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______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do Vašich domácností se opět dostává další vydání Rohovského zpravodaje. V tomto čísle bych jako obvykle
zhodnotil posledních pár týdnů. Bezesporu první zmínka musí patřit největší letošní investici, kterou bylo
zřízení klubovny v budově Domu služeb, se kterou také souvisely rozsáhlé stavební práce na budově samotné,
tedy sanační práce. Dodavatelská firma Winro z Velkých Hoštic již stavební práce v souladu se Smlouvou o dílo
dokončila a řádně naší obci stavbu předala. Domnívám se, že veškeré práce, které provázely různé těžkosti, se
podařilo dokončit na jedničku. Dosáhli jsme nesrovnatelného stavu v porovnání s minulostí. Kromě veškerých
opatření vedoucích k eliminaci vlhkosti v budově se rovněž zřídila velmi hezká klubovna, která by měla sloužit
jak dětem, mládeži, tak i ostatním občanům obce. O tom, v jaké stavu je celý prostor se nakonec můžete
přesvědčit sami. Na měsíc prosinec chystáme „Den otevřených dveří“, v rámci něhož si můžete prostory
prohlédnout. Druhá investiční akce, kterou byla modernizace chodníků v obci, je již dokončena také a to
v řádném termínu. I u těchto stavebních prací jsme naráželi na různé problémy, avšak dle mého názoru se
koneckonců podařilo dosáhnout plánovaného výsledku – zmodernizovaných chodníků, které mají za cíl
zkvalitnit bezpečnost a vzhled infrastruktury v obci. Dodavatelská firma Jankostav z Ostravy již však
z časových a kapacitních důvodů nestihne opravit chodník na ulici Na Kopci, ten bude opraven v roce příštím.
V letošním roce ještě provedeme finální terénní úpravy podél nově zrekonstruovaných chodníků, budeme
instalovat oplocení (chodník z ul. Hlavní na ul. Opavskou), ale také například opravu dvou kanalizačních šachet
na ulici Slezská a Dolní a dle počasí i další drobné práce. Rád bych se zmínil o společenské stránce v obci. Jak
jistě víte, před pár týdny jsme realizovali dotazníkové šetření v naší obci. Dotazníky, jakožto podklady k tvorbě
nového Strategického plánu rozvoje obce Rohov (SP), již byly vyhodnoceny u tzv. „Kulatého stolu“, který se
uskutečnil 7.11. Tohoto setkání se zúčastnilo pouze 25 občanů. Na jednu stranu jsem rád za každého účastníka
besedy, na stranu druhou jsem očekával větší počet obyvatel, kterým na rozvoji své obce záleží. Tyto „kulaté
stoly“ totiž mají za úkol sesbírat požadavky a připomínky občanů k dění v obci, které pak zastupitelstvo obce
musí řešit – a také je postupně řeší. Výstupy z dotazníkového šetření jsou zahrnuty v návrhu SP, který je
v současné době umístěn na web. stránkách obce a ke kterému máte ještě možnost se dodatečně vyjadřovat.
V průběhu měsíce prosince bude na zasedání zastupitelstva obce (ZO) finálně projednán a schválen.
V budoucnu se pak bude/mělo by, ZO tímto dokumentem řídit a naplňovat jednotlivé cíle. V sobotu 22. října
jsme v rámci projektu „Historická alej k sousedům – II. etapa“ vysadili další alej. Jednalo se o výsadbu 65 kusů
stromů (hrušně+lípy) na polní cestě do „Háje“. Rád bych poděkoval všem, kteří se na této výsadbě podíleli.

_________________________________________________________________________________________
V rámci projektu „Obec Rohov v procesu místní
Agendy21“, se v průběhu října a listopadu dále uskutečnily 3
akce – Beseda k pěstování vinné révy, Den zdraví (s MUDr.
Papugou) a Den sociálních služeb (spojené s tradičním
setkáním seniorů). Z pohledu účasti občanů na těchto akcích
je to podobné jako u jednání u kulatého stolu, avšak
předpokládám, že i přes malý zájem občanů jde o akce, které
mají smysl a já v plánování takových či podobných budu
pokračovat. Možná si každý z plánovaných/nabízených
témat vybere. Tak či onak bych v tuto chvíli také moc
poděkoval za účast Vás všech, kteří jste na výše uvedené
akce přišli a věřím, že i nadále těchto nabízených akcí
využijete. Děkuji i všem organizátorům vč. zaměstnanců
obce za pomoc při organizaci. Závěrem jen doplním, že na
našem úřadě se v těchto dnech zahajuje závěrečné
vyhodnocování letošních investičních a neinvestičních akcí,
ale zároveň se tvoří podklady pro projekty do příštího roku.
Budete-li v obci aktuálně či výhledově zapotřebí řešit
nějakou opravu či cokoliv jiného, budu rád, když ji budete
našemu úřadu avizovat.
No a na úplný závěr děkuji mnohokrát všem, kteří nám
pomáhají s chodem obce, spolupracují na dalším rozvoji
Rohova, organizují akce/aktivity ve prospěch druhých a
všem ostatním, na které jsem zapomněl. Do dalších dnů a
týdnů adventních Vám všem přeji mnoho zdraví, pohodu a
Boží požehnání.
Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________
Kaple sv. Petra a Pavla bude mít nový zvon
Naše
rohovská
kaple
sv.
Petra
a
Pavla
se
po
letech
dočká
nového
zvonu.
O prázdninách letošního roku provedla firma BAROKO pana Rostislava Bouchala z Brodku u Přerova na naši
žádost zhodnocení stávajícího zvonu, zvonové stolice a celkového technického stavu zvonice. (Tato firma se
zabývá montáží zvonů, jejich technickým vybavením, vyrábí zvonové stolice a dodává i pohony. Do dnešního
dne zavěsili, vyměnili technické vybavení a zprovoznili 4987 kusů nových a historických zvonů od hmotnosti
15ti kg do 9600 kg v rámci ČR, SR, Rakouska, NSR, Ukrajiny a Polska, USA Nevada 2 sady, Japonsko 8 sad,
Austrálie 2 sady, Kanada 1sada, Vídeň zvonová stolice + 3 zvony, NSR atd.).
Na základě jejich odborného doporučení (zvon je opotřebený a hrozí jeho prasknutí, tón zvonu není optimální)
jsme po několika osobních jednáních objednali výrobu zvonu u proslavené zvonařské dílny Tomášková –
Dytrychová z Brodku u Přerova, se kterou tato firma úzce spolupracuje. Zvon ponese jméno sv. Jana Pavla II.
Na jedné jeho straně bude odlit jeho portrét (výrobu předlohy provedl Stanislav Mika), na druhé straně pak bude
erb Rohova. Tematicky pak bude doplněn nápisy „ sv. Jane Pavle II. oroduj za nás “ a „SLÁVA NA
VÝSOSTECH BOHU“. Bude vážit cca 120 kg (stávající váží odhadem 95 kg) a bude mít tón F2 (větší zvon se
do zvonice technicky nevejde). Bude zavěšen na zcela nové zvonové stolici z dubového masívu. Zvon bude
poháněn novým elektrickým pohonem s lineárním motorem, který zajistí plynulý náběh začátku zvonění i jeho
ukončení. Zvon bude odlit na přelomu měsíce listopadu a prosince, jeho vysvěcení a zavěšení do zvonice
plánujeme někdy v polovině prosince letošního roku, ideálně pak na náš karmáš. Rozhodující budou ale časové
a kapacitní možnosti firmy Baroko. Konce roku bývají hektické, firma má hodně zakázek. Přesto slíbili, že se
pokusí „o nemožné“ a nějaký ještě letošní termín najdou. Financování zvonu je zajištěno a bude provedeno
sponzorsky nevelkou skupinkou rohovských patriotů.
Ing. Artur Komárek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K této informaci dodáváme, že zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodlo o pořízení miniaturních kopií
tohoto zvonu v podobě upomínkového dárkového předmětu. Tento zvoneček o velikosti 11,5 cm bude věrnou
kopií nového zvonu pro naši kapli sv. Petra a Pavla a bude k dostání v druhé polovině prosince letošního roku
na Obecním úřadě v Rohově za cenu 600,- Kč vč. dárkové krabičky. V případě zájmu se přihlaste již nyní na
známých kontaktech Obecního úřadu v Rohově.
Daniel Procházka, starosta

___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění pro občany, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpad !
Místní poplatek ve výši 510,- Kč/občan byl splatný jednorázově nejpozději do 30.6. 2016, v případě, kdy
poplatková povinnost za domácnost převyšovala částku 2.000,- Kč, bylo možno poplatek zaplatit ve dvou
stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a do 30.9. kalendářního roku! Žádáme občany, kteří doposud
poplatek neuhradili, ať tak učiní v co nejkratším časovém termínu v pokladně obecního úřadu !_____
_____________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve středu 30. listopadu 2016 !
___________________________________________________________________________________

Vítání občánků se uskuteční 4. prosince 2016
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího,
než je on sám.
Čínské přísloví
Vážení rodiče narozených dětí v roce 2016, budete pozváni k slavnostnímu
přivítání novorozených občánků do života, které se uskuteční v neděli 4. prosince
2016 ve společenském sále Obecního domu. Budou vám zaslány pozvánky o
přesném čase konání. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě !______
__________________________________________________________________________________________
Nález deštníku ! V místní kapli se našel deštník – černé barvy s červenými květy. Majitel si jej může
vyzvednout na obecním úřadě._________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit nové knihy !
Anna Malchárková - Záhada kamenného svědka, cena 150,- Kč, Grunt, cena 180,- Kč
PhDr. Plaček - Prajzáci III, cena 200,- Kč Vít Skalička – Opavština pro samouky, cena 311,- Kč
Jana Schlossarková - Toulky nejen Hlučínskem (kniha bude k dispozici na OÚ koncem listopadu)
Z. Czendlik, M. Zahradníková – Postel, hospoda, kostel, cena 298,- Kč_______________________________

Společenská kronika – měsíc říjen 2016
Jubilanti – 50 let 3 občané
55 let 1 občanka
75 let 1 občanka
Narození - 3 chlapečci
Úmrtí –
1 občanka

______________________________________________________
V sobotu 29. října 2016 oslavili významné
životní jubileum 50 let společného života –
zlatou svatbu,
manželé Anna a Vilibald Obrusnikovi .
Manželům Obrusnikovým přejeme
další spokojená společná léta.
__________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. a Obecní úřad Rohov zve všechny hodné děti
na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Čtvrtek 8.12.2016 po mši svaté (cca. 18 hod) v sále Obecního domu.
Nejdříve sv. Mikuláše přivítáme v kapli, a poté se průvodem vydáme do OD.
Roháček, o.s.

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Okénko MŠ Rohov
Výstavka výtvarného tvoření
Ve dnech 7.11.-25.11.2016
25.11.2016 si můžete
mů
ve
vstupní hale OÚ Rohov prohlédnout
výstavku výtvarných prací dětí
dě a rodičů
na téma „Moudrá sova“. Z domácího tvoření
tvo
se nám sešlo
15 soviček,
ek, ke kterým jsme př
přidali sovy vyrobené dětmi ve
školce.
Děti
ti dostaly za své krásné výtvory sovu se sladkou
odměnou.
Děkujeme všem zúčastněným
ěným a věříme,
v
že se vám výstavka
bude líbit.

Vystoupení na setkání se seniory 11.11.2016
Pásmo básniček, říkadel
íkadel a veselý taneček
tane
předvedly naše děti seniorům
m na jejich setkání v obecním domě.
dom Jako
dárek přinesly všem hostům
ům barevné papírové sovičky,
sovi
které jsou symbolem školního
kolního roku v MŠ.

____________________________________________________________________________________

CVIČENÍ ŽEN
Každou středu
edu od 19.00 hodin se bude konat v sále Obecního domu cvičení
čení žen. Přijďte
P
si zacvičit !
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________
______________________________________
Obec je bohatší o nové stromořadí
stromoř
V letošním roce obec opět získala grant
Ministerstva životního prostředí
prost
(MŽP)
v rámci Programu péče
pé o krajinu.
Na základě tohoto grantu byla v sobotu
22.10.201
.2016 provedena výsadba stromů
podél cesty do Háje, a to směrem ke
katastrálnímu území příhraniční polské
obce Sciborzyce Wielkie.
Wi
Jednalo se o pokračování
pokra
výsadby (I.
etapa proběhla
probě
v roce 2012), bylo
vysázeno 53 kusů hrušní starých
krajových odrůd
odr a 15 kusů lip za účasti
místních občanů – dospělých i dětí.
Materiál
ateriál i samotné stromky dodala
firma Zahradnictví Raduň.
Celkové
elkové náklady na výsadbu byly v
plné výši hrazeny
hrazen z prostředků MŽP.
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Akce, konané v rámci projektu „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“, který je
spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
____________________________________________________________________________________
Přednáška „Pěstování vinné révy v okrajových oblastech“
V pátek 21. října 2016 v 18.00 hodin proběhla v zasedací místnosti obecního domu přednáška s Ing. Josefem
Theuerem na téma pěstování vinné révy. V průběhu přednášky bylo provedeno slosování věcné tomboly
vědomostní soutěže, konané v rámci výstavy ovoce, zeleniny a domácích výrobků._______________________
Beseda ke dni zdraví
V pondělí 24.10.2016 v 18.00 hodin proběhla v sále obecního domu přednáška s MUDr. Tomášem Papugou,
lékařem chirurgického oddělení Slezské nemocnice v
Opavě na téma Moderní operační
postupy v
chirurgii.

_____________________________________________________________________________________
Beseda u kulatého stolu
V pondělí 7. listopadu 2016 v 18.00 hodin se konala v sále
obecního domu beseda k novému Strategickému plánu
rozvoje obce Rohov. Ředitelkou zpracovatele tohoto
dokumentu IKOR Ostrava p. Danou Divákovou bylo
provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož cílem
bylo zprostředkovat vedení obce zpětnou vazbu v názorech,
postojích a preferencích občanů k jednotlivým tematickým
oblastem života v obci. Výsledky průzkumu budou sloužit
pro další rozhodování o příštím vývoji obce. Na tvorbu
nového Strategického plánu rozvoje obce na období 2017 –
2020 obdržela obec dotaci z Moravskoslezského kraje.
Besedy se zúčastnilo 25 občanů.____________________________________________________________
Přednáška o sociálních službách
V rámci setkání seniorů dne 11.11.2016 proběhla velice
zajímavá přednáška z oblasti sociálních služeb pod záštitou
spolku DomA – Domácí asistence z Kobeřic za účasti
lékaře MUDr. Segeta a Mgr. Janáčové, vrchní sestry ze
Slezské nemocnice v Opavě o projektu SPRINTT ,
určeného
pro
seniory
starší
70
let.
Tento projekt je velkou evropskou klinickou studií, do které
se zapojili lékaři a vědci z 9 evropských států, účastní se jí
1500 seniorů nad 70 let ve dvou skupinách, jedna provádí
pravidelnou fyzickou aktivitu pod vedením zdravotníků a
druhá se formou přednášek seznamuje se zdravým životním
stylem.__________________________________________

__________________________________________________________________________________
V Sudicích proběhlo setkání chrámových sborů
V neděli 2. října 2016 se konalo v kostele svatého Jana Křtitele v Sudicích XIX. Setkání chrámových sborů
Hlučínska. V letošním roce se setkání zúčastnilo 9 chrámových sborů. Chrámový sbor při kostele sv.
Bartoloměje v Kravařích, při kostele sv. Vavřince v Píšti, při kostele Povýšení sv. Kříže v Chuchelné, při
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kobeřicích, smíšený chrám. sbor sv. Matouše a sv. Hedviky v Hati, mladší
chrámový sbor Štěpánkovice při kostele sv. Kateřiny Alexandrijské, při kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích,
při kostele sv. Krista, dobrého pastýře v Hněvošicích a chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích.
Po uvítání a požehnání začalo vystoupení všech sborů a krásné písně se střídaly jedna za druhou. Na závěr
dostali všichni vedoucí sborů pamětní list a kytici, po závěrečných proslovech a poděkování všichni společně
zazpívali “TE DEUM LAUDAMUS - Bože, chválíme Tebe”.
převzato ze sudického zpravodaje

_________________________________________________________________________________________________

Předvánoční setkání seniorů K předvánočnímu období již tradičně patří setkání seniorů. Pozvání na tuto akci
přijalo v pátek 11.11.2016 cca 50 občanů (vloni to bylo 42 občanů). Přítomné přivítal starosta obce, v úvodu
vystoupily se svým pásmem děti z MŠ. Program pak pokračoval přednáškou z oblasti sociálních služeb pod
záštitou spolku DomA – Domácí asistence z Kobeřic. Poté spisovatelka Anna Malchárková představila
seniorům svou poslední knihu „Záhada kamenného svědka“. Následovalo vystoupení dětí ze ZŠ v Sudicích.
Volná zábava pak pokračovala za hudebního doprovodu ostravského zpěváka Zdeňka Krásného. Jako pohoštění
byla podávána teplá večeře ve formě guláše, zákusku a kávy. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

__________________________________________________________________________________________
Jak a proč odstraňovat jmelí…?

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na území
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také
na významných stromořadích, alejích, či památných stromech. Jmelí
je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté
polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180
cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech.
Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků.
Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině –
odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého
hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů.
Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let. Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení,
kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a
živin hostitelské rostliny.1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské
dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v
dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až
leden). Substrát pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně
jako např. na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu
terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým
rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod
kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo
do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých
haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím
rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve
čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi
se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od počátku března)
do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně. Nejčastější
způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají
lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos
semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na
zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve
stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia
sp.), topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer
sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia
pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní
(Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol
černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin,
následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny. Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme
na vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili
eliminovat jeho výskyt. Doporučený postup eliminace jmelí:
 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření),
 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
 v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné
stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozd. předpisů. V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či
kácení a zákon. postupů můžete kontaktovat příslušné OÚ (popř. KÚ MSK, odbor ŽP, Ing. Lenka Peichlová,
795 622 385),Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území MSK 2012, Aktuální
informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
Ing. Lenka Peichlová

____________________________________________________________________________________
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Okénko základní školy
Halloween 2016
Školní rok je v plném proudu a tak je pro naši školu oslava Halloweenu vítanou příležitostí pro trochu
povyražení. Halloweenská párty proběhla v režii žáků 9. a 8. třídy v tělocvičně v pátek 4. listopadu 2016. Ve
škole se to hemžilo čarodějnicemi, upíry, kostlivci, duchy, zombiemi a jinou strašidelnou „havětí“. Nechyběla
halloweenská výzdoba tělocvičny a bohaté občerstvení pro všechny čarodějné bytosti i obyčejné smrtelníky.
Malí i velcí se mohli zúčastnit her a soutěží, zatančit na diskotéce a vyhrát zajímavou cenu v bohaté tombole.
Věříme, že všichni odcházeli spokojeně domů a že i letos se Halloweenská párty vydařila.
Děkujeme všem sponzorům, zaměstnancům školy, rodičům a žákům 8. třídy za pomoc s organizací.
9. třída a třídní učitelka Ing. Hana Nováková
INFORMA 2016 aneb… Jak si vybrat správnou střední školu
Ve středu 2. listopadu 2016 se žáci deváté třídy zúčastnili „INFORMY 2016“ - prezentační výstavy středních
škol okresu Opava. Akce se konala tradičně v prostorách Střední školy technické v Opavě, která sídlí na
Kolofíkově nábřeží. Informa byla určena především vycházejícím žákům. Navštívit ji ovšem mohl kdokoli, kdo
bude muset v brzké době řešit otázku volby střední školy a budoucího povolání. Účelem celé akce pak bylo
získat přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji.
Zastoupení měly na Informě jak státní školy, tak soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy.
Během výstavy se mohli žáci také informovat o uplatnitelnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že
tato akce pomohla našim žákům nalézt odpověď na stále se opakující otázku – „Kam na střední…?“ Přejeme
„deváťákům“ šťastnou volbu při výběru střední školy a budoucího povolání.
Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce

Drakiáda školní družiny aneb… Podzim už je tady
Předposlední říjnové odpoledne patřilo v Sudicích drakům a dráčkům. Podzim už je tady, venku začíná foukat
vítr, a to je vždy ideální počasí pro aktivitu,
kterou milují především děti. Ano, jedná se o
pouštění draků. Školní družina letos opět
uspořádala další ročník úspěšné drakiády.
V pondělí odpoledne postupně dorazily na
fotbalové hřiště za školou desítky dětí.
Zanedlouho pak také vzlétli vzhůru jejich draci
a dráčci. S některými si vítr chvílemi doslova
pohrával. Ale co by to bylo za draka, kdyby
neuměl poručit dešti a větru. Děti si užily
skvělou drakiádu, která byla plná legrace a
nejrůznějších leteckých výkonů. Všude okolo
byl slyšet dětský smích a obloha, byť jen na
chvíli, patřila celá barevným drakům.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

Skřítek Podzimníček aneb… Tvořivá soutěž s nádechem podzimu
Sraz skřítků Podzimníčků se jako každý rok konal opět v naší škole. Jak asi
takový skřítek vypadá? Kdo navštívil naši školu během měsíce října, už
zajisté ví. Skřítek Podzimníček má mnoho podob, mění se jako podzimní
počasí. Děti mohly v této soutěži uplatnit především svou fantazii a
z přírodnin (dřevo, listy, šišky, šípky, kaštany…) vyrobily za pomoci a rad
svých rodičů a prarodičů opravdu velmi originální a nápadité skřítky
Podzimníčky.
Ester Medková, DiS., organizátorka soutěže

_________________________________________

VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 11.12.2016 od 15:00 hod. v ZŠ a MŠ Sudice
Přijďte si s námi užít příjemné adventní odpoledne. TĚŠÍME SE NA VÁS.
__________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Světluškový rej
Čtvrteční pozdní odpoledne 3. listopadu 2016 patřilo všem broučkům, beruškám a jejich pomocníkům. V 17
hodin se všichni účastníci Světluškového reje sešli před Obecním domem, a společně jsme se vydali najít a
uspat k zimnímu spánku broučky a berušky, které jsme po cestě nacházeli a sbírali. Na cestičku jsme si svítili
lampióny a lucerničkami. V areálu na Kučakovci jsme broučky uložili do peřinky, a vypustili lampióny štěstí se
zimním přáním. A abychom se zahřáli, opekli jsme si výborný špekáček na ohni a dali si sladký teplý čaj.
Všichni pomocníci byli odměněni sladkou odměnou.
Roháček, o.s.
_________________________________________________________________________________________

Strategické plánování v obci Rohov
Strategické plánování zní trochu škrobeně, odtažitě od běžného života v obci. Není tomu ale tak. Potřebujeme
vědět, kam bychom měli zaměřit naše projekty tak, aby vyhovovaly občanům obce a to v dlouhodobém
horizontu. Nejedná se tedy jen o momentální řešení, ale o směřování obce do budoucna.
Na internetové stránky obce jsme umístili výstupy z provedeného dotazníkového šetření.
Hlavní témata, která vyplynula z dotazníkového šetření:
1. Řešení parkování v obci
2. Oprava a rekonstrukce veřejných budov
◦ Zřízení nových služeb pro domácnosti
3. Iniciace prodeje pozemků pro rodinnou výstavbu
4. Osvěta domácností v oblasti čistoty obce (psí exkrementy)
5. Zlepšení propagace obce
a. Internetové stránky
b. Účast na soutěžích
Pokud máte náměty, nač bychom se měli ještě (kromě toho, co již vyplynulo z dotazníků) zaměřit, napište nám
na: rohov@rohov.cz.
_____________________ Dana Diváková, IKOR_______________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Úplná uzavírka silnice č. I/11
Komárov
Od 4. 11.
1 2016 od 7:00 hod. do 4.
12. 2016 do 18:00 hod., dojde k
uzavírce silnice č. I/11, km cca
254,439 – 255,539 k. ú. Komárov.
Jedná se o úsek mezi křižovatkou
k
silnic I/11 x II/461 a I/11 x
III/4661/
Stanovení trasy objížďky:
objíž
ve směru
sm
od Ostravy bude provoz
ze silnice č. I/11 v obci Nové
Sedlice převeden
p
na silnici č.
II/467 do obce Kravaře
Krava a po silnici
č. I/56 do Opavy.
V opačném
opa
směru v městě Opava
ze silnice č. I/11 přes spojku S1 na
silnici č. I/56 a po ní do Ostravy.

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 na obecní
úřad nebo vhodit do
poštovní schránky u
vchodu do Obecního
domu !
__________________________________________________________________________________________
____________________________________
______________________________________________________
DORKAS Ostrava, tísňová
ňová péč
péče – projekt v rámci Moravskoslezského kraje
Žijete sami? Chcete získat pocit jistoty a pocit bezpečného domova? Jak si přivoláte
řivoláte pomoc v případě
p
úrazu,
když jste doma sami? Máme pro Vás řešení – tísňová péčee Dorkas Vám nabízí Tís
Tísňové tlačítko, kterým si
pomoc přivoláte nepřetržitěě 24 hodin denně.
denn Přispíváme
ispíváme ke stabilizaci psychického i zdravotního stavu,
posilujeme soběstačnost a současn
časně poskytujeme úlevu a podporu pečujícím
ujícím rodinám. Stisknutím tísňového
tís
tlačítka
ítka si naši uživatelé mohou kdykoliv ppřivolat
ivolat okamžitou pomoc (pády, náhlé zhoršení zdravotního stavu a
jiné krizové situace). Dle § 41 zákona č. 108/2006 Sb., poskytujeme tísňovou
ňovou pé
péči tomuto okruhu osob:
Seniorům (od 65 let), Osobám se zdravotním postižením (od18 let), Osobám s chronickým onemocněním
onemocn
(od 18
let). Pro získání více informací nás neváhejte kontaktovat.
Slezská diakonie DORKAS Ostrava, tísňová
tís
péče
e Rolnická 55, 709 00 Ostrava – Nová Ves
Tel.: +420 596 613 513, 737 223 967, www.slezskadiakonie.cz, E-mail:
mail: sp.dorkas.@slezskadiakonie.cz
___________________________________________________________________________________________________
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