Vychází v srpnu 2016
č. 8/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
tenáři,
Vážení spoluobčané, milí ččtenáři
dny plynou jeden za druhým, prázdniny jsou ve své druhé polovině a tak jak plyne čas, den ode dne se na naší
největší investiční akci, kterou je Dům služeb, pracuje a postupuje se v plánovaných stavebních úpravách.
Jedná se o akci, která bude v letošním roce největší a také nejdražší. Na posledním zasedání zastupitelstva obce,
které se uskutečnilo dne 21. července, se dle doporučení výběrové a hodnotící komise v rámci vyhlášeného
výběrového řízení vybrala nejvhodnější dodavatelská firma. Zastupitelstvo schválilo jako nejvhodnějšího
dodavatele stavby firmu Winro z Velkých Hoštic. Tato firma podala nejvhodnější nabídku a dle svých referencí
již má řadu podobných stavebních akcí zdárně za sebou. Vysoutěžená cena za dílo je ve výši 1.690.470,- Kč,
délku realizace díla garantují provést za 120 dní a na dílo bude záruka ve výši 72 měsíců. Tyto tři údaje byly
hlavními hodnotícími kritérií ve výběrovém řízení. V těchto dnech již byla odkopána zemina od budovy Domu
služeb z východní části směrem od hlavní silnice a posléze se práce přesunou na stranu od dvora. Zároveň se
provádí stavební práce i ve vnitřních prostorách budovy. Byla provedena venkovní hydroizolace a je uloženo
drenážní potrubí se svodem do kanalizace. Ve vnitřních prostorách došlo k vybourání stávajících betonových
podlah a k výměně vnitřního kanalizačního rozvodu (potrubí). Provádí se instalace vnitřního drenážního potrubí
vč. kontrolních šachet. Následně se provedou nové betonové podlahy a opravy omítek. Při bouracích pracích na
stávající betonové podlaze jsme pod vrstvou 25 centimetrů betonu našli staré drenážní potrubí z pálené hlíny.
Svědčí to o tom, že již před časem naši předchůdci „bojovali“ se spodní vodou nejen ve venkovním prostředí u
budovy, ale i ve vnitřních prostorech. Po vybourání betonové podlahy se okamžitě objevila spodní voda, která
ve výkopech tekla proudem, jako bychom ji pustili z vodovodního kohoutku. Tím se samozřejmě práce ztěžují a
zřejmě budeme muset uhradit výdaje s tím spojené navíc. Každopádně se stavební práce provádějí tak, aby se
zásadním způsobem neztížil nastávající provoz naší mateřské školy. Jinými slovy, do zahájení provozu MŠ musí
být stavební práce na straně vstupu do MŠ hotovy.
K dalším investičním akcím. Opravy chodníků „ v uličkách“ budou zahájeny do 14 dnů a se kterým se započne
ještě není jasné, ale nakonec ať to bude kterýkoliv z nich, provoz na těchto chodnících bude zcela uzavřen.
Naštěstí je možnost jiných tras, tak doufám a věřím, že to pro chodce nebude velký problém. Opět avizuji, že
pokud kdokoliv z Vás bude mít zájem o starou dlažbu (formát 30 x 30 cm a 50 x 50 cm), nechť se již nyní
nahlásí na našem úřadě. Cena za tuto dlažbu je stále stejná – 5,- a 20,- Kč /ks. V dalším měsíci budou zahájeny
práce na zpevňování polních cest. Obec zakoupila zásobu materiálu a zaměstnanci obce vč. obecní techniky tyto
práce provedou svépomocně. Bylo také zahájeno kosení trávy na polních cestách, na které občané kriticky

_____________________________________________________________________________________
poukazovali. V první fázi byla použita velká technika, dokončovací práce/kosení se provede křovinořezy.
Výhledově jsou v plánu na letošní rok ještě drobné opravy na kanalizační síti, které navíc monitorujeme
záznamovým zařízením (kamerou)a zjišťujeme její skutečný stav. Již nyní mohu sdělit, že v některých úsecích
je kanalizační potrubí v katastrofálním stavu a opravy nás neminou.
V těchto dnech budou do Vašich domácností doručeny dotazníky, které jsou pro nás a pro další rozvoj Rohova
nezbytné. Chceme vědět Vaše názory, připomínky či doporučení ke zlepšení. Ty pro nás budou základovými
kameny, na kterých chceme stavět další zlepšování života v obci, proto prosím o vyplnění tohoto dotazníku
každé domácnosti. Otázky jsme zvolili tak, abychom zaznamenali Vaše názory ze všech možných oblastí života
v obci. Pokud byste nějaký okruh, případně konkrétnější otázku v dotazníku nenašli, na poslední straně
dotazníku je dostatek místa pro Vaše vyjádření. Dotazníky budou následně zpracovány firmou IKOR, která pro
naši obec zpracovává Strategický rozvojový plán a následně vyhodnoceny na tzv. „kulatém stolu“, na který
budete samozřejmě srdečně zváni. Děkuji předem za spolupráci.
Vážení spoluobčané, zaznamenáte-li jakýkoliv problém v obci, závadu na obecním majetku, budete-li mít
nějakou potřebu pomoci po našem úřadě, neváhejte nás kontaktovat e-mailem či telefonicky. Budeme rádi za
jakoukoliv součinnost a spolupráci. Do dalších dnů Vám všem přeji mnoho zdraví a pohodu, užívejte léta,
užívejte prázdnin a dovolených, užívejte a važte si
jeden druhého….
Daniel Procházka, starosta

Připravujeme
– akce na měsíc září 2016:
Výstava ovoce a zeleniny pořádá ČZS Rohov, místo akce:
areál ČZS a sál Obecního domu
Den sociálních služeb pořádá OÚ Rohov a Klub seniorů,
místo akce: sál Obecního domu
Námětové cvičení hasičůpořádá SDH Rohov, místo akce:
hřiště TJ Spartak Rohov

_________________________________

Roháček, o.s. a Obecní úřad Rohov
připravuje v měsíci září akci

POPRÁZDNINOVÉ
SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE

Menší zájem ze strany rohovských občanů o tuto akci
(doposud je prodáno cca 30 vstupenek), bude důvodem
pro nabídnutí vstupenek zájemcům z okolních obcí.
Upozorňujeme proto rohovské občany, aby si do konce
měsíce srpna zajistili vstupenky ještě v předprodeji a
nespoléhali se, že si je mohou zakoupit přímo v den
konání besedy!

Jsou zvány děti všech věkových kategorií,
které rády jezdí na kolečkových bruslích, na
kole a chtějí si poměřit síly se
svými kamarády. Pro nejmenší budou
připravené závody na odrážedlech či
koloběžkách. Také bude turnaj
v lukostřelbě. O termínu Vás budeme
informovat na plakátech, které budou včas
vyvěšeny, společně s potřebnými
informacemi. ☺ Sportu zdar ☺
Akce je jednou z aktivit v rámci projektu
„Obec Rohov v procesu místní Agendy
21“, který je spolufinancován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

____________________________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní knihovna – výpůjční doba od září 2016

knihovna bude otevřena opět každou středu vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
__________________________________________________________________________________________

Dotazníkové šetření – Strategický plán obce Rohov
Jak jsme již informovali v minulých vydáních zpravodaje, obec Rohov získala dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“. Součástí projektu je
komunitní plánování udržitelného rozvoje obce, jehož výstupem bude zpracování nového Strategického plánu
rozvoje obce Rohov na období let 2016 – 2020 (dosavadní strategický plán na období let 2010 – 2014 již není
aktuální) se zapojením samotných občanů do procesu rozvoje obce. Hlavním smyslem dokumentu strategického plánu je dlouhodobá organizace rozvoje obce v oblasti investiční, ekonomické, sociální, kulturní,
životního prostředí, dopravy, služeb, školství, atd.
Na zpracování strategického plánu byla zastupitelstvem obce vybrána firma Institut komunitního rozvoje, z.s.,
(IKOR) Ostrava. Do realizace projektu je zapojena také pracovní skupina z řad občanů (informace, aby se mohli
občané přihlásit k členství v pracovních skupinách, byla zveřejněna v Rohovském zpravodaji č. 3/2016), která
bude společně s odbornou poradenskou firmou IKOR zpracovávat podklady ke strategickému plánu.
Proběhla již také setkání této skupiny, poslední za přítomnosti p. Dany Divákové z dodavatelské firmy IKOR.
Prostřednictvím dotazníkového šetření nyní proběhne průzkum názorů obyvatel obce Rohov. Dotazníky
budou do konce měsíce srpna 2016 distribuovány přímo, tzn. prostřednictvím členů pracovní skupiny
do všech domácností prostřednictvím roznášky. Občané také obdrží psací potřeby a poznámkové bloky
jako výraz poděkování za spolupráci (hrazeno z projektu). Vyplněné dotazníky předají občané opět
členům pracovní skupiny.
IKOR a pracovní skupina provede vyhodnocení dotazníků a v měsíci září 2016 proběhne v sále Obecního domu
veřejná beseda s občany u kulatého stolu, kde bude vedení obce spolu s p. Danou Divákovou z IKOR řešit na
základě vyhodnocení dotazníků požadavky občanů, problémové oblasti obce atd., které budou použity jako
základ pro vypracování Strategického plánu rozvoje obce Rohov na období 2016 – 2020._____________

__________________________________________________________________________________
Informace o cyklistickém závodě
Informujeme občany, že dne 3. září 2016 v od 12:00-17:00 hod. se uskuteční Rodinný cyklistický závod na trase
Krzanowice-Rohov-Strahovice-Chuchelná-Borucin-Bojanów, a z tohoto důvodu počítejte prosím s intenzivnější
cyklistickou přepravou na této trase !
Marian Wasiczek, Polsko
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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 ve čtvrtek 1. září 2016 !
__________________________________________________________________________________________

Obec nabízí zapůjčení párty stanu
Obec Rohov zakoupila v měsíci červnu 3 kusy nových párty stanů. Informujeme občany, že obec nabízí službu
zapůjčování 1 kusu párty stanu o rozměrech 5 m x 10 m např. na rodinné akce, a to za podmínek, které schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.07.2016:
zapůjčení 1ks párty stanu místním občanům za cenu 500,- Kč/víkendová akce bez dopravy a de/montáže
obecními zaměstnanci. Víkendovou akcí se rozumí: všechny 3 dny (pátek, sobota a neděle) nebo dva z těchto dnů
nebo jeden z těchto dnů – cena zůstává stejná.
Pokud budete mít zájem o zapůjčení party stanu, rezervujte si jej na obecním úřadě, tel: 553 761 091.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Bodový systém řidičů motorových vozidel
Dne 1. 7. 2016 uplynulo právě 10 let od účinnosti novely zákona o silničním provozu, kterou byl zaveden
bodový systém pro řidiče v České republice.
Řidiči si mohou zjistit, jaký je jejich aktuální stav bodů, za poplatek, a to na každém kontaktním místě veřejné
správy, tzv. „CzechPoint“ (Obecní úřad Rohov 50,- Kč za stránku výpisu) nebo v registru řidičů u příslušného
úřadu obce s rozšířenou působností – Městský úřad Kravaře (15,- Kč za stránku výpisu).______________
__________________________________________________________________________________________

Informace o akci : „chodí (běhá) celá vesnice“
Konečné slavnostní vyhodnocení akce: Chodí (běhá)
celá vesnice proběhne ve čtvrtek 1.9.2016 od 17.00
hod. v klubovně obecního úřadu. (Pokud někdo ještě
neodevzdal vyplněný arch, ať jej odevzdá do 24. srpna
2016 na sekretariátu obce) !
Adéla Komárková

Společenská kronika –
měsíc červenec 2016
Jubilanti – 50 let 1 občan
55 let 1 občanka
60 let 1 občanka
90 let 1 občanka
Úmrtí – 1 občanka

__________________________________________________________________________________
Okénko z historie ….
Jak si budou ještě někteří z občanů možná pamatovat, v obci Rohov byl jedním z řídících učitelů obecné školy
pan Jindřich Lazecký. Jeho dcera, paní Alice Švédová, která bydlela v Opavě, napsala starostovi obce Rohov
v roce 1995 velice milý dopis, z něhož přinášíme vzpomínku na obec Rohov.
„Můj otec učil jako mladý učitel napřed v Hati a potom v Kobeřicích. V roce 1924 dostal můj otec místo
řídícího učitele v Rohově, takže se mohl oženit a zůstal tam až do roku 1937, kdy se přihlásil na uvolněné místo
řídícího učitele v Kravařích, kam jsme se přestěhovali. Možná, že Vás bude zajímat, že můj otec zřídil při
Obecné škole v Rohově ve statku – výměnku pana Josefa Němce také mateřskou školku, že se zasloužil o
postavení nové zděné kapličky na místě staré dřevěné, o zřízení kanalizace a zavedení elektrického proudu.
Bývalý majitel velkostatku pan Tomášek měl pro tyto akce veliké pochopení a daroval obci mnoho peněz –
ostatní peníze otec vyřídil jako dotaci od státu. Kromě ředitelování pracoval ještě jako tajemník na obci, vedl
matriku, vydával propustky pro malý pohraniční styk s Německem, vyřídil několika občanům starobní důchody
atd. Kromě toho režíroval divadla, zorganizoval kácení máje, dobročinné plesy a ve škole dělával mikulášské a
vánoční nadílky pro chudé děti (obleky, boty, sešity, knihy, sladkosti). Mnoho mému otci při této práci
pomáhala moje pracovitá a chytrá maminka, která psala na stroji, připravovala dárky pro nadílky, šila šaty pro
divadlo a pekla dorty do tomboly na plesy. Když tak nad tím vším uvažuji, ani se mi vlastně nechce věřit, že to
všechno moji rodiče zvládli – že na všechno byl čas, protože lidé se měli tehda všichni rádi, v obci panoval klid
a dobrá pohoda. Můj otec, maminka a já jsme často na tato léta rádi vzpomínali.
Ještě Vám pro zajímavost sdělím, že v roce 1970 zavezl můj manžel otce a mne do Rohova, kde jsme bohužel
už nenašli naši milou starou školu, ale úplně novou.
Vzpomínám si, že na schodech před svým statkem stál pan
Josef Němec, který otce už poznal z dálky a hned na něho
zavolal – to su náš pan rechtor Lazecký – to víte, že měl
z toho můj otec velikou radost. Také ho hned pozval dovnitř,
kde si měli co povídat.“
Připomínáme, že pan Jindřich Lazecký se zasloužil také o
založení hasičského sboru v Rohově v roce 1925. Paní
Švédová se v roce 1927 v budově Obecné školy v Rohově
narodila.
„Vzpomínám si, že trubačem hasičského sboru byl tehda pan
Josef Kostka, jeho manželka byla školnicí a měli moc dětí,
který krásně troubil a v neděli ráno už v 5 hodin nás všechny
vzbudil“.
Obecná škola v Rohově, ve které p. Lazecký učil,
dnešní ul. Hlavní č. p. 55

Pan Jindřich Lazecký zemřel v roce 1986 ve věku 87,5 roků.
__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Prázdninový letní tábor pro děti - tábor plný alchymie
Druhý týden v červenci patří již tradičně táboru, který pořádá Občanské sdružení Roháček. Letošního ročníku se
zúčastnilo 37 dětí z Rohova a okolí, které po dobu jedenácti dnů zažily v nádherném prostředí Velkých Karlovic
nezapomenutelná dobrodružství.
Celým táborem prostupovalo téma Alchymie, a tak se z dětí stali objevitelé a alchymisté, vyrábějící zábavné
pokusy.
Nezůstalo pouze u pokusů. Každé ráno začínalo rozcvičkou, pokračovalo výbornou snídaní a poté přišel na řadu
dopolední program. V něm děti sbíraly body do celotáborové hry. Po dobrém jídle si děti i vedoucí odpočinuli a
nabrali síly na další zajímavé hry a program. Ten pokračoval do večerních
hodin a často až do noci ve
formě nočních her, táboráků
nebo stezky odvahy. Každý
večer proběhlo zhodnocení
celého dne, kde všichni
účastníci tábora přednesli,
co se jim daný den líbilo
nebo nelíbilo. Poslední
táborový večer byly děti
oceněny v celotáborové hře
a také pro ně bylo
nachystáno překvapení ve
formě ohňostroje, který
symbolicky zakončil letní tábor.
Roháček o.s.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ STRASSENFEST 2016
V pořadí již 21. ročník se uskutečnil v sobotu 6. srpna 2016 od 18.00 hodin na ulici Horní. Akci připravili
jako již tradičně místní hasiči. O hudební doprovod se postaral pan Leo Malchárek a syn. Nechyběla ani tradiční
bohatá tombola s pěknými cenami. Pro děti bylo připraveno zdarma malování na obličej, kde byla velká fronta,
a skákací hrad, akce byla doprovázena stánkovým prodejem různých specialit.
SDH Rohov děkuje občanům, kteří iniciativně přispěli cenou do věcné tomboly, dále za účast a příjemnou
atmosféru na této akci. Poděkování patří také starostovi obce a pracovníkům obce za pomoc při převozu lavic a
mobilního pódia. Za trpělivost a shovívavost patří díky všem občanům z ulice Horní.
SDH Rohov se těší na další ročník Rohovského Strassenfestu !___________________

__________________________________________________________________________________
Projekt SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2016
Realizace projektu proběhla na Obecním úřadě
v Rohově v termínu od 26.7. do 29.7.2016, a to
v dopoledních hodinách.
Zúčastnilo se 13 občanů z řad rohovských
seniorů, kteří byli účastníky tohoto bezplatného
počítačového kurzu: sponzor – Nadace Livie a
Václava Klause, pořadatel – firma ha-vel family
s.r.o.
Účastníci se seznámili se základní obsluhou PC a
využíváním internetu, s používáním elektronické
pošty a s psaním textu.
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov
Deratizace obce Rohov byla provedena 30.10.2015. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 50 g nástrahy
Protect Kostky 25g. Celkem bylo položeno 106 ks nástrah a bylo zlikvidováno ohnisko výskytu.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 11.12.2015. Vzhledem k vysokému výskytu bylo poté mimořádně provedeno
doplnění nástrah také 1.2.2016. Celkový výskyt se po doplnění snížil z původních 81% na 43% na jaře roku
2016, což se jedná o velice velké zlepšení situace (největší zlepšení z dosud prováděných cca 120 obcí).
Nicméně, i vzhledem k výskytu ohnisek výskytu (potkaní hnízda s prožerem půdy napovrch) v průběhu
deratizace, vyžaduje situace pravidelné zásahy. Zatímco při první kontrole byl zjištěn výskyt rovnoměrně po
celé obci, z druhé kontroly je patrné, že k větší koncentraci výskytu dochází především na ulici Hlavní, které by
měla být věnována největší pozornost. Pravděpodobnou příčinou bylo spíše dlouhodobé neřešení problematiky.
Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:
Od podzimu, či od konce léta 2016 provádět pravidelně preventivní deratizaci v rozsahu 2x ročně
CELOPLOŠNĚ – výskyt by se měl dlouhodobě ustálit na cca 45 – 50 % s tím, že pokud budou určité části obce
zasaženy minimálně lze tyto oblasti vynechat, či zde provádět zásah pouze 1x ročně.
________________
Za tým Deratizace4D, ing. Ondřej Trubecký
__________________________________________________________________________________

Sportovní okénko

POZVÁNKA
TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou
na Turnaj mini žáků 2006 a mladší
Termín konání: 20.8.2016 v 10:00 hod.
na hřišti TJ Spartak Rohov
Prezentace: 9:30 hod.
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,
Zveme příznivce sportu a fotbalu zvlášť – přijďte povzbudit rohovské minižáky, občerstvení zajištěno !
__________________________________________________________________________________

Rozlosování soutěže podzim 2016
Starší přípravka 2006 a mladší
Datum
30.8.
4.9.
11.9.
16.9.
25.9.
3.10.
6.10.
16.10.
23.10.

čas
17:00
14:15
14.15
16:30
14:15
16:00
16:00
14:15
14:15

domácí - hosté
Kobeřice-Rohov
Rohov-Kravaře
Rohov-Hněvošice
Chuchelná-Rohov
Rohov-Strahovice
V. Hoštice-Rohov
Bolatice-Rohov
Rohov-Štěpánkovice
Rohov-Chlebičov

Mladší přípravka 2008 a mladší
Datum
4.9.
11.9.
16.9.
28.9.
2.10.
12.10.
16.10.

čas
15:30
15:30
16:30
16:30
15:30
16:00
15:30

domácí - hosté
Rohov-Bolatice
Rohov-Chuchelná
Strahovice-Rohov
D. Benešov B“-Rohov
Rohov-Vřesina
Hlučín-Rohov
Rohov-D. Benešov A“

Upozorňujeme, že časy utkání se mohou měnit, pokud dojde ke změně, bude změna vyhlášena
místním rozhlasem!___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

!!! POZOR ZMĚNA ORDINACE !!!
MUDr. Zdeněk Šimek, Ambulance všeobecného praktického lékaře, Kobeřice bude mít v době
od 15.8 do 26.8.2016 dovolenou. Zástup MUDr. Hrubá ve Štěpánkovicích, tel.: 553 675 136.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUDr. Kamil Běrský, Ambulance všeobecného praktického lékaře, Hlučínská 739, Kobeřice, dovolená
ve dnech od 15.8.2013 až 26.8.2016, zastupuje MUDr. Krista Pokludová, Ordinace všeobecného praktického
lékaře
Chuchelná,
tel.
553 650 125,
ordinační
hodiny:
PO 7 – 11.30 hod., ÚT 12 - 15 hod. , ST 7 – 11.30 hod., ČT 7 – 11.30 hod., PÁ 7 – 11.30 hod.
Na dětském zdravotním středisku v Kobeřicích se od pondělí 15.8.2016 do pátku 26.8.2016 z důvodu
dovolené a výměny oken nebude ordinovat. Zástup MUDr. Křivská, Opava – Kateřinky (U Katky), tel.:
553 732 596, ordinační hodiny:
PO 8 – 10.30 hod., ÚT 8 – 10.30 hod. , ST 8 – 10.30 hod., ČT 8 – 10.30 hod., PÁ 8 – 10.30 hod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zubní lékařka MUDr. Alena Mrovcová oznamuje, že z technických důvodů nebude ordinovat
od 11.8. -26.8.2016. Bolestivé případy ošetří: 11. a 12.8. - pohotovost Fifejdy Ostrava
15. - 26.8. - MUDr. Marie Berková - Kobeřice
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Česká spořitelna a.s. se rozhodla uzavřít pobočku
v Kobeřicích ke dni 1. říjnu 2016
K tomuto rozhodnutí dospěla po analýze chodu pobočky
v Kobeřicích, kde bylo zjištěno, že tuto pobočku
využívají klienti stále méně, a to převážně k bankovním
operacím na pokladně. Starostové obcí, jejichž občané
využívají služeb pobočky v Kobeřicích, byli osobně
navštíveni zástupcem České spořitelny ve věci sdělení
názoru k uzavření pobočky. I přesto, že s tímto
uzavřením nesouhlasí, je zřejmé, že rozhodnutí vedení
České spořitelny je nevratné a od 1. října 2016 bude
v Kobeřicích zachován pouze bankomat, jehož
prostřednictvím mohou klienti vedle výběru hotovosti
např. zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, platit
složenky, dobít kredit mobilního telefonu, změnit PIN
kód nebo zobrazit limity karty/zůstatek účtu. Přes
bankomat tak mohou klienti sami provádět platební
transakce i realizovat nejčastěji požadované servisní
operace. Klienti budou Českou spořitelnou o uzavření
pobočky informováni v následujících týdnech a
bude jim sděleno také to, že jejich účty i další sjednané
produkty budou automaticky převedeny do nejbližší
pobočky v Kravařích (Dolní Benešov), na kterou se
budou moci obracet v jakýchkoliv záležitostech.
Kompletní obsluhu klientů zajistí i kterákoli jiná pobočka
České spořitelny.______________________________
______________________________________________________________________________________________

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a
recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za
nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným
sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo
jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby
výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět
právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho
internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich
spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout
k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí
zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i
spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní
servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou
posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále
bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou
zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu
jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu
praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se
věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.____________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Plavecká škola Hastrmánek
Rádi bychom poděkovali základním a mateřským školám,
které nás navštěvují již několik let za jejich přízeň.
Doufáme, že u nás budete spokojeni i nadále. Také bychom
rádi poděkovali rodičům s dětmi, kteří navštěvují naše
odpolední kroužky a plavání kojenců.
I v následujícím školním roce budeme opět plavat s dětmi
základních a mateřských škol, plavání kojenců i kroužky
budou nadále pokračovat. Nově nabízíme i skupinové lekce
pro dospělé neplavce, zdokonalovací plavání pro dospělé a
pobyty rodičů s dětmi. Individuální výuka pro neplavce bude
nadále pokračovat.
Naší největší novinkou jsou rekvalifikační kurzy instruktorů
plavání.
Pokud se chcete o aktivitách plavecké školy dozvědět více,
můžete navštívit naše webové nebo facebookové stránky.
Také se můžete přijít podívat na den otevřených dveří, který
se bude konat v říjnu. Informace o něm budou uvedeny na
webových stránkách.
www.plavanihastrmanek.cz ,
www.facebook.com/plavanihastrmanekkravare
Za plaveckou školu Hastrmánek Tereza Chlebusová
Kandráčová
______________________________________________________________________________________________________________

Konzulární dny v Kravařích
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že se ve dnech 6. a 7. Září 2016, uskuteční v Kravařích
konzulární dny.Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám k dispozici:
úterý 6. září od 8:30 – 17:30 hodin
středa 7. září od 8:30 – 11:00 hodin
v místnostech Buly Aréna Kravaře (Kostelní 360/28,Kravaře–Kouty).
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, velvyslanectví zejména poskytne
příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení
německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy zaslány.
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které doklady pro
příslušné žádosti je nutno přinést s sebou. Ke sjednání termínu se prosím obraťte na následující
tel. číslo: 602-502-478 (pan Josef Melecký).
S přátelským pozdravem Vaše Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
• cestovní pas pro žadatele do 24 let:
• dětský cestovní pas do 12 let:
1.900 CZK
1.000 CZK
• cestovní pas pro žadatele od 24 let:
• žádost o vystavení německého rodného
2.500 CZK
listu: 700 CZK
(částky se mohou v závislosti kurzu české koruny mírně lišit)
________________________________________________________________________________________

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