Vychází v prosinci 2016
č. 12/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
úvodní řádky dnešního, v letošním roce již dvanáctého vydání Rohovského zpravodaje, věnuji stručným
informacím z dění v naší obci, koneckonců tak jako vždy. Máme tady konec roku, prožíváme adventní dobu a
na dveře nám již klepou Vánoce. V tomto období si kromě Adventu a Vánoc připomínáme také Krmáš. Tato
vzpomínková slavnost u příležitosti posvěcení naší kaple sv. apoštolů Petra a Pavla připadá na 18. prosince.
Tento den však bude pro celou obec něčím zvláštním, výjimečným. V rámci mše svaté totiž dojde k vysvěcení
nového zvonu, který nese majestátní jméno sv. Jan Pavel II. Tento zvon pak bude umístěn ve věži naší kaple a
vystřídá tak současný zvon, který v kapli vyzvání již od roku 1995. U této příležitosti bych vás všechny rád
pozval na tuto mimořádnou událost. Mše svatá začíná v 15.00 hod. za účasti našeho pana faráře Jacka a dalších
vzácných hostů. Po mši svaté jste dále zváni na „Zpívání u vánočního stromu“, které se výjimečně uskuteční
před Obecním domem. Výjimečně proto, že po této akci jste všichni srdečně zváni na krmášové občerstvení,
které bude v prostorách společenského sálu Obecního domu. Bude se podávat výborná fazolová polévka,
cukroví a také pivo – vše zdarma ! V nejbližších týdnech ještě proběhnou dvě další akce. Na 29. prosinec jste
Sborem dobrovolných hasičů v Rohově zváni na veřejné bruslení do Buly arény. Začátek je v 11.30 hod. –
doprava po vlastní ose ! Na druhou lednovou neděli (8.1.2017) odpoledne jste také zváni na koncert. Ten se
uskuteční v sále obecního domu, pozvánku zveřejňujeme na jiném místě tohoto zpravodaje.
V těchto dnech finišujeme s vyúčtováním letošních projektů, ale zároveň připravujeme projekty nové. I když
nové vlastně nejsou. Jedním z prvních projektů je opět obnova oplocení před naší kaplí a druhým je obnova
místní komunikace na ul. Na Kopci. Další projekty se budou připravovat v okamžiku zveřejněných dotačních
programů. Více informací vám přinesu v dalších vydáních rohovského zpravodaje.
Jak jsem uvedl v listopadovém zpravodaji, chystáme „Den otevřených dveří“ v rámci něhož by si občané mohli
prohlédnout nově vybudované prostory klubovny v Domě služeb. Dovoluji si tento termín přesunout na měsíc
leden z důvodu vytvoření výstavy fotografií z průběhu stavebních prací, která bude umístěna v klubovně.
A abych nezapomněl. Pro milovníky chytrých telefonů, respektive pro občany obce, kteří mají zájem o aktuální
dění v Rohově, jsme připravili novou aplikaci V OBRAZE, která je na naší webové stránce a je ke stažení zcela
zdarma !!
Závěrem mého úvodního slova chci upřímně poděkovat Vám všem, kteří se jakkoliv podílíte na chodu obce, na
jejím rozvoji a rozkvětu, ať už jste členy místních spolků nebo neorganizovaným občanům, jejich rodinným

_____________________________________________________________________________________
příslušníkům či kamarádům. Děkuji rovněž svým spolupracovnicím a zaměstnancům obce. Přeji Vám pohodově
prožité adventní a vánoční období v kruhu svých nejbližších bez shonu, podrážděných nervů, ovlivněných
všudypřítomnou reklamou. Přeji Vám hojnost Božího požehnání, milosti i radosti.
Daniel Procházka, starosta
___________________________________________________________________________________

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2017
Usnesením Zastupitelstva obce Rohov ze dne 14.12.2016 byla schválena s účinností od 1.1.2017 obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2017 činí pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30.6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku
2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti vždy nejpozději do 30.6.
a 30.9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 22. února 2017, a to
v úředních hodinách (zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba)!
V příštím čísle zpravodaje bude rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY, který si vyplněný přinesete sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude
zaplacen společným zástupcem místní poplatek.
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !
_____________________________________________________________________________________

PF 2017
Příjemné prožití svátků
vánočních,
pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti
po celý rok 2017,
2017,
přejí zaměstnanci
Obecního úřadu

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 21. prosince 2016 do 30. prosince 2016 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !

__________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje ve 12. ročníku soutěže
O keramickou popelnici za rok 2016 se obec Rohov umístila na 139. místě (v roce 2015 na 134. místě, v
roce 2014 na 60. místě, v r. 2013 na 90. místě, v r. 2012 na 45. místě). Soutěž každoročně organizuje
Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Soutěž hodnotí výtěžnost v třídění
papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 2.1.2017 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svozový kalendář na rok 2017 pro svoz popelnic otiskneme v lednovém čísle zpravodaje - svoz bude
vždy v úterý jako obvykle !
_________________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2017 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2017

Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m3 (bez DPH) 41,41 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
____________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2017
V r. 2017 se Tříkrálová sbírka Charity Hlučín uskuteční v naší obci v sobotu 7. ledna 2017.
_________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc listopad 2016
Jubilanti – 55 let
65 let
80 let

1 občanka
2 občanky
1 občanka

______________________________________________________________________
Vítání občánků
Vítání občánků se konalo v sále
Obecního domu v neděli 4.12.2016.
Starosta obce na něm mezi občany obce
slavnostně přivítal pět dětí narozených
v roce 2016, z toho jedno děvčátko a
čtyři chlapečky. Akci hudebně
doprovodil p. Petr Němec a zpěvačky
chrámového sboru ze Sudic. Rodiče
přijali gratulace, přání všeho nejlepšího,
zapsali se do pamětní kroniky obce, dále
obdrželi pamětní list, pamětní knížku,
maminky kytičku a finanční dar od obce
ve výši 1000 Kč za každého přivítaného
občánka.

_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Akce, konané v rámci projektu „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“, který je
spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
____________________________________________________________________________________

Adventní dílna a jarmark v Obecním domě
Na kapra, dárky a Ježíška si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, ale příprava na Vánoce se nesmí
zanedbat. Proto se prostory Obecního domu v sobotu 26. listopadu proměnily v Adventní dílnu a jarmark.
Návštěvníci sálu měli možnost si uvázat a nazdobit adventní věnce, svícny, či si nechat poradit. Dále ochutnat
tradiční i netradiční cukroví našich babiček, silvestrovské pochoutky, anebo dát si kapra z grilu. Nejen děti měly
možnost slepit si stromeček, vlastnoručně namalovat baňku, ozdobit hvězdičku, vyrobit sněhuláčka či
namalovat perníček. Připraven byl také prodejní jarmark, kde si lidé mohli zakoupit květiny, šperky, bižuterii,
pletené čepice a šály, řezbářské výrobky, uzenářské pochoutky, zákusky a koláče, a medovinu na zahřátí. Celé
odpoledne se vydařilo a bylo příjemným předvánočním setkáním. Roháček, o.s. děkuje klubu seniorů, Knihovně
Kobeřice a všem dobrovolníkům kteří se do akce zapojili.
Roháček, o.s.

_____________________________________________________________________________________
Turnaj v lukostřelbě

V sobotu 3. prosince 2016 od 16.00 hodin se konal
v sále Obecního domu turnaj v lukostřelbě. V této
krásné sportovní disciplíně si přišlo zasoutěžit 30
závodníků ve čtyřech kategoriích, kteří obdrželi věcné
odměny, vítězové medaile a poháry.
Turnaj proběhl v pohodové atmosféře.
Věříme, že tato ojedinělá akce zúčastněné oslovila a že
ji podpoří svou účastí v dalších ročnících !

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Okénko TJ Spartak Rohov
Zpráva o činnosti žáků TJ Spartak Rohov
Koncem října skončila podzimní část soutěží našich žáků. Letos jsme poprvé měli dva týmy, a to v kategorii
2008 a 2006. Obě družstva obsadila v konečné tabulce druhé místo, když každé jenom jednou odešlo poraženo.
Starší žáci předváděli po celý podzim vynikající výkony a v některých zápasech to byla radost se dívat. Mladší
žáci, to byla jiná káva, ale i tak skvělé druhé místo. Za dva týmy jsme velmi rádi, protože pravidelně k zápasům
nastupovali všichni hráči a získali tak herní zkušenosti.
23.10. jsme po posledním domácím utkání ukončili venkovní sezónu, ale hned od listopadu jsme zahájili sezónu
halovou. Začátkem prosince jsme již absolvovali první halový turnaj v Chlebičově. Celý turnaj se nám povedl,
byli jsme nejlepší.
11. prosince se naši hráči 2008 a mladší připravující se na finále Ondrášovka cup zúčastnili mezinárodního
turnaje v supermoderní hale s umělou trávou ve slovenské Korni. Zde jsme změřili síly se špičkovými týmy ze
Slovenska a Maďarska. V základní skupině jsme odehráli 7 zápasů a po jedné remíze a šesti výhrách jsme
postoupili z prvního místa do semifinále. V semifinálovém utkání jsme hráli s týmem z Maďarska. Takovou
atmosféru, jakou vytvořili hlavně Maďaři, jsme snad ještě nezažili. Povzbuzovali, křičeli, řvali, nadávali,
hrozili, ale nic nepomohlo a porazili jsme je 3:1 (my jsme jim stejně nic nerozuměli). Ve finále na náš tým čekal
suverén druhé skupiny a to tým ze slovenského Ružomberoku. Toto finále bylo nádherným vyvrcholením
celého turnaje. Po velmi dramatickém průběhu finálového zápasu jsme nakonec vyhráli 4:2. Nutno taky
poznamenat, že jeden zápas trval 17 minut a hráli jsme 9 utkání (153minut) - neskutečné číslo. Kluci moc
děkujeme za fantastické výkony.
K blížícímu se výročí 40 let založení Spartaku Rohov jsme nechali pro naše hráče a fanoušky vyrobit zimní
čepice s logem Spartaku. Naši žáci dostali čepice zdarma. Ostatní si je mohou objednat a zakoupit za 180 Kč u
trenérů.
Tým žáků TJ Spartak Rohov přeje všem lidem pěkné prožití vánočních svátků.
Martin Halfar

_________________________________________________________________________________

Pozvánka na fotbalový zápas
V sobotu dne 17.12.2016 se uskuteční na místním hřišti ve 14:00 hodin fotbalový zápas Staří páni : Výběr
Rohova !

Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V úterý 27.12.2016 se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Děti a mládež do 15 let začátek ve 13:00 hodin !
Dospělí od 15 let začátek cca v 15:30 hodin !
Přihlásit se můžete přímo na hřišti, ½ hodiny před začátkem turnaje !!!_______________________________
_________________________________________________________________________________________

Okénko SDH Rohov
Pozvánka na výroční členskou schůzi
SDH Rohov zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 17.12.2016
v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohov.
___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem 2016
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování
dosažených výsledků. Ne jinak je tomu u Sdružení obcí Hlučínska, které
v roce 2016 opět zrealizovalo mnoho aktivit směřujících k rozvoji a
propagaci regionu. Tento rok se zapíše významně do jeho historie také tím,
že sdružení oslavilo již 25 let od svého založení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a
podílení se na kulturních a společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů v
Kravařích, Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Sudicích,
Darování krve se starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na Malostranském
náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde v květnu sdružení představilo to nejlepší ze své kultury
a tradic prostřednictvím folklorních souborů, regionálních potravin, obrazů a fotografií s regionálními
motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené soutěže „Putování
Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ a putovat na kole či pěšky po jednotlivých
vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic mohli opět v červenci navštívit Festival
kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska
v době nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr. Viléma Plačka, CSc., kterou sdružení na podzim
vydalo. Knihu můžete koupit v obcích a městech na Hlučínsku, v Informačním centru Hlučín a na
zámku v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned 4 finanční
podpory, a to na realizaci projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“
(150 000 Kč), Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival kultury a
hlučínských řemesel 2016“ (81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).
V realizaci
projektů
plánuje
sdružení
pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a
Pietrowice Wielkie byla letos podána žádost o dotaci na realizaci společného projektu „Jak na
invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ schválí
projekt k financování, mělo by dojít ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci.
V letošním roce byla rovněž podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na projekt „Jak
na výuku EVVO na Hlučínsku?“, prostřednictvím kterého by měla na Hlučínsku vzniknout regionální
učebnice a komplexní metodika výuky EVVO pro ZŠ se zaměřením na přírodu a životní prostředí
regionu.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska,
spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů naleznete
na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a
propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Beseda s názvem „Šetrně s vodou doma, na zahradě i
v přírodě“
Beseda proběhla v klubovně Obecního domu dne 23.11.2016 a
byla zaměřena na efektivní a šetrné hospodaření s vodou,
možnosti získání dotací na domácí čističky odpadních vod,
využití dešťové vody v domácnostech apod.
Této besedy, která se uskutečnila ve všech obcích na
Hlučínsku, se v naší obci zúčastnili pouze 4 občané !
Bližší informace k tomuto tématu můžete najít na webových
stránkách obce: www.rohov.cz
________________________________________________
___________________________________________________

Na Obecním úřadě v Rohově v současné době probíhají
pracovní jednání představitelů českých a polských obcí v
rámci přípravy česko-polského projektu předkládaného do
programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
2014 – 2020.
Výstupem tohoto projektu, pokud bude dotačně podpořen,
by mělo být pořízení/vybavení techniky pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů 7 obcí na české straně (mezi
nimi i obce Rohov) a 2 příhraničních gmin na polské
straně. Zpracovatelem projektu je Euroregion Silesia.
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Okénko MŠ Rohov
14.12.2016 Vánoce s krtečkem
Letošní předvánoční setkání dětí a rodičů jsme prožili s krtečkem a jeho kamarády ve školce.
Sešli jsme se ve třídě se zapalenými lucerničkami u vánočního stromečku, kde nás přivítal krtek, který chtěl
svým kanarádům připravit vánoční překvapení a poprosil děti, aby mu s tím pomohly. Děti pak postupně
přivítaly ježka, zajíčka a myšku, kterým přednesly básničky, zatancovaly tanečky a zazpívaly. Potom pohostily
své rodiče vlastnoručně vyrobeným cukrovím a společně si s nimi zazpívaly koledy. Každé z dětí našlo pod
stromečkem malý dáreček. Děkujeme rodičům za připravené dobroty.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Mráz nakreslil nám do oken spoustu ledových kvítků, štípe nás do tváří a zahání do tepla domovů,
ruce si hřejeme hrnečkem čaje z šípků a pohádkové Vánoce prožijeme pospolu.

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví, radost a úsměv přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov.
____________________________________________________________________________________
U příležitosti blížících se Vánoc uspořádaly naše paní učitelky z mateřské školy vánoční besídku s názvem
Vánoce s Krtečkem. Paní učitelka poutavě vyprávěla pohádku o Krtečkovi, kterému se ztratili jeho kamarádi
Ježek, Zajíc a Myška. Děti při tom za doprovodu paní ředitelky zpívaly různé písničky, tančily, a hledaly
Krtečkovy kamarády. Po příběhu jsme měli možnost zazpívat si spolu s dětmi několik známých koled. Při tom
jsme si mohli na hudební nástroje zahrát i my, rodiče. Paní ředitelka s dětmi upekla výborné perníčky a spolu
s paní učitelkou navodily příjemnou vánoční atmosféru. Chtěla bych tímto oběma velice poděkovat za pečlivou
organizaci tohoto vánočního posezení. Poprvé jsem měla možnost pozorovat nácvik i přípravu a věřte, byla
jsem překvapena, kolik času, trpělivosti a námahy je potřeba malým dětem věnovat. Nácvik vystoupení, to je
mnoho dní strávených trpělivým učením a zkoušením. Je smutné, že to mnohdy bereme jako samozřejmost.
Vyvinuté úsilí však přineslo své ovoce, a proto jsme si my i naše děti besídku užili a odnesli jsme si radostné
zážitky, které v nás jistě zůstanou. Děti si také u této příležitosti odnesly domů světýlko radosti a dáreček.
Nejen za tuto besídku si naše paní učitelky zaslouží srdečný dík.
Irena Hluchníková
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Česká pošta informuje
Pošta v Rohově bude dne 3. ledna 2017 odpoledne z důvodu školení uzavřena ! Poštovní služby budou
zajištěny poštou v Kobeřicích.________________________________________________________________

MUDr. Šimek oznamuje, že v době od 27. – 30. 12. 2016 nebude ordinovat !
Zástup u MUDr. Hrubé ve Štěpánkovicích, tel: 553 675 136 nebo odpoledne Pohotovost Opava.
____________________________________________________________________________________
Místní knihovna – výpůjční doba v době vánočních svátků

knihovna bude otevřena 21.12.2016 a pak až 4.1.2017 !
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Mikulášská nadílka
Ve čtvrtek 8.12.2016 navštívil naše děti opět svatý Mikuláš. Děti se sešly v naší kapli, kde společně prožily mši
svatou. Svatý Mikuláš se přišel podívat i se svým pomocníkem andělem nejdříve do kaple, kde dětem pověděl
příběh o svém životě a společně se pomodlili. Venku už mezitím řinčely řetězy ušmudlaného čerta, který už
netrpělivě čekal na nějakého zlobivce. Mikuláš však žádné zlobivé děti nenašel. A protože jsou u nás jen hodné
děti, přinesl Mikuláš sladkou odměnu. Bylo toho ovšem moc a Mikuláš ani anděl vše neunesli, proto se vydali
všichni, i s čertem, průvodem do Obecního domu. Zde bylo přichystáno malé občerstvení pro děti i pro rodiče.
Děti si zazpívaly písničky, společně se pomodlily, a za to vše pak dostaly sladkou odměnu od Mikuláše. Poté co
se děti rozloučily s Mikulášem a andělem, zahrály si ještě zábavné hry, pobavily se s kamarády a spokojeně se
rozešly do svých domovů.
Roháček, o.s.

K zamyšlení …
Občané obce Rohov mají možnost každou sobotu v měsíci a také
v periodice 14-ti dnů, kdy je svozový den popelnic, odložit jakýkoliv
odpad v rámci zavedeného systému obce. Dle našich informací, jde o
jednu z mála možností na území Hlučínska. I přesto, že tato možnost
existuje, někteří naši spoluobčané zneužívají této možností a „svůj
odpad“ jen tak odloží před sběrným dvorem na volné prostranství na
pospas povětrnostním vlivům. Výsledkem je pak nepořádek v okolí
sběrného dvora a také hromadící se stížnosti slušných občanů. Ti neslušní
jsou schopni odhodit plastový pytel určený na plasty naplněný
vypotřebovanou voňavkou, plasty, plevelem ze zahrady a navíc obsah
pytlů „doplní“ starými ořechy – viz. obrázek.
Neustále žádáme občany, aby si na zavedený systém v odpadovém
hospodářství zvykli a spolupracovali. Ty, kteří to ještě nepochopili zvlášť
prosím o to, aby již tento způsob odevzdávání odpadů nepraktikovali.
Děkuji za pochopení. Daniel P r o c h á z k a, starosta
_________________________________________________________________

______________________________________________

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 !
______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
HASÍK aneb… Vzdělávání žáků v oblasti požární prevence
Žáci 2. a 6. třídy naší školy se v měsíci listopadu zúčastnili velmi zajímavého programu s názvem „Hasík“.
Tento program je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Program
je u dětí velmi oblíbený, neboť jeho hlavní smysl spočívá v tom, že veškeré důležité informace předávají žákům
profesionální hasiči s mnohaletými zkušenostmi ze své praxe. Program probíhá formou besedy, kdy hasiči
s dětmi na nejrůznější témata jako například: Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce; Co je to bezplatná telefonní
linka tísňového volání; V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár;
Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý); Co dělat, když na mě hoří oblečení
a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách…
Mgr. Michal Kunický
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikulášský florbalový turnaj v Sudicích
V pátek 2. 12. 2016 se nám podařilo uspořádat Mikulášský florbalový turnaj určený žákům vyššího stupně.
Turnaje se zúčastnily základní školy z nedalekého okolí a to ZŠ Chuchelná, Píšť a ZŠ Kietrz. Cílem tohoto
turnaje bylo, aby si žáci pořádně zahráli, pobavili se a třeba se i porovnali s ostatními školami v okolí. Vítězem
turnaje se stala ZŠ Píšť. Na krásném druhém místě se umístila ZŠ Sudice. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen
žák 7. třídy naší školy Vojtěch Kryštof.
Všichni naši sportovci podali fantastické výkony a je jen škoda, že se nám nepodařilo obsadit první místo.
Chlapcům děkujeme jak za reprezentaci školy, tak za pomoc při přípravě hřiště a všeho kolem tohoto turnaje.
Také děkujeme všem zúčastněným, že přijali naše pozvání a dorazili na tento turnaj.
Celkové pořadí:
1. ZŠ PÍŠŤ 7 bodů 2. ZŠ SUDICE 6 bodů 3. ZŠ CHUCHELNÁ 3 body 4. ZŠ KIETRZ 2 body
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MIKULÁŠ 2016
Rok uběhl a v pondělí 5. prosince 2016 do školy i školky opět zavítal Mikuláš společně s čerty a anděly. Žáci 9.
třídy si připravili odměny pro děti v mateřské školce, prvňáčky i žáky vyšších ročníků naší školy. Důstojný
Mikuláš si se svým týmem vyslechl básničky a písničky našich žáků. Ty zlobivé si odnesly čertice v pytlích a do
třídy se mohli vrátit pod podmínkou, že se budou chovat lépe. Všichni včetně učitelů a učitelek byli potřeni
„uhlím“. Nakonec se z dárečků mohly radovat všechny děti, které byly tento den ve škole.
třídní učitelka 9. třídy Ing. Hana Nováková
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vánoční jarmark aneb Třetí adventní neděle na Základní škole v Sudicích
V neděli 11. 12. 2016 se v naší škole uskutečnil tradiční
„VÁNOČNÍ JARMARK“. Celé odpoledne třetí adventní
neděle se odehrávalo ve velmi přátelské, předvánoční
a především pohodové atmosféře. Všichni se mohli krásně
uvolnit a na chvíli zapomenout na starosti všedních dní,
předvánoční úklidy a nákupní shony. Vánoční jarmark má
vždy jeden základní cíl a ten byl i letos splněn. Má všem jeho
návštěvníkům připomenout, že Vánoce jsou především
svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů na rtech všech lidí.
Jarmarkem provázely žákyně 7. třídy – Denisa Zámečníková,
Markéta Obrusniková, Klára Michalíková a Karolína
Šromová. O krásný úvod jarmarku se pak postarala školní
družina, která si pod vedením paní učitelky Ester Medkové
připravila vánoční tanec. Po vystoupení školní družiny se pro
veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější vánoční předměty
(svícny, adventní věnce, drobnou keramiku, perníčky, voňavá mýdla…), které vlastnoručně vyrobili žáci
prvního a druhého stupně za pomoci učitelů a rodičů. A kdo chtěl, mohl si zkusit ve vánoční dílničce nazdobit
svůj vlastní perník nebo vytvořit originální vánoční přání. Během celé akce nechyběla možnost občerstvení a
příjemného posezení s přáteli u kávy, čaje nebo oblíbeného svařeného vína. Doufáme, že se Vám tato
předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky.
Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a hodně štěstí a pevné zdraví
do nového roku 2017 Vám všem přeje Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.____

_________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
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 na 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.
___________________________________________________________________________________
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