Vychází v červnu 2015
č. 6/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čtenáři,
do Vašich poštovních schránek se opět po měsíci dostává další vydání Rohovského zpravodaje, ve kterém
naleznete aktuální informace o dění v obci, jakožto i informace o práci zastupitelů, či hodnocení společenského
života v Rohově.
V měsíci červnu se věnujeme především úklidu a obnově obecního majetku. Konkrétně jde o sečení trávy na
všech možných místech, úklidu obecních budov a především (s ohledem na klimatické podmínky) na
zpevňování polních cest. Konkrétně „Špalírovskou cestu“. Tato cesta, vedoucí na Strahovice a Kobeřice, je
zaměstnanci obce postupně zpevňována stavebním recyklátem, kterého máme v našem technickém dvoře
dostatek. Vlastními silami i technikou hodláme tuto polní komunikaci uvést do sjízdného stavu - především
cyklistům. Od měsíce května jsme zavedli pravidelně každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod. otvírací dobu našeho
technického dvora. Po pár týdnech mohu konstatovat, že se tato služba osvědčila. Sobotní provoz využívá
poměrně hodně rohovských občanů, a proto budeme v této službě i nadále pokračovat.
Co se týče investičních projektů. Níže uvádím informaci o nepřidělení dotace na zřízení klubovny pod MŠ
Rohov, avšak ostatní projekty (viz. níže) se budou realizovat dle stanovených postupů a termínů.
Dne 27. května zasedlo na svém 5. zasedání zastupitelstvo obce. Na programu jednání bylo mimo jiné zahájeno
výběrové řízení (vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce) na nejvhodnějšího dodavatele
stavby v rámci projektu „Silniční propojení hraničních obcí Rohov a Krzanowice“. V rámci tohoto bodu byla
projednána zadávací dokumentace, schválen seznam firem, které budou na tento projekt osloveny, stejně tak i
složení výběrové a hodnotící komise. Na dalším zasedání zastupitelstva se předpokládá samotný výběr
nejvhodnějšího uchazeče (stavební firmy) s tím, že by samotná stavba nové komunikace na „Stromkové aleji“
započala co nejdříve. Dle harmonogramu projektu je stanoveno, že nová asfaltová komunikace bude provedena
do 31. července 2015.
Výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele bylo vyhlášeno i na opravu „ruského památníku“, na který nám
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 40 tis. Kč a i zde platí, že na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce se vybere nejvhodnější dodavatel (předpokládáme, že kamenická firma).
Mimo výše uvedené body v programu se zastupitelé rovněž zabývali závěrečnými účty Sdružení obcí Hlučínska
a Sdružení mikroregionu Hlučínska – západ, v jejíž členské základně je i naše obec. Dále zastupitelé rozhodli o
pořízení projektové dokumentace na víceúčelové hřiště (s umělým povrchem), které by mělo vyrůst a de facto
doplnit sportoviště v areálu Centra volnočasových aktivit „Na skládce“. Budeme-li mít připravenou
projektovou dokumentaci na toto hřiště, budeme tímto samozřejmě schopni pružně reagovat na možnosti
financovat toto hřiště z dotačních programů. Zastupitelé rovněž schválili podání žádosti o dotaci na úpravu
prostranství před kaplí sv. Petra a Pavla. O dotaci jsme žádali již dvakrát a bohužel pokaždé neúspěšně – snad to

____________________________________________________________________________________
do třetice vyjde. Jen doplním, že v rámci tohoto projektu bychom měli zcela vyměnit dosluhující oplocení před
kaplí vč. vstupní branky a informativní vitríny, obnovit před ní stojící mramorový kříž a doplnit vnitřní prostory
o nové nasvětlení.
Dalším, neméně důležitým bodem v programu jednání zastupitelstva, bylo projednání žádosti SDH Rohov o
zakoupení dodávkového 9-ti místného automobilu pro účely místních spolků (nejen pro hasiče). Tato žádost
byla zastupiteli vyhodnocena kladně a nákup tohoto vozidla schválilo. V nejbližších dnech bude vyhlášeno
řádné poptávkové řízení a předpokládáme, že v nejbližší době se vozidlo naší obci pro místní spolky dodá.
Samozřejmě budou stanoveny konkrétní podmínky provozu tohoto vozidla, ale o tom Vás budu informovat
v dalších vydáních Rohovského zpravodaje.
V minulých vydáních jsem Vás informoval o podané žádosti o dotaci na zřízení klubovny v objektu MŠ Rohov
(ve sklepních prostorech). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kde jsme žádost zasílali, nám bohužel nevyšlo
vstříc a dotaci neposkytlo. Tento projektový záměr však neodkládáme a budeme s tím i do budoucna počítat.
Ze společenského života :
V sobotu 9. května oslavili naši hasiči významné jubileum, 90. let od jejich vzniku. Ještě jednou přeji našemu
sboru všechno dobré a do dalších let bohatou činnost. Zároveň děkuji všem, kteří se na organizaci oslav podíleli.
Náš sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 30. května dětský den. Bohužel se opět podepsalo počasí na
programu, ale především na účasti dětí i jejich rodičů. O dva dny dříve, tedy ve čtvrtek 28. května, byl místní
mateřskou školou uspořádán Den matek. Osobně jsem se této, ale i předešlé akce nezúčastnil, ale z reakcí
přímých účastníků - diváků usuzuji, že se akce setkaly s kladným ohlasem. Za obě tyto akce děkuji všem, kteří
se na nich podíleli, stejně tak i všem divákům.
Závěrem Vám, vážení spoluobčané do dalších dnů přeji všechno dobré, mnoho zdraví a optimismu. Žákům
základní školy přeji samé jedničky na vysvědčení.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění pro občany k úhradě poplatků
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na r. 2015 pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30.6. kalendářního roku, v případě, kdy popl. povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je
možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku !

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobných kovových odpadů a sběr papíru bude v obci
proveden v úterý 30. června 2015 !
____________________________________________________________________________________
Úřad práce informuje občany o pracích na budově Kontaktního pracoviště Kravaře na Bezručové 10
Kontaktní pracoviště Kravaře se sídlem na Bezručové 10 upozorňuje všechny občany, kteří budou vyřizovat
své záležitosti na tomto pracovišti, aby od 2.6.2015 po dobu blíže nespecifikovanou dbali své osobní
bezpečnosti při vstupu do budovy kontaktního pracoviště. Bude se navážet stavební materiál, následně bude
postaveno lešení a poté budou prováděny práce spojené se zateplením budovy a novou fasádou. Z výše
uvedeného důvodu bude velmi omezena kapacita parkoviště, které se nachází u budovy kontaktního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Alena Hejhalová , ředitelka kontaktního pracoviště________________
_____________________________________________________________________________________

Naše obec recyklací starých elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 300 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 0 televizí (v r. 2013 to bylo 36 televizí) 0 monitorů (v r. 2013 to bylo 15
monitorů) a 300,00 kg drobných spotřebičů (v r. 2013 to bylo 275,00 kg drobných spotřebičů). Tím jsme
uspořili 7,28 MWh elektřiny, 516,84 litrů ropy, 27,78 m3 vody a 0,14 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 1,34 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 5,76 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Informace o odevzdaných odpadech
Dne 30.5.2015 proběhl v naší obci svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Firmě Marius
Pedersen a.s. bylo odevzdáno 2,76 t velkoobjemového odpadu.
Za I. čtvrtletí roku 2015 bylo odevzdáno: 2,63 t plastů, 1,45 t sklo čiré, 1 t sklo barevné, 0,068 t nápojových
kartonů.___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Sportovní okénko

SK VEHA TEAM ROHOV
Cyklistický oddíl SK VEHA TEAM Rohov pořádá nábor mládeže se zájmem o cyklistiku.
Přihlásit se mohou děti (v zastoupení rodičů) ve věku 10-13 let.
Zájemcům zajistíme tréninkový plán, účast na závodech a úspěšným účastníkům zajistíme zapůjčení
závodního kola.
Přihlášky a bližší informace u p. Vehovského, Rohov 747 25, Na kopci 158, nebo na tel. čísle 608 768 400.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závodník Matěj Lasák se zúčastnil v neděli 10.5. 2015 závodu horských kol na okruhu v areálu U vodníka
Slámy v Háji ve Slezsku, kde zvítězil v hlavní kategorii na 1 hodinu jízdy před renomovaným závoďákem
Martinem Hamanem. V úterý 19.5. 2015 se zúčastnil na 2 závodě Táborských okruhů- silničním závodu
bodovacím na 1 hodinu, kde obsadil v boji proti jezdcům týmů Sparty, Dukly Praha, ČEZ Tábor, CK Příbram
a jiným výborné 4 místo.
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
TJ SPARTAK ROHOV pořádá na místním hřišti
v sobotu dne 4.7.2015
tradiční Sportovní slavnost
Program:

Sobota 4.7.2015
Od 12:30 turnaj mini-žáků „Memoriál Antonína Havaly“ za účasti týmů:
Rohov, Chlebičov, Kobeřice, Strahovice, Hněvošice
17:00 zápas starších hochů: Rohov : Sudice
19:00 - 20:00 losování věcné tomboly
20:00 – 02:00 disko-karneval
Bohaté občerstvení v průběhu sportovní slavnosti zajištěno ! Srdečně zvou pořadatelé !

__________________________________________________________________________________
Memoriál Huberta Hluchníka
V neděli 7.6.2015 proběhla na hřišti TJ SPARTAKU
Rohov soutěž mužů a žen v požárním sportu pod názvem
„Memoriál Huberta Hluchníka“. Putovní pohár si odnesli
hasiči z Pustkovce.
Letošní Moravská brána se bude konat na území ČR
dne 20. června 2015 ve Štěpánkovicích - Svobodě.

----------------------------------------------------------------Výsledková listina hasičské soutěže v Rohově :
ženy1.Štěpánkovice
2.Bělá
3.Píšť
4. Závada
5.Bobrovníky

1.kolo muži-1.Pustkovec
2.Hněvošice
3.Závada
4.Vřesina „A“
5.Vřesina „B“
14. Rohov

2.kolo muži- 1.Děhylov
2.Hněvošice
3.Leskovec n. Moravicí
4.Vřesina „A“
5. Pustkovec
9. Rohov

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE

Ke svátku Dne matek proběhlo ve čtvrtek 28. května 2015 v sále Obecního domu vystoupení dětí MŠ Rohov
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SDH Rohov pořádal dne 30.5.2015 v areálu Kučakovec akci Dětský den v indiánském stylu…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V obci se poprvé uskutečnila slavnost Božího Těla

V sobotu 6. června 2015 se v obci Rohov uskutečnila
slavnost Těla a Krve Páně, lidově nazývaná Boží Tělo,
konaná v padesátý den po neděli Velikonoční (latinský
název Letnic je Pentecostec, tedy padesátý den velikonoční
slavnosti), která je věřícími považovaná za velký církevní
svátek.
Po mši svaté v kapli sv. Petra a Pavla šel průvod věřících
obcí…
_________________________________________________________________________________________

Bude Vás zajímat …
Muzeum Hlučínska získalo Zvláštní cenu na XIII. ročníku
prestižní Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii
Muzejní počin roku 2014 za svou unikátní expozici „Kdo jsou lidé
na Hlučínsku“, která zachycuje pohnutou historii regionu na
příbězích konkrétních lidí. Na snímku jsou (zprava) ředitel muzea
a spoluautor expozice Metoděj Chrástecký a starosta města Hlučín
Pavel Paschek, kteří v Obecním domě v Praze cenu převzali.
Expozici muzeum otevřelo v lednu loňského roku po sedmi letech
systematické práce.__________________________________

________________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích celkem
5 dětí (mělo být 6 dětí, ale 1 dítě bylo nemocné). Z Rohova to byly 3 dívky.___________

Společenská kronika - měsíc květen 2015
50 let 1 občanka
55 let 1 občanka, 2 občané
60 let 1 občanka
65 let 1 občan
Úmrtí – 1 občan
Narození – 1 chlapeček
____________________________________________________________________________________
Jubilanti –

Kaple Nejsvětější Trojice
Kaple, stojící u silnice na hranici katastru
Kobeřic a Rohova, je výjimečná svou
stavbou. Půdorys kaple tvoří rovnoramenný
trojúhelník, jenž symbolizuje, kterému
tajemství víry je zasvěcena.
Stavitelem kaple byl Jan Stuchlík, zemědělec
z Kobeřic. Kaple byla postavena v roce 1905
a byla zasvěcena Nejsvětější Trojici. Žádost
o povolení posvětit kapli je datována
23.8.1905. Posvětil ji duchovní správce Josef
Otava. V kapli byl umístěn oválný obraz,
olejomalba,
pocházející
z původního
barokního kostela v Kobeřicích.
převzato z kobeřických novin
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

70. výročí konce 2. světové války
Převzato z Bulletinu Euroregionu Silesia, červen 2015
V letošním roce uplynulo přesně 70 let od ukončení druhé světové
války, největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Důsledky
této války, zejména pak jejich posledních měsíců, se tragicky dotkly i
slezsko-moravského příhraničního území, čili území dnešního
Euroregionu Silesia. Ve skutečnosti zdejší obyvatelstvo poznalo
negativní následky „velkých dějin“ již roku 1938, kdy došlo po
mnichovské dohodě k připojení Hlučínska a Opavy, tzv. Sudet,
k Německu a zdejší lidé se nedobrovolně stali obyvateli Třetí říše.
Když Německo 1. září 1939 vyhlásilo válku Polsku, začali obyvatelé
Hlubčicka, Rybnicka, Ratibořska a Hlučínska již přímo pociťovat
dopady Hitlerem vedené války, a to zejména po útoku Sovětského
podle historiků byla Opava po 2. světové
svazu. K největším dramatům patřila povinnost vojenské služby mužů,
válce nejzničenějším městem současné ČR
což v tomto případě znamenalo povolání do Wehrmachtu a nasazení
ve válce prakticky na všech frontách.
V lednu 1945 Rudá armáda zahájila obrovskou ofenzívu od Visly s cílem obsazení Berlína, bylo jasné, že
otázkou času je i dobytí Slezska a severní Moravy. První část území dnešního Euroregionu Silesia obsadili
Rusové koncem ledna 1945. V průběhu dalších týdnů šla vojska 1. ukrajinského frontu nejdříve na západ a pak
na jih, aby z této strany obsadila území hlubčického, ratibořského a wodzislawského okresu, následně Opavu,
Hlučínsko a Ostravu. 24. března, po týdenním boji, byly dobyty Hlubčice (Glubczyce) a 26. března pak Rybnik
a Wodzislaw Šlaski. Poslední zmíněné město bylo v důsledku válečných událostí zničené až z 80 %. Stejnou
měrou byly zničené i Žory. 31. března obsadili Rusové bez větších bojů Ratiboř (Racibórz). Dobyté město
vyloupili a vypálili tak, že jeho materiální ztráty dosáhly 85 %. Na začátku dubna začala další fáze bojových
operací s cílem dobýt Ostravu a Opavu. Ve dnech 22. – 24. dubna se vedly těžké boje o Opavu, která byla
z velké části zničena. Další třídenní boje byly o Hrabyni. A až v prvních květnových dnech 1945 byla dobyta
Ostrava. 8. května 1945 – den konce 2. světové války byl pro obyvatele dnem úlevy, i když to nebyl den čisté
radosti. Úleva, protože neštěstí, jakým je války, skončilo. Ale doba, ve které teď měli žít, nevypadala ani
radostně ani bezstarostně. Když města a vesnice ovládla Rudá armáda, nějakou dobu jedinou moc představovali
ruští velitelé. Civilní správa začala vznikat na územích patřících Československu, která před válkou patřila
Polsku, až později. Se změnou správy se objevil problém státní příslušnosti. Občané okolí Opavy, Fulneku,
Hlučínska, ratibořského okresu atd. byli formálně německými občany. Když přišla nová moc, objevil se
problém, zda jsou a zda se mohou stát občany Československa nebo Polska. Pro obyvatele, kteří žili ve své
rodné zemi již dlouhé generace, to byla za posledních třicet let další nucená změna občanství. A pokaždé to bylo
spojeno se šikanou a potížemi. Pro mnohé to následně skončilo dramatickým nuceným odchodem z rodného
kraje. Velkou tragédií pro obyvatele Horního Slezska byla zatčení, ke kterým docházelo masově po přechodu
fronty obsazeným územím. Odhaduje se, že v celém Slezsku bylo zatčeno a následně odvezeno do pracovních
táborů v Sovětském svazu několik desítek tisíc lidí, zejména mužů. Na popisovaném území se jednalo zejména
o obce ležící na pravém břehu Odry, ale do Sovětského svazu byli vyvážení i obyvatelé Hlučínska.
Katastrofické byly i ekonomické podmínky. Občané neměli zdroje k obživě. Neměli kde pracovat – neexistoval
průmysl, obchod. Neexistoval oběh peněz – „staré“ německé peníze přestaly platit a „nové“ nebylo jak vydělat a
získat. I v zemědělství byly podmínky fatální. Chyběla veškerá zvířata. Citelná absence tažných zvířat prakticky
znemožňovala sklizeň nekvalitního ozimu (protože na jaře se pole neobdělávala). Lidé byli zasaženi
hladomorem.
2. světová válka byla nejtragičtější událostí 20. století. Několik desítek miliónů vojáků padlo nebo bylo
raněných. Ještě více lidí zahynulo v důsledku bombardování a válečných událostí. Materiální ztráty nebylo
možné napravit. Pro slezsko-moravské příhraničí, území dnešního Euroregionu Silesia, byla tato doba také
velmi tragická. Válečné drama bylo osudem mužů předvolávaných do armády a také žen a dětí, které zůstávaly
ve svých domovech. Zničené domy, zničené statky a jiné hrůzy, které obyčejní lidé pociťovali, byly
nepřestavitelné. Naposledy takové následky války obyvatelé tohoto území prožívali v polovině 17. století,
během třicetileté války.
Každé výročí konce tragické události, které se slaví, včetně 70. výročí konce poslední války má být jistým
mementem, zejména pro nejmladší generace. Má připomínat tragický osud, který způsobili lidé lidem, ale má
také vybízet k takovým postojům a takovému jednání, aby se podobné tragédie již nikdy neopakovaly.______

____________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Atletický pětiboj v Chuchelné
Letos poprvé se v Chuchelné konal v rámci dětského dne atletický pětiboj, na který byla naše škola pozvaná.
Tohoto pětiboje se zúčastnila také základní škola z nedalekých Krzanowic. Soutěžilo se v těchto disciplínách:
skok daleký, běh na 600 a 800 m, hod kriketovým míčkem, štefeta 5 x 100 m a sprint na 60 m. Naší školu
reprezentovali tito žáci: Tomáš Boček, Marek Pekárek, Tomáš Mrovec, Radek Šrom, Gabriela Wagnerová,
Veronika Halfarová, Dominika Strnisková, Lenka Hanuschová, Kristýna Anna Murcková a Eleanor Samy.
Nejlépe z našich žáků si vedl Tomáš Mrovec, který obsadil 1. místo v kategorii mladších žáků. Všechny žáky
musíme pochválit za vzornou reprezentaci školy a základní škole Chuchelná musíme poděkovat, že nás na tento
báječný den pozvala. Mgr. Ondřej Pekárek_____________________________________________________
Ve středu 3. června proběhla na naší škole pěvecká soutěž „STAR 2015“, ve které si mohli odvážní zpěváci
poměřit své síly. Výkony jednotlivých zpěváků byly velmi vyrovnané a moc hezké. Žáci zpívali písně dle
vlastního výběru, a tak školou zněly písně lidové i moderní. Nejlepší zpěváci získali diplom a sladkou odměnu.
Cílem této soutěže bylo také podpořit u dětí zájem o zpěv, nebát se vystoupit před kolektivem a v neposlední
řadě si zpříjemnit středeční odpoledne ve škole. 1. místo v I. kategorii získal Dominik Hluchník (2. třída) a ve II.
kategorii zvítězili žáci 5. třídy - Marie Hluchníková, Jakub Kupec, Ondřej Halfar, Jiří Balarin, Pavla Fojtíková
(5. třída). Všem výhercům gratulujeme a zúčastněným zpěvákům děkujeme za odvahu a chuť zpívat. ________
Návštěva z Polska
Ve středu 27. 05. 2015 jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu z Polska. Navštívit nás přijely studentky 3.
ročníku Instytutu Studiów Edukacyjnych v Raciborzu společně se svými učiteli prof. Dr. hab. Gabriela Kapica
a prof. Dr. hab. Marian Kapica. Naši polští hosté si se zájmem prohlédli prostory základní i mateřské školy.
Budoucí učitelky se zajímaly o české školství jako takové i konkrétní podmínky vzdělávání v naší škole,
zúčastnily se ukázkových hodin ve třídách na 1. stupni. Celé dopoledne se neslo v přátelské atmosféře,
jazyková bariéra byla díky výborné znalosti češtiny manželů Kapicových minimální. Závěrem jsme obdrželi
srdečné pozvání do Instytutu Studiów Edukacyjnych v Raciborzu a společná fotografie vytvořila milou tečku za
tímto česko-polským setkáním.___ Mgr. Ivana Kobzová______________________________________
Sběr papíru v letošním školním roce.
V letošním školním roce opět proběhl na naší škole sběr starého papíru a to v měsíci listopadu a květnu. Je
velmi pozitivní, že se sběru zúčastnily všechny třídy včetně mateřské školy. V listopadovém sběru jsme celkově
navážili hezkých 3 651 kg (z toho 267 kg v MŠ). Největšími nositeli byli žáci 2. třídy s 828 kilogramy. 2.
místo obsadila 9. třída a na 3. místě skončila 1. třída. Hlavní výhrou byla exkurze do oblasti Dolních Vítkovic,
kterou již 2. třída se svou třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Hrubou podnikla. V měsíci květnu se dětem podařilo
nasbírat 1 759 kg (z toho 112,5 kg v MŠ). Přestože váha květnového sběru je menší, za zmínku stojí, že Adélka
Komárková z druhé třídy se může pyšnit 661 kilogramy. 2. třída opět zvítězila v tomto sběru, 2. místo patří 4.
třídě a na 3. místě skončila 3. třída. Třídy i jednotlivci, kteří přinesli nejvíce papíru, budou opět odměněni.
Podle počtu nasbíraných kilogramů získala každá třída finance a bylo či bude s nimi naloženo k největší
spokojenosti všech našich žáků. Děkujeme také všem rodičům, kteří podpořili tyto akce a pomáhali svým dětem
se sběrem.
Věřím v úspěšnost tohoto projektu rovněž v příštím školním roce, vždyť recyklací nejen prospíváme naší
planetě, ale také děti mají radost, když jsou úspěšní ve sběru a navíc je tímto obohacen jejich třídní fond. Sběru
zdar!
Mgr. Hana van der Laan
Zájezd školy – Anglie 2015
Před námi se tyčily bílé útesy poblíž městečka Dover. Doplouvali jsme
ke břehům Anglie na trajektu z francouzského Calais. Bylo osm hodin
ráno na kontinentě, ale tady na ostrovech o hodinu méně. Bylo 14.
května 2015. Naše školní skupina ze ZŠ a MŠ Sudice tvořila expediční
jednotku, která cestovala za poznáním anglo-saské kultury, jazyka a
země. Skupinu tvořilo 13 žákyň a žáků z 6. – 9. ročníku a dvě učitelky
z 6. - 9.ročníku a dvě učitelky – Mgr. Běláková Lenka a lic.Ratajová
Petra. Byli jsme natěšeni a připraveni na setkání s realitou, ve které nás

_____________________________________________________________________________________
čekalo hlavně použití cizího jazyka, návštěva Londýna a nejstaršího univerzitního městečka na světě Oxfordu,
ubytování v rodinách a taky úplně jiná kuchyně.
První den, po noci strávené v autobuse, byl náročný na fyzickou kondici. Londýn nás uvítal deštivým počasím,
ale my jsme se vydali po naplánované trase poznání. Vyjeli jsme lanovkou přes řeku Temži, která nás převezla
z části města Londýna – Greenwich na druhou stranu řeky. Od této chvíle jsme cestovali DLR ( Dock Light
Railway) a metrem ( the Tube) směrem do části The City. Po cestě jsme viděli Tower – pevnost z 11. století a
navštívili Tower Bridge a jeho expozici o historii a světových mostech. Došli jsme k Monumentu s vyhlídkou,
na jehož vrcholek musíte vyšlapat 313 schodů, abyste se rozhlédli po Londýně z jeho vrcholku. Později jsme
prošli Příčnou ulici, kde se natáčely scény z Harryho Pottera. Poté jsme se prošli po jižním břehu (South Bank),
ale kvůli vydatnému dešti jsme procházku zkrátili a radši se přemístili do Natural History Museum, ve kterém
jsme mohli v suchu strávit čas a prohlédnout si fantastické expozice vývoje přírody a Země.
Poznání prvního dne pokračovalo při setkání s rodinami. Hostitelské rodiny (host families) si nás vyzvedly na
parkovišti (meeting point) a odvezly domů. Každý z nás měl zajištěnou postel na dvě noci a plnou penzi na dva
dny. Děti si mohly vyzkoušet, jak se domluví anglicky a zjistit, že angličtina opravdu žije ☺. Poznali jsme
rozdíly v bydlení, jak rodiny jedí, ale hlavně, jak Angličané komunikují.
Další den jsme vyrazili na výlet mimo Londýn. Jeli jsme do Oxfordu, který je vzdálen od Londýna tak dvě
hodiny cesty autobusem. Univerzitní městečko, nebo-li kampus, jsou historické budovy, které jsou navzájem
propojeny, to aby studenti neztráceli čas přechody. Každá college (něco jako fakulta) má svoji kapli a koleje.
Centrum univerzity je kruhová knihovna, ze které si nemůžete knihy vypůjčit, ale jenom z nich studovat.
Navštívili jsme Christ Chruch College, která je spojena s natáčením Harryho Pottera a tvoří centrum univezity.
Po procházce parkem a univerzitní městečkem jsme se vydali na nákupy suvenýrů a oblečení. Zpátky do
Londýna jsme dojeli k večeru a opět si nás vyzvedly hostitelské rodiny. Sobotní večer jsme strávili u nich.
V sobotu ráno jsme vyrazili do Greenwich-do Královské observatoře. Prošli jsme pěkným parkem, došli
k observatoři a našli v zemi naznačený nultý poledník, podle kterého se řídí světový čas. Udělali jsme si pár
fotek s nejvyššími budovami v pozadí, které se nacházejí na Isle of Dogs, jež vyváří řeka Temže. Sešli jsme
dolů k řece a viděli nejstarší z královských kliprů, které byly zakonzervovány. Nyní se uvnitř lodi nachází
muzeum. Pěším podchodem jsme přešli pod Temží a vydali se metrem do středu Londýna. Těšili jsme se na
vyhlídkovou jízdu v London Eye, obrovském točícím se kole s kabinkami, ze kterých si můžete prohlížet
Londýn asi půl hodiny. V teplém a slunečném sobotním dni jsme vychladli při návštěvě London Dungeon, ve
kterém jsme viděli strašidelná zákoutí a výjevy z mučení ve středověku. Taky jsme zažili děsivou cestu kanálem
a volný pád na speciálním zařízení připomínající adrenalinový kolotoč. V okolí jsme nakoupili poslední
suvenýry a vydali se na lodičku, která odplouvala z blízkosti Westminsteru a odvezla nás po Temži do
Greenwich. Cestou jsme viděli přehled historických i nových budov a mosty na Temži. Do olympijského
městečka v Greenwich jsme dorazili s malým zpožděním a vydali se na zpáteční cestu do Sudic. V noci jsme
projeli několik států (Francii, Belgii, kousíček Nizozemska, Německo) a ráno jsme se ocitli zpátky v ČR.
Naše cesta byla zajímavá a plná poznatků. Vrátili jsme se domů s chutí poznat více a naučit se dobře anglicky.
Děkujeme rodičům a vedení školy, že nám umožnili tuto cestu.
Lic. Petra Ratajová
____________________________________________________________________________________
TQM holding informuje

K žádosti o zavedení spoje č. 10 nebo č. 48 na lince 900252 v době hlavních prázdnin přes
Štěpánkovice, Svobodu z důvodu návozu zdravotně postižených do chráněných dílen
v Bolaticích i k lékaři do Opavy :
Ke změnám jízdního řádu od 14.6.2015 bude spoj č. 10 rozdělen na dva spoje č. 10 odj. 6.28 hod.
z Třebomi v pracovní dny se školním vyučování bez zajíždění na Svobodu a nově spoj č. 6 . odj. 6.28 hod.
z Třebomi v době hlavních prázdnin se zajížděním přes Svobodu. Cestujícím v úseku Třebom-Štěpánkovice
se zajížďka přes Svobodu nepromítne do výše jízdného!
________________________________________________________________________________________

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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