Vychází v červenci 2016
č. 7/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení čtenáři,
prázdniny jsou v plném proudu a řada z Vás si již odpočinula na plánovaných dovolených, řada z Vás si
dovolenou teprve užije. Ať již pojedete se svou rodinou či příbuznými kdekoliv, přeji Vám šťastný návrat
domů. V uplynulém měsíci jsme po stavební stránce doposud neprováděli žádné aktivity, ale pečlivě jsme se na
ně připravovali. Zatímco na modernizaci chodníků v naší obci, o které jsem psal již v předešlých vydáních
Rohovského zpravodaje, jsme již vybrali nejvhodnějšího dodavatele (stavební firmu Jankostav Ostrava) na další
jsme vyhlásili výběrové řízení. Další v pořadí ze stavebních akcí je zřízení klubovny v objektu Domu služeb a
navazující sanační práce na tomto objektu. Projektovou dokumentaci na tuto akci již máme hotovou a vyhlásili
jsme výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. V tomto týdnu (29. týdnu) bychom měli vybrat
nejvhodnějšího dodavatele i na tyto velmi náročné práce, které se dotknout každého uživatele Domu služeb.
Půjde totiž o kompletní odkopání celého objektu až po základovou desku a následně se bude instalovat venkovní
hydroizolace a drenáže. Vzhledem k tomu, že především z jižní strany, tedy ze strany od silnice (ul. Hlavní) je
nedostatek volného prostoru, bude provoz v okolí stavby omezen. Do značné míry bude omezen pohyb i
v dalších částech objektu, ale předpokládám, že vybraná stavební společnost na tuto skutečnost bude brát zřetel.
O konkrétních opatřeních Vás budeme s předstihem informovat. Jen doplním, že provoz ve vnitřních prostorách
Domu služeb nebude omezen, avšak díky venkovním stavebním pracím bude do jisté míry provoz ztížen i zde.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR částkou 400 tis. Kč, ostatní
náklady budou hrazeny z rozpočtu obce (odhad nákladů dle projektové dokumentace je cca 2 mil. Kč).
K dofinancování této částky rozhodlo zastupitelstvo obce po zralé úvaze, jelikož okolnosti (stávající stav) již
nesnesou odkladu. Výše uvedené stavební práce bych pojmenoval jako první fáze stavebních úprav objektu
Domu služeb. Druhou fází bude úsporné opatření objektu (zateplení objektu, výměna zbývajících starých oken a
dveří, případně výměna stávajícího zdroje vytápění). Zatímco na první fázi oprav jsme získali dotaci, na druhou
budeme finanční prostředky žádat rovněž. Bude tomu však předcházet pořízení projektové dokumentace na
plánované úsporné opatření a tato dokumentace bude pochopitelně něco stát. Mám radost z toho, že naše obce
uspěla i počtvrté s žádostí o dotaci a z prostředků Moravskoslezského kraje nám byla schválena dotace ve výši
111.000,- Kč z předpokládaných výdajů ve výši 150 tis. Kč. V nejbližších týdnech rozjedeme výběrové řízení i
na tuto fázi, tedy na nejvhodnější projekční kancelář/projektanta, který nám vypracuje projektovou dokumentaci
dle podmínek dotačních programů. V okamžiku, kdy budeme disponovat projektovou dokumentací na úsporné
opatření Domu služeb, budeme tuto dokumentaci společně s žádostí o dotaci předkládat na Ministerstvo_______

___________________________________________________________________________________
životního prostředí ČR. Pakliže nám bude tato dotace schválena, dojde k realizaci druhé fáze stavebních prací na
tomto objektu. No a pro úplnost třetí fáze. Tou by měla být nástavba Domu služeb, díky které bychom mohli
zřídit podkrovní byty (např. pro mladé rodiny). Samozřejmě musí tento plán posoudit odborníci a vyhodnotit
především statiku budovy, zda tuto nástavbu „unese“. Důležité také bude i to, zda mají občané o tyto byty
v těchto prostorech zájem (vzejde z dotazníkového šetření). Poslední fází by byly úpravy okolí budovy Domu
služeb. Těmito bychom rádi zrekonstruovali veškeré zpevněné plochy vč. chodníků a případně zřídili parkoviště
za objektem (ve dvoře). Možná se budou tyto plány zdát řadě z Vás smělé, avšak porovnáme-li zbývající stavby
(vyjma objektu bývalého obecního úřadu), např. místní komunikace, chodníky, zeleň, apod., tak tato budova je
takříkajíc „na řadě“. Velkou výhodou naší obce je rovněž skutečnost, že máme za sebou řadu stavebních akcí,
které nás tížily mnoho let a díky aktuálním dotačním programům v té době, se nám podařilo uskutečnit
množství úkolů, které jsme si předsevzali. Domnívám se, že objekt Domu služeb, tedy objekt, ve kterém se
dennodenně „protočí“ množství občanů, je více než žádoucí “zmodernizovat“. Přičteme-li k tomu dále současný
stav objektu, je nejvyšší čas s ním něco dělat. Věřím, že budete s tímto názorem souhlasit. U této příležitosti
bych se chtěl na Vás všechny, kteří navštěvujete Dům služeb z nejrůznějších důvodů, obrátit s prosbou o
spolupráci v rámci stavebních prací a souvisejících bezpečnostních opatření. Prosím o ohleduplnost, opatrnost a
dodržování bezpečnosti.
Závěrem opět moc děkuji Vám všem, kteří
se jakkoliv podílíte na rozvoji či
zvelebování naší obce ať již fyzicky či
duševně. Děkuji všem za spolupráci a
pokud možno, využijte každé chvilky
k radosti.
Hezké prožití nastávajících prázdninových
dní přeje
Daniel P r o c h á z k a, starosta

_______________________________
SDH Rohov Vás zve
na

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „
v sobotu 6. srpna 2016 od
18.00 hodin na ulici Horní !

Hudba: pan Josef Melecký
Pro všechny děti malování na obličej
a skákací hrad zdarma!!!
Bohaté občerstvení a tombola zajištěno !
Předprodej vstupenek pro rohovské občany potrvá do poloviny
měsíce srpna, po tomto termínu budou vstupenky nabídnuty také
občanům sousedních obcí !!!

Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Možnost brigády v obci
Obec Rohov nabízí středoškolské rohovské mládeži (studenti, učni) možnost krátkodobé brigády v obci.
Nástup možný od měsíce srpna. Podrobnosti poskytne starosta obce na tel. č. 602 538 210 !

__________________________________________________________________________________
Upozornění Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře a Obecního úřadu Rohov
Zdejší OO PČR Kravaře šetří sérii odcizení jízdních kol, kdy modus operandi neznámého pachatele je takový,
že po odcizení jízdního kola se na tomto přepravuje k místu, kde nalezne jízdní kolo ještě cennější, než bylo
původně odcizeno. Toto následně odcizí a původní jízdní kolo na místě zanechá. Jelikož bylo následným
šeřením zjištěno, že tato nalezená kola pocházejí z trestné činnosti, tímto žádáme občany, aby v případě
jakéhokoli nálezu jízdního kola učinili telefonické oznámení na OOP Kravaře (tel. 553 671 233) nebo nález
nahlásili na Obecní úřad Rohov. ___________________________________________________________
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 20.7. a 10.8.2016 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
__________________________________________________________________________________
Upozornění pro občany k úhradě poplatků !
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na rok 2016 pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek byl splatný jednorázově
nejpozději do 30.6. 2016 (v případě, kdy poplatková 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, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 1. srpna 2016 !
__________________________________________________________________________________

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad opět zaznamenává stížnosti občanů na psí exkrementy !
Obecní úřad upozorňuje všechny majitele psů, kteří při denních procházkách vědomě znečišťují
prostranství před rodinnými domy, uličky, veřejná prostranství obce včetně sportovního areálu
místního hřiště, aby začali odklízet psí exkrementy po svých mazlíčcích. Na obecním úřadě si
majitelé psů mohou za tímto účelem zdarma vyzvednout sáčky na sběr psích exkrementů !_____
_________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. pololetí 2016
Společenská kronika –

Společenská kronika –
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 9
měsíc červen 2016
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 9
J
u
b
i
lanti – 50 let 2 občanky
Zemřelí občané : 3 (1 žena a 2 muži)
60 let 1 občanka
Narozené děti : 2 (1 holčička, 1 chlapeček)
65 let 1 občan
Sňatky:
2
70 let 1 občan
Počet obyvatel k 1.1.2016: 594
75 let 1 občanka
Počet obyvatel k 1.7.2016: 593
Ú
m
r
t
í
–
1
o
b
č
a
n
85 let 1 občanka
_________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil prezident republiky
dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016
Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Na území
hlavního města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.
Bližší informace ohledně voleb do zastupitelstev krajů naleznete na www.mvcr.cz, informační servis, volby.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
__________________________________________________________________________________

Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli
19. června 2016 letní setkání seniorů u
dechovky. Akce se uskutečnila v areálu
Kučakovec, kde se sešlo za pěkného
slunečného počasí 50 seniorů.
V doprovodném programu vystoupily děti
ze ZŠ Sudice, poté se představily seniorům
se svým tanečním vystoupením již známé
Slunečnice z Kobeřic. O hudební doprovod
se tradičně postarala Rohovanka.
Pohoštění ve formě koláčů, listového pečiva
a kávy bylo zajištěno.
Setkání se vydařilo, věříme, že se přítomní
pobavili ve společnosti svých vrstevníků.
__________________________________

__________________________________________________________________________________
Rozloučení s předškoláky – 28. června 2016
Zavřela se vrátka školky, odcházejí kluci, holky.
Teď aktovky na záda, jdem do školy, paráda !
Budeme si zpívat, hrát, z učení se radovat.
Rozloučení s dětmi, které zasednou po prázdninách do
školních lavic, proběhlo v úterý 28. června v mateřské
škole za účasti starosty obce. Každé ze 7 dětí obdrželo
od obce pamětní list, pamětní knížku z mateřské školy a
malé dárečky. Přejeme dětem správné vykročení do
života školáka, hodně štěstí, dobrých známek a hezkých
zážitků ve škole !
______________________________________________

Rozloučení se žáky 9. třídy na OÚ Sudice
Na Obecním úřadě v Sudicích proběhlo 30.6.2016
rozloučení se žáky 9. třídy, kteří ukončili základní
školní docházku.
Školu opustili:
Gřivač Filip, Havlena Jan, Lampa Adam,
Mrovec Tomáš, Plaštiak Daniel, Šušolík Daniel,
Žáček Lukáš, Hluchníková Veronika,
Němčeková Sára, Nevřelová Tereza, Samy Eleanor
__________________________________________________________________________________________

Daruji tři pěkná koťátka, bližší informace: Irena Obrusníková, Rohov Hlavní 9
__________________________________________________________________________
Akce „Čistá studna“
Do akce „Rozbor vody ze studny 2016“ se zapojilo 12 občanů, kteří si nechali prostřednictvím obce Zdravotním
ústavem v Ostravě provést analýzu vody. Jednalo se mikrobiologický a chemický rozbor vody.________

__________________________________________________________________________________

Sportovní okénko
Turnaj TJ Spartak Chuchelná
18.6. jsme byli hosty na turnaji v Chuchelné v kategorii ročník narození 2007 a mladší. I když jsme byli
v Chuchelné jako hosté, chovali jsme se jako domácí a turnaj jsme s přehledem vyhráli po šesti výhrách a jedné
remíze.
1.Spartak Rohov, 2. Vítkov, 3. Fulnek, 4. Bolatice atd.

Turnaj v Oldřišově
26.6. jsme definitivně odehráli poslední turnaj sezóny 2015/2016 v Oldřišově. Zde jsme měli 2 týmy v kategorii
2006 a 2008. Zvláště naše 2006 předváděly skvělé výkony a s velkým přehledem vyhrály všech 6 zápasů.
Minižáci 2008 nechtěli zůstat pozadu, a i když někdy s velkým štěstím, taky vyhráli všechny zápasy. Takže
dvakrát 1.místo na závěr parádní sezóny.

Turnaj v Chuchelné
Turnaj v Oldřišově
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnaj mužů v malé kopané
Poslední červnovou sobotu se uskutečnil na
našem hřišti turnaj v malé kopané. Organizace se
zhostili rodiče našich minižáků za podpory obce
Rohov a Moravskoslezského kraje.
Turnaje se zúčastnilo 6 týmů, pro které byly
připraveny skvělé podmínky. Po dlouhé době se
zase na našem hřišti představili hráči o něco
starší než jsme v poslední době zvyklí. Viděli
jsme krásné zápasy, kde nechybělo plné nasazení,
krásné góly, boxerské vložky a velmi hezké akce
(prostě nikdo nechtěl prohrát).
Celý turnaj byl velmi vyrovnaný, ale první může
být jen jeden a nakonec se to podařilo hráčům ze
Sudic s kapitánem Radkem Němcem (Franzem)
z Rohova. Druhé místo obsadili tzv. Vořešpruti
ze Strahovic a třetí, překvapení turnaje, Borek
Bělá, kteří ale měli „nekrásnější“ těla. Velké
poděkování pak patří rozhodčím turnaje Mirkovi Hladíkovi a Hynku Hluchníkovi, kteří to neměli vůbec lehké.
Za přispění vzrostlých pořadatelů se jim vždy podařilo utéct ze hřiště bez zkřiveného vlasu. Díky moc.
Martin Halfar
Turnaj mužů v malé kopané byl jednou z aktivit Dne sportu
v rámci projektu „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21„
který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci programu „Podpora dobrovolných aktivit
v oblasti udržitelného rozvoje“

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Družinové dobrodružství aneb… Noc strávená v pohádkovém světě
V pátek 17. 6. 2016 proběhla zábavná, neopakovatelná a především kouzelná noc v družině.
Byla to noc pohádková… Jejím cílem bylo překonat strach z neznámého, rozvíjet fantazii dětí, naučit je větší
samostatnosti a umět pracovat ve skupině. Večer plný pohádek pro 33 dětí se perfektně povedl, děti si odnesly
spoustu zážitků a na tento víkend jen tak nezapomeneme.
Ester Medková, DiS.

Návštěva muzea Slezský venkov v Holasovicích
V rámci projektu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
MSK 2016“ žáci 4. , 5. a 6. třídy naší školy díky obci Rohov navštívili vesnické
muzeum v Holasovicích. Stylově modernizovaným areálem naše dvě skupiny
prováděli velice příjemní průvodci, kteří ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky našich žáků. Nejvíce
děti nadchly prvorepublikové školní lavice a kuchyňské potřeby. I přes horko, které tento den panovalo, jsme si
všichni výlet užili a dozvěděli jsme se spoustu nového.
Mgr. Bc. Monika Kajsíková

Sportovní den
Ve čtvrtek 23. 6. 2016 se uskutečnil ve škole sportovní den, který měl netradiční průběh. Žáci nižšího stupně
vyrazili se svými učiteli na turistickou vycházku v okolí školy. První třída se vydala společně s druhou a třetí
třídou do Bolatic a Chuchelné. Žáci čtvrté třídy doputovali do Rohova, kde si zahráli různé hry a pátá třída
vyrazila do polských Krzanowic. Celý vyšší stupeň zamířil společně na kolech přes polské Krzanowice do
Strahovic. Na tamním fotbalovém hřišti si žáci zahráli softball a fotbal a poté zase stejnou trasou jeli zpět do
Sudic. I díky krásnému počasí si všechny děti užily spoustu legrace a hlavně si alespoň trošku zasportovaly.
Mgr. Ondřej Pekárek

Branně-bezpečnostní den ve škole 2016
Umíte přejít po laně? Ujedete slalom na kole? Víte, jak vytvořit tlakový obvaz nebo jak se vyznat na mapě?
Uměli byste si zkontrolovat kolo před jízdou a znáte pravidla pohybu v provozu na kole či pěšky? Ano? Potom
byste uspěli v naší soutěži brannosti a bezpečnosti. Dne 28. 6. 2016 jsme soutěžili na 4 km dlouhé trase v terénu.
Měli jsme smíšená družstva žáků, ve kterých jsme si zasoutěžili všichni. Procházeli jsme devět stanovišť a
získávali body za splnění praktického úkolu nebo znalosti. Na trase jsme během hodiny a půl mohli zjistit, jak
jsme na tom. Hodnocení bylo podle bodů. Vyhrálo družstvo Gabriely Wagnerové, druhá byla Štěpánka Miková
a její tým. Třetí se umístil kapitán Petr Stříbný a jeho skupina. Všichni výherci dostali diplom a nějakou tu
sladkost. Celou soutěž připravovali žáci 8. a 9. třídy, což je na naší škole tradicí. Otázky a úkoly byly pro starší i
mladší žáky, takže jsme mohli soutěžit všichni. Tento den byl zábavný i poučný a kromě toho jsme si ověřili i
svoji fyzičku. Škola v terénu se nám líbila. Bylo to fajn.
Za žáky ZŠ: 9 třída

MALÝMI KRŮČKY ZŠ SUDICE K TITULU EKOŠKOLA
Naše škola se na počátku školního roku 2015/2016 přihlásila do programu EKOŠKOLA. Chceme
snížit ekologický dopad školy na životní prostředí a zlepšit prostředí ve škole a okolí. Žáci založili
EKOTÝM a začali analyzovat ekologický stav školy v oblasti odpadů. Povedlo se nám vytvořit webové
stránky ekotýmu (http://ekotym-zs-a-ms-sudice.webnode.cz/), kde se můžete dočíst o ekologických akcích
a dalších krocích, které činíme pro získání titulu. V mezipatře máme nástěnku s důležitými údaji o
programu Ekoškola a aktuálními informacemi týkající se práce ekotýmu.
Příští školní rok dokončíme analýzu stavu školy v oblasti odpadů, začneme analyzovat spotřebu energií,
vody a zhodnotíme prostředí školy. Navrhneme opatření na zlepšení a pokusíme se je zrealizovat. Držte
nám palce.
Vyhodnocení projektu RECYKLOHRANÍ: žáci spolu se svými rodinnými příslušníky letos nasbírali 108 kg
elektrozařízení, 163 kg vysloužilých baterií a 57 kg tonerů. Sběrem a splněním úkolů z projektu Recyklohraní
škola získala 2 553 bodů, za které byly nakoupeny zajímavé a užitečné pomůcky do výuky.
Sběr plastových víček: i v letošním školním roce jsme sběrem víček podporovali holčičku Emu z Bolatic, která
má po úrazu dětskou mozkovou obrnu. Rodiče Emičky získají prodejem víček potřebné peníze na léčbu.
Celkem jsme letos nasbírali 129 kg víček.
Vítězné třídy získaly diplom a byly odměněny sladkostmi. Všem žákům a rodinným příslušníkům děkujeme
a velice si vážíme jejich společného úsilí.
Ing. Hana Nováková, učitelka přírodopisu a chemie

KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
22.6.2016 VÝLET DO STRAHOVIC
Červnový výlet do Strahovic se stal pro naše děti již každoroční tradicí. Po svačince jedeme
linkovým autobusem, projdeme se Strahovicemi, navštívíme farmu, dětské hřiště a na zahradě
mateřské školy si společně pohrajeme se strahovickými dětmi. Počasí nám přálo a tak toto pohodové
dopoledne nemělo chybu.

27.6.2016 VESELÉ SPORTOVÁNÍ „U VODNÍKA SLÁMY“
Společně s dětmi z MŠ Sudice jsme se vypravili na výlet k vodníku Slámovi. Přivítal nás vodník Žbluňk se
svými pomocníky a pozval všechny děti k veselému sportování v rozlehlém areálu mlýna. Děti si společně
zatancovaly a poté je vodníci rozdělili do družstev. Jednotlivé skupinky dětí na určených stanovištích plnily
sportovní a pohybové úkoly a během dopoledne se na všech stanovištích vystřídaly. Děti poznaly nejen nové
prostředí, ale také nové kamarády. Vyzkoušely si svoji fyzickou zdatnost a moc dobře se bavily.
Celý program organizoval Klub sportovní gymnastiky p. Špičkové z Opavy.

28.6.2016 ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Každý rok se před prázdninami loučíme s dětmi, které budou od září navštěvovat 1. třídu
základní školy. Tentokrát jsme sedmi předškolákům předali pamětní list a pohádkovou knížku.
Rozloučení, které proběhlo ve školce, se zúčastnil také starosta obce a obdaroval děti pamětním
listem, knížkou a drobnostmi.

2.7.2016 VYSTOUPENÍ NA ROHOVSKÉM ODPUSTU
V sobotu 2.7. vystoupily naše děti na „Rohovském odpustu“ s krátkým programem v coontry stylu.

____________________________________________________________________________________
AHOJ, PRÁZDNINY!
Letošní školní rok nám uplynul velmi rychle. Byl plný zajímavých a zábavných her, nových
zážitků a poznání. Mladší děti si zvykly na prostředí školky a zapadly do kolektivu, starší děti jim
předávaly své zkušenosti a byly jim oporou.
Přejeme dětem a vám všem příjemně prožité letní dny, hodně pohody a žádné nehody :-)
Zaměstnanci MŠ Rohov.

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ ODPUST 2016
Areál Kučakovec zaplnili v sobotu 2. července účastníci rohovského odpustu - svátku patronů místní kaple sv.
Petra a Pavla, který patří tradičně mezi nejvýznamnější společenské akce v obci. Ve 14.30 hodin byl odpust
zahájen mší svatou, kterou celebroval otec Jacek Domański za účasti pana faráře PaedDr. ThLic. Marcela
Puváka z farnosti Dětmarovice.
Poté probíhal kulturní program, který připravili pořadatelé, v letošním roce TJ SPARTAK Rohov.
V úvodu atmosféru odpustu navodila dechovka Rohovanka, která zahrála k poslechu, pak se představily se
svým vystoupením děti z MŠ Rohov, své umění předvedli bubeníci i kouzelník. Večer odpust pokračoval
vystoupením skupiny MICHAL DAVID REVIVAL a diskotékou s DJ Rumis. Během celého odpoledne si
mohly děti zaskákat na nafukovacím hradě nebo si nechat pomalovat obličej, organizátoři měli připraveno
bohaté občerstvení. Škoda jen, že byl program ve večerních hodinách narušen vinou nepříznivého počasí.

Reportáž z odpustu můžete shlédnout na
hlučínské televizi www.hlucinsko.tv
_________________________________________

Moravská brána 2016
Mezinárodní soutěže požárních mužstev Moravská
brána, která se konala již po dvacáté třetí, se dne 9. 7.
2016 v Kietrzi (PL), zúčastnili také hasiči z Rohova.

POZVÁNKA
TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou
na Turnaj mini žáků 2006 a mladší
Termín konání: 20.8.2016 v 10:00 hod., Prezentace: 9:30 hod.
Místo konání: Hřiště TJ Spartak Rohov
Podmínky: hráči 2006 a mladší , Maximální počet týmů: 10
Hrací systém 4+1 s možností hokejového střídání! ! zajištěno občerstvení pro hráče i trenéry !
Přihlášení je možné na email: mhalfar@seznam.cz nebo tel.776461975

_________________________________________________________________________________________

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 44 televizí, 7 monitorů a 439,00 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 44 televizí, 7 monitorů a 439,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,67 MWh elektřiny,
904,82 litrů ropy, 80,88 m3 vody a 0,70 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
4,12 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,82 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, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
_____________________________________________________________________________________

Disco dance
Červen 2016 byl pro naše malé tanečnice
velmi úspěšným zakončením jejich první
taneční sezóny v disco tanci…..
Celoroční trénování se vyplatilo a malé
juniorky Sofinka Csölleová (7 let) a Lenička
Hluchníková (7 let) spolu se svým tanečním
družstvem z taneční školy Dance 4 Life Opava
v celorepublikových soutěžích vybojovaly 4
medaile ( 2 x zlato, 2 x bronz ) z 6
zúčastněných soutěží ( 2 x 4. místo).
Holky teď čekají zasloužené taneční prázdniny
a od září jim můžeme přát spoustu dalších
úspěchů. Držme jim palce !!!
________________________________________________________________________________________

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 !
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Sestra země volá ke mně – Prašivá 2016
V pátek 1. července 2016 se v areálu Kamenité ve
Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskutečnilo
18. diecézní setkání dětí s otcem biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem.
Letošní setkání dostalo název SESTRA ZEMĚ
VOLÁ KE MNĚ.
Setkání se zúčastnily také děti a dospělí občané
z naší obce pod vedením katechetky Pavly Němcové.

______________________________________________________________________
Festival kultury již poosmé
Mírové náměstí v Hlučíně se v neděli 10. července již poosmé rozeznělo v tónech Festivalu kultury a
hlučínských řemesel. Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program v podání folklorních a
tanečních souborů a dechových kapel z celého Hlučínska.
Ve 14 hodin zahájila festival dechová kapela Rohovanka, která svými tóny přilákala na náměstí několik stovek
návštěvníků. Následovalo zábavné taneční vystoupení seniorek z Velkých Hoštic. Poté se slova ujali starosta
obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbert Pavera a starosta města Hlučín a místopředseda
Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Pavel Paschek. Po jejich zahajovacích slovech následovalo vystoupení tanečního
souboru Slunečnice z Kobeřic. Poté již následovala ukázka hlučínských krojů a nářečí v podání Bolaticích
seniorek, na které navázal svým druhým tanečním vstupem soubor Slunečnice. Další část festivalu pokračovala
za zvuku lidových písní v podání folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic. Následující dva soubory přijely
do Hlučína ze Závady. Svou ohebnost nejprve prokázaly dětské gymnastky, na které pak navázalo taneční
vystoupení seniorek. Poté již rozvlnila náměstí ve známých rytmech mužská taneční skupina Bobři, která
návštěvníkům předvedla, jak se tančí na Havaji. Nejen účinkující ale také mnozí návštěvníci si poté mohli
zatančit za doprovodu známé dechové kapely Kobeřanky. Poté následovalo taneční vystoupení skupiny Vřes
z Vřesiny. Mezi jejich dvěma vstupy si návštěvníci mohli opět poslechnout lidové písně v podání folklorního
souboru Karmašnice z Kravař. Závěr festivalu patřil domácím, a to dechové kapele Hlučíňance, za jejíhož
doprovodu si návštěvníci mohli opět zatančit známé polky a valčíky.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované
výrobky, ručně vyráběné svíčky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty a
oblečení. Ochutnat mohli domácí kozí sýry, bramboráky a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu
Hlučín a Kulturnímu centru Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, Mgr. Jiřímu
Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé
akce. Za rok opět na shledanou!
Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska

Rohovanka

stánek p. Anny Pospěchové s jejími ručními výrobky

__________________________________________________________________________________________

Upozornění na povinné kontroly kotlů
Kontroly kotlů (podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů)
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41
odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat
technický stav kotle na pevná paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní
úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku.
Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta do 20 000 Kč (§ 23 odst.1 písm. h) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci provozu, a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské
techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým osobám
proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený
seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkazu:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Čištění, kontroly a revize spalinové cesty (podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty).

Čištění a kontroly spalinové cesty pro odvod
spalin
1) od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se
čistí a kontroluje nejméně 1x za 2 roky,
2) od plynového spotřebiče do 50 kW se čistí a
kontroluje 1x za rok,
3) od spotřebiče na pevná paliva při celoročním
provozu se čistí 3x za rok a kontroluje 1x za rok, u
sezónního provozu (nesmí přesáhnout 6 měsíců v
kalendářním roce) se čistí 2x za rok a kontroluje 1x
za rok.

Revize spalinové cesty se provádí:
1) před uvedením nové spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komínu,
2) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv,
3) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané
spalinové cesty,
4) před výměnou spotřebiče za jiný typ spotřebiče,
5) po komínovém požáru,
6) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty,
jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u
používané spalinové cesty.
Jarmila Papežová, Odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí, MěÚ Kravaře
Převzato z kravařského Besedníku_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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