice. Místní kostel sv.
Stanislava se tak rozezněl nádhernými tóny v podání 9 chrámových sborů z regionu. Postupně se ve vystoupení
vystřídaly: Chrámový smíšený sbor sv. Matouše a sv. Hedviky při farnosti Hať, Chrámový sbor při kostele sv.
Jana Křtitele v Sudicích, Mladší chrámový sbor
Štěpánkovice, Chrámový sbor při kostele sv.
Vavřince v Píšti, Chrámový sbor při kostele
Povýšení sv. Kříže v Chuchelné, Chrámový sbor
sv. Cecílie Hlučín, Chrámový sbor při kostele
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Kobeřicích,
Chrámový sbor při kostele sv. Bartoloměje
v Kravařích a Chrámový sbor při kostele sv.
Stanislava v Bolaticích. Výbornou tečkou na závěr
bylo společné vystoupení všech chrámových sborů
se známou písní „Ó Pane náš“ od Věry Martinové,
kterou si se zpěváky s chutí zapěli i mnozí
posluchači. O kvalitě předvedených výkonů i
oblíbenosti této akce svědčil závěrečný nekonečný
Sudický chrámový sbor, foto: Petr Muczka
potlesk i ze strany diváků. Děkujeme proto všem
chrámových sborům za nacvičení skladeb a
výborné pěvecké výkony a Římskokatolické farnosti Bolatice a obci Bolatice za výbornou organizaci a přípravu
krásného nedělního odpoledne.
Za Sdružení obcí Hlučínska, Mgr. Lenka Osmančíková

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
DEN V PŘÍRODĚ Ve čtvrtek 17. září 2015 zavládlo slunečné letní počasí a naše
škola ho využila k příjemné změně. Děti šly do školy bez aktovek, jen s baťůžky a
dobrou svačinkou. Ano, ten den jsme všichni vyrazili do přírody. Poznávali jsme
dopravní i turistické značky, určovali směry a pozorovali nejrůznější cíle okolo nás.
Nohy jistě nikoho nebolely, všichni si tu pohodu v přírodě bez učení náramně
užívali. A svačinka venku obzvláštně zachutnala ☺. Celý den jsme si i díky
zářijovému sluníčku krásně užili a do školy jsme se vraceli příjemně unaveni.
_________________________________________________Michal Kunický_

Podzimníček školní družiny Blíží se konec září, podzim pomalu ťuká na dveře a
s sebou přináší do naší školní družiny „ducha přírodnin a kreativity“. Celá školní
družina se 24. září pustila do výroby nejrůznějších Podzimníčků“, milých
strašidýlek, které děti vyráběly z přírodních materiálů. Podzimníčky se nám náramně
povedly. Přijďte se podívat do školy a sami se přesvědčte o tom, jak jsou naše děti
nápadité a šikovné. Výstavka „Podzimníčků“ probíhá v hale školy a bude trvat do konce října.
Ester Medková, DiS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní škola a Mateřská škola Sudice, p.o. vyhlašuje tvořivou soutěž pod názvem…
Jak si představuji skřítka Podzimníčka ☺
SOUTĚŽ JE URČENA PRO NIŽŠÍ I VYŠŠÍ STUPEŇ, VÝROBKY MŮŽETE NOSIT RÁNO PANÍ
UČITELCE HRUBÉ A NÁSLEDNĚ POTOM PANÍ VYCHOVATELCE MEDKOVÉ NEJPOZDĚJI
DO 16. 10. 2015, VYHODNOCENÍ PROBĚHNE 27. 10. 2015 V HALE ŠKOLY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beseda „Dýchejme čistý vzduch!“Sdružení obcí Hlučínska si připravilo informační besedu pro žáky
hlučínských základních škol v rámci projektu Dýchejme čistý vzduch! Lektor pan Jakub Kubačka přijel 23. září
2015 i do naší školy a žáci II. stupně se zábavnou formou dozvěděli důležité informace o kvalitě ovzduší na
Hlučínsku a o třídění odpadů. A co nás překvapilo? Že obce na Hlučínsku mají nejhorší kvalitu ovzduší na
území ČR, a jaký vliv má toto znečištění na naše zdraví. Že kvalitu ovzduší regionu ovlivňují obyvatelé sami
svým chováním a samotným přístupem k problematice ekologického vytápění a spalováním nekvalitních tuhých
paliv. Cílem projektu je u žáků a občanů Hlučínska posílit ekologické myšlení a vést k zodpovědnosti ke svému
zdraví a k životnímu prostředí, ve kterém žijí. A tříděním odpadů a ekologickým vytápěním bychom ke
zlepšením čistoty ovzduší mohli přispět…☺
Ing. Hana Nováková, učitelka PŘ a CH
Velká cena malých zoologů 2015 Uběhl rok a ve čtvrtek 24. září
opět vyrazila skupinka 7 žáků vybraných ze 4. a 5. třídy do ZOO
v Ostravě. Družstvo ve složení Nikol Nováková, Vojtěch Hanták,
Eliška Pekárková, Michaela Nevřelová, Ester Mrvová, Oliver
Hartman, Jan Nevřela 2 se účastnilo přírodovědné soutěže
kombinované s během terénem. Soutěž prověřila nejen znalosti žáků,
ale také jejich fyzickou zdatnost. Trasa byla vytyčená po celém areálu
z otázek, jejichž správné zodpovězení dovedlo soutěžící až k cíli. Pro
zajímavost – pokud žáci odpověděli správně, uběhli vzdálenost 1,1
km. Pokud ale naopak pokaždé udělali chybu a museli se vždy vracet,
trasa se více než dvakrát prodloužila na 2,7 km. V cíli navíc čekaly další úkoly, které měly prozkoumat
vědomosti žáků. Družstvo naší 2015 i do naší školy bylo rychlé, takže jsme měli po soutěži spoustu
času na prohlídku ZOO a dokonce na projížďku safari vláčkem. Ještě jedno dobrodružství nás čekalo
při cestě domů. Ujel nám autobus, ale s pomocí bývalého žáka naší školy se nám podařilo dostat
bezpečně zpět do Sudic. Adame, děkujeme. ☺ A jak jsme dopadli v soutěži? Žáci naší školy se při své
premiéře umístili na krásném 34. místě ze 72 zúčastněných družstev. Gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci naší školy.
Ing. Hana Nováková

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu:
sekretariat@rohov.cz , donést osobně nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do Obecního domu !
_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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