Vychází v září 2016
č. 9/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
zářijové vydání Rohovského zpravodaje bude v dnešním krásném podzimním období věnováno především
plánovaným aktivitám z kulturního, sportovního či společenského směru. Dříve však pár informací k letošním
investicím. Jak může každý z Vás vidět na vlastní oči, na Domě služeb se intenzivně pracuje a stavební
společnost Winro s.r.o. z Velkých Hoštic provádí metr po metru sanační zásahy do tohoto objektu. Smyslem
celé akce je především odstranění poruch v izolaci budovy, ale rovněž, a to z pohledu dotovaných prostředků z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, i zřízení klubovny ve sklepních prostorách budovy pod mateřskou školou.
Zatímco se dokončují stavební práce na východní části budovy, pozvolna se chystají přípravy na stejné stavební
práce na západní straně budovy. Ve vnitřních prostorech již došlo ke kompletní výměně podlah vč. dodatečného
odvodu spodních vod systémem drenáží, k instalaci nového kanalizačního rozvodu a v těchto dnech se také
provádí kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Při stavebních pracích bylo zjištěno, že prakticky všude byla
porušená dešťová a splašková kanalizace, která musela být nad rámec předpokládaných prací provedena rovněž.
Budova je tam, kde jsou sklepní prostory podřezána a odizolována, je provedená nová venkovní izolace
obvodových stěn a provedena injektáž zdiva tam, kde to nebylo možné řešit podřezáním. Předpokládáme, že
tímto opatřením se celý problém s vodou, respektive vlhkostí v budově odstraní. Pozitivní je i to, že nám přeje
počasí a práce nemusejí být přerušeny. Děkuji všem za shovívavost a respektování bezpečnostních opatření na
stavbě. Další stavební akcí je modernizace přístupových chodníků v obci. Jeden ze tří chodníků je již hotov,
chybí jen upravit okolní terén, který bude řešen vysypáním kameniva nebo štěrku v okolí nového chodníku,
který provedou zaměstnanci obce, jelikož tyto náklady nejsou v rámci projektu řešeny v rozpočtu dodavatelské
firmy. Průběžně se odsouhlašují směry a výšky nových chodníků s vlastníky sousedních nemovitostí, za což
všem moc děkuji. Jakmile bude dokončen chodník vedoucí z ulice Hlavní na ulici Na kopci, zahájí se stavební
práce na chodníku k farmě pana Hanzlíka. Budou-li k dispozici volné finanční prostředky, provede se
modernizace chodníku i na ulici Na kopci (naproti Domu služeb). Jen pro doplnění uvedu, že výkopky z
chodníků, které nejsou s příměsí kamenů, betonů nebo cihel se vyváží na plochu za IN-LINE dráhu, kde
plánujeme zvýšení terénu do výšky přilehlé bruslařské dráhy. Zdůrazňuji, že se nejedná o novou skládku !
V nejbližších dnech či týdnech bychom měli na půdě zastupitelstva řešit pokračování projektu Domu služeb,
kdy bychom měli vyhlásit výběrové řízení na projektanta, který by měl zpracovat dokumentaci na provedení
zateplení objektu. Tato dokumentace bude součástí žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR, kde
chceme požádat o dotaci na zmiňované zateplení. O dalších krocích Vás budeme samozřejmě informovat
v dalších vydáních Rohovského zpravodaje._________________________________________________

___________________________________________________________________________________
A teď už ze společenského života. Vrátil bych se především k besedě s panem farářem Zbigniewem
Czendlikem. Už samotné vyprodání vstupenek v počtu 150
kusů svědčilo o mimořádném zájmu občanů o toto setkání.
Jsem přesvědčen, že každý divák nelitoval a z této besedy si
odnesl „to své“. Moc všem děkuji za obrovský zájem, těší
mě, že jsem zvolil dobře a potěšil řadu z Vás. Děkuji rovněž
otci „Zibimu“, za to, že mezi nás zavítal a věřím, že bude
další příležitost se s ním setkat. Jen pro úplnost dodávám, že
na základě Vašich četných dotazů jsem zajistil rovněž
prezentovanou knihu POSTEL, HOSPODA, KOSTEL,
která bude k dostání na našem obecním úřadě od konce
listopadu tohoto roku.
Na nadcházející období připravujeme řadu akcí, na které
Vás již nyní srdečně zvu. Jedná se o akce, které se budou realizovat v rámci projektu „Obec Rohov v procesu
místní Agendy21“, na který jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje. Pro úplnost dodávám, že na všechny
tyto akce je vstup zdarma. V minulých dnech jsme ukončili sběr dotazníků, který obdržela každá domácnost a
měla tak možnost se vyjádřit k současnosti, budoucnosti (někteří i k minulosti) a navrhnout „změny k lepšímu“.
K jednotlivým okruhům se podrobně vrátíme – například na setkání občanů u kulatého stolu, ale již nyní děkuji
všem, kteří se do této akce zapojili. Chtěl bych Vás také informovat o akci, kterou jsme pro Vás občany zajistili.
Jedná se o frézování pařezů na Vašich zahrádkách. Budete-li mít zájem, nahlaste prosím Váš požadavek na
frézování pařezů našemu úřadu. Podrobnosti uvádíme na jiném místě zpravodaje. Rád bych Vás také pozval na
sobotní (1. října) Den sportu, který se uskuteční v areálu Centra volnočasových aktivit „Na skládce“. Budou
připraveny různé sportovní disciplíny o zajímavé ceny !
Závěrem přeji všem krásné podzimní dny, zdraví
a pohodu.
Daniel P r o c h á z k a, starosta

__________________________________________

Výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků,
která se uskuteční od 8. – 9. října 2016 a bude
volně pokračovat až do pátku 14. října. Výstava
bude prezentována ve vstupních prostorách obecního
domu a již nyní Vás všechny prosíme o spolupráci.
Bude-li kdokoliv z Vás chtít vystavovat jakýkoliv
výpěstek ze své zahrádky, či ukázat zajímavý
domácí výrobek, nechť tyto exponáty přinese na
náš obecní úřad do pátku 7. října. Věříme, že se
výstava zaplní, bude co vystavovat a potěší každého
návštěvníka výstavy. Součástí výstavy bude také
jednoduchá soutěž na zahradnické téma o zajímavé
ceny !
--------------------------------------------------------------Na středu 12. října 2016 od 18.00 hod. Vás srdečně
zveme na besedu s Českým červeným křížem.
Beseda se uskuteční v sále obecního domu a bude na
téma „Poskytování první pomoci při krizových
situacích“. Domníváme se, že řadu řidičů, ale nejen
jich, toto téma osloví a v hojné míře tuto nabídku, kde
bude i názorná ukázky na cvičných maketách,
využije.
---------------------------------------------------------------Na pondělí 24. října 2016 od 18.00 hod.
připravujeme další besedu, která se uskuteční
v rámci Dne zdraví a půjde o besedu s MUDr.
Tomášem Papugou, chirurgem Slezské nemocnice
v Opavě a která bude na téma „Moderní operační
postupy v chirurgii“. Beseda se uskuteční rovněž
v sále obecního domu.

___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace místní knihovny

Prosíme všechny čtenáře místní knihovny, aby v průběhu měsíce října navštívili místní
knihovnu. (Z důvodu přeregistrování). Pokud někdo není čtenářem naší knihovny, je
zde také srdečně vítán. Členství v knihovně je ZDARMA! Otevírací doba knihovny je každou
středu od 16.00 do 17.00 hodin. Na brzkou shledanou se těší knihovnice ☺
__________________________________________________________________________________

Informace o volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do Zastupitelstva kraje Moravskoslezského se uskuteční :
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního domu Rohov,
Hlavní čp. 180 – zasedací místnost v přízemí Obecního úřadu Rohov
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k
trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Vzhledem k výše uvedenému, žádáme občany, aby si ověřili platnost svých dokladů !
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad Rohov (tel.: 553 761 091) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi (tel.: 724 248 620) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Voličské průkazy
Pokud volič nebude moci volit ve svém volebním okrsku, může ode dne vyhlášení voleb požádat Obecní úřad
Rohov o vydání voličského průkazu. S ním pak může volit v kterémkoli volebním okrsku Moravskoslezského
kraje. O voličský průkaz musí volič požádat písemně s ověřeným podpisem nejpozději do 30. září 2016 nebo
osobně do 5. října 2016. Novela zákona umožňuje rovněž požádat o voličský průkaz elektronicky se zaručeným
elektronickým podpisem, popřípadě cestou datové schránky.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a
uživatele dotčených pozemků
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší informace viz.www.rohov.cz, úřední deska__________________________________________________

Společenská kronika – měsíc srpen 2016
Jubilanti – 50 let 1 občanka
60 let 1 občanka, 2 občané
Úmrtí – 1 občan
_____________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 3. října 2016 !
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Frézování pařezů
Obec ve spolupráci se specializovanou firmou Dvořák, Ostrava nabízí občanům zajištění frézování stromových
pařezů na jejich pozemcích, které by se mělo uskutečnit v obci v měsíci říjnu – listopadu. Pokud máte zájem o
toto frézování, prosíme nahlaste se jmenovitě co nejdříve na obecní úřad, nahlaste také počet pařezů.
Dopravu techniky z Ostravy do Rohova bude hradit obec, občané by uhradili pouze náklady za práci spojenou
s frézováním (787,- Kč/hod. vč DPH).___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Upozornění na povinné kontroly kotlů
V souvislosti s článkem, zveřejněným v Rohovském zpravodaji v měsíci červenci 2016 uvádíme na základě
dotazů občanů doplňující informace k této problematice:
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 se jedná o kontroly kotlů na pevná paliva, které provádějí výhradně odborně
způsobilé osoby, které mají oprávnění provádět tyto revize a jejichž seznam je zveřejněn na
webových stránkách http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php (tento seznam je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů).
Netýká se plynových kotlů! Nejedná se o provedení čištění a kontroly spalinové cesty komínů !
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Připravujeme besedu „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ – 23.11.2016 v 17 hod. - sál
Obecního domu
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) připravilo na podzim další sérii vzdělávacích přednášek v rámci projektu
„Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ financovaný z dotace Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím
45-60 minutových seminářů určených pro občany hodlá SOH opět upozornit na neblahý stav vodního režimu
v krajině se všemi neblahými důsledky (povodně, sucha). Široká veřejnost bude podrobně seznámena např.
s tématy: hospodaření s vodou a legislativa, systémy šetření s vodou v domácnostech, domácí čističky
odpadních vod, závlahové systémy, zachycení, akumulace a využití dešťové vody v domácnostech, příklady
dobré a špatné praxe, apod.. Semináře budou vedeny interaktivní formou a budou doplněny vizuální prezentací.
Seminář přichystají a povedou Bc. et. Bc. Jakub Kubačka a Mgr. Radim Lokoč, kteří se dlouhodobě věnují
environmentálnímu vzdělávání.__________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látky, domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, menší elektrospotřebiče –
mohou být i nefunkční, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní, knihy, peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční : 3. října 2016 (spolu se svozem plastů), místo: vystavit před rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. : 491 524 342, 39 999 112, www: diakoniebroumov.org
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Chodí (běhá) celá vesnice
Dne 1. září 2016 proběhlo vyhodnocení jarní akce:
Chodí, běhá celá ves. O jakou akci se vlastně jednalo?
Protože v naší obci roste zájem o pohyb, proběhla velká
jarní výzva, do které se zapojilo 14 občanů, kteří po
dobu tří měsíců brázdili polní chodníčky a cesty. Každý
šlapal či běhal sám za sebe. Po absolvování trasy
účastník vždy buď zakroužkoval již předem navolenou
trasu, nebo nám napsal počet ujitých kilometrů. Celou
akci zaštítila obec Rohov, díky které mohl být každý
občan oceněn věcnou odměnou. A nyní k vítězům.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. V první
kategorii (18 – 39 let) zvítězila Katka Stříbná. Ve druhé kategorii (40 – 80 let) zvítězila (a zároveň se stala také
absolutním vítězem) paní Zdenka Stříbná, která po dobu tří měsíců ušla celkem 182,9 km. Celkový počet
nachozených kilometrů byl 1576,2. Děkuji všem zúčastněným a věřím, že tento nultý ročník započne novou
chodící tradici.
Adéla Komárková

Připravujeme – akce na měsíc říjen a listopad 2016:
Přednáška ke dni zdraví - 12.10., pořádá obec a Český červený kříž, místo akce: sál Obecního domu
Přednáška ke dni sociálních služeb - 11.11.,pořádá obec a Klub seniorů, místo akce: sál Obecního domu

____________________________________________________________________
SDH Rohov informuje !
Víkend z 2 - 4.9. přinesl vůni vítězství.
Náš hasičský tým SDH Rohov se o tomto víkendu zúčastnil celkem čtyř soutěží a to ve
Strahovicích, Brance u Opavy, Koblově a Markvartovicích.
Soutěž v Brance u Opavy byla nejúspěšnější. Mezi 14-ti zúčastněnými družstvy se našemu
týmu podařilo získat krásné 1. místo.
Jeden z hasičů: "Ten pohár se nám moc líbil, tak jsme si ho odvezli sebou".
__________________________________________________________ SDH Rohov__
____________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
Prázdniny plné sluníčka, dobré nálady a příjemných zážitků skončily a nás ve školce čeká "Rok moudré sovy".
To je název Školního vzdělávacího programu, jehož cílem je prohloubit u dětí zájem u přírodu, objevování
nových věcí, rozvoj fyzické zdatnosti a výtvarných i dramatických dovedností.
V rámci předčtenářské gramotnosti budeme pracovat s klasickými českými pohádkami. Budeme je nejen číst,
ale i plnit jednoduché úkoly, které dětem pomohou rozvíjet řeč, paměť, postřeh a fantazii.
Ve školce máme 17 dětí, z toho 9 chlapců a 8 holčiček. Na školu se připravuje 7 předškoláků.
15.9. návštěva knihovny v Kobeřicích
Využili jsme krásného počasí babího léta a vypravili se na návštěvu knihovny v Kobeřicích. Některé dětí již
prostředí knihovny znaly, pro jiné to byl nový zážitek. Čekala nás spousta krásných a zajímavých knížek, které
si děti mohly prohlédnout, ale také hromada hraček, se kterými si děti s radostí pohrály. Paní knihovnice nás
knihovnou provedla, přečetla nám básničky a říkadla o podzimu a dávala dětem různé hádanky. Cestou k
autobusu jsme se zastavili na dětském hřišti, kde se děti vyřádily na průlezkách, skluzavkách a houpačkách.
Návštěvu knihovny jsme si zapsali do čtenářských deníčků a doplnili ji nakresleným obrázkem.
20.9. hudební pořad "Wolfík" - MŠ Sudice
V letošním školním roce vedla naše první cesta do Sudic přímo do mateřské školy, kam jsme byli pozváni na
hudební pořad "Wolfík". Viděli jsme opravdu moc pěkné, zábavné a poučné povídání a hraní, kde se děti
srozumitelnou formou seznámily s Wolfgangem Amadeem Mozartem a jeho hudbou. Pedagog a muzikant pan
Martin Kubát z opavské konzervatoře dětem hrál Mozartovy melodie zasazené do pohádkového příběhu. Děti
měly možnost si za doprovodu klavíru zazpívat, zatančit a zahrát si na rytmické hudební nástroje. Celý program
byl profesionálně připraven a děti se výborně bavily.
MŠ Rohov

_________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Do nového roku v novém kabátě...
Základní škola a Mateřská škola v Sudicích vstupuje opět do nového školního roku, a to se vždy sluší udělat
něco nově, jinak, lépe. Naše škola ani v letních měsících nezela prázdnotou. Naopak…ve škole se pracovalo,
rekonstruovalo, modernizovalo. Zatímco minulý rok jsme vylepšovali exteriér školy, tentokrát prošly
proměnou především interiéry. Rozsáhlé rekonstrukce se týkaly zejména mateřské školy, kde byly zhotoveny
nové podlahové krytiny, změnila se dispozice třídy a prostoru ke hraní. Také stěny doznaly výrazné změny
v podobě nové výmalby. Velkou změnou prošla také školní jídelna a kuchyně. Nově vymalované stěny a nová
stropní svítidla se zajisté líbí všem. Žáci pak především vítají rekonstrukci učebny školních dílen a výtvarné
výchovy, kde byla vyměněna okna a nainstalováno nové osvětlení. Také zde na všechny „dýchne“ čerstvá
výmalba. Novou image a vyšší prestiž si také zasloužila (žáky velmi oblíbená) počítačová učebna. Ta se teď
může pochlubit zcela novým stropním osvětlením. Všem žákům, pedagogům i dalším pracovníkům školy přeji
na prahu školního roku 2016/17 pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen v tom školním, ale i osobním životě.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
Sportovní a výchovný kurz 2016 v Sudicích
Od 11. do 15. července 2016 probíhal v prostorách Základní školy a Mateřské školy v Sudicích již tradiční
sportovně výchovný kurz. Táboru se letos zúčastnilo rekordních 21 dětí, které byly rozděleny do čtyř věkových
kategorií. Hned na úvod musím všechny děti obrovsky pochválit, protože celý týden proběhl v klidu a
především – děti vše s přehledem, chutí a nadšením zvládly. Hlavní náplní našeho prázdninového kurzu byly
tenisové tréninky, výuka anglického jazyka a kondiční příprava. Nechyběla ovšem ani řada doplňkových aktivit,
pohybových a sportovních her. Závěr tábora pak patřil nejrůznějším soutěžím a tenisovému turnaji. Děti si také
zdokonalily jazykový projev v angličtině. Prázdninový kurz se nám po všech stránkách vydařil, děti udělaly za
týden velký kus práce v tenise, kondici a snad také v sobě našly motivaci ke sportování, které je v životě velmi
důležité.
Mgr. Michal Kunický
_____________________________________________________________________________________
POČTY ŽÁKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 - 2017
Třída

Celkem

Chlapci

Dívky

Sudice

1.

16

9

7

7

2.*

8

5

3

3.

21

11

4.

16

5.

Znovu do lavic aneb… Nový
rok
2016/2017
Rohov Třebom školní
zahájen
8

1

2

4

1

10

11

10

0

13

3

8

8

0

11

5

6

4

5

2

1. stupeň

72

43

29

32

35

4

6.*

17

8

9

8

7

1

7.

17

7

10

5

8

4

8.

17

9

8

5

9

3

9.*

10

3

7

6

2

1

2. stupeň

61

27

34

24

26

9

CELKEM

133

70

63

56

61

13

Letní paprsky stále ještě pálí,
prázdniny už jsou ale v dáli… 1.
září 2016 otevřela Základní škola
a Mateřská škola v Sudicích
svou další kapitolu. Již kolem
7.30 hodin se u školy začali
scházet první „nedočkavci“ se
svými rodiči. A že jich tentokrát
bylo. Do první třídy naší školy
nastoupilo hned 16 nadšených a
zajisté šikovných dětí, které
stejně jako jejich rodiče a ostatní
žáky přivítala v tělocvičně školy
paní ředitelka. Dětem byl
následně
představen
pedagogický sbor. Všechny
přítomné poté pozdravili a všem
žákům i učitelům hodně štěstí a
úspěchů popřáli starostové obcí

* 1 žák z jiné obce

Sudice a Třebomi. K dětem také promluvil pan farář Mgr. Jacek Janusz Domański. Období povinností, brzkého
vstávání, ale i radostí a nových zážitků je tady. Začala škola a naši prvňáčci mají za sebou svůj velký den.
Věříme, že se u nás bude dětem líbit, že se našim učitelům podaří rozvíjet jejich talent. Přejeme všem žákům,
pedagogům, zaměstnancům školy, ale také rodičům - hodně štěstí a úspěchů v životě pracovním i osobním, ať je
tento školní rok pro všechny rokem šťastným a úspěšným.
Mgr. Michal Kunický

__________________________________________________________________________________

Na Hlučínsku a v polských gminách bojujeme proti invazivním druhům rostlin
V obcích na Hlučínsku a v přilehlém území polských gmin se kromě přirozeně rostoucích a lidmi záměrně
vysázených rostlin vyskytují také rostliny, které označujeme jako invazivní. Toto označení dostaly, jelikož
velmi rychle obsazují nová území, čímž vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin
v půdě. Navíc zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc
velmi škodlivé lidskému zdraví. V našem území jde zejména o bolševník a křídlatku. Jelikož je včasná reakce –
prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, rozhodlo se
Sdružení obcí Hlučínska zrealizovat společný česko-polský projekt, jehož cílem je zmapovat místa výskytu
bolševníku a křídlatky, informovat veřejnost o jejich škodlivosti, jak se zachovat při jejich nálezu apod. V rámci
projektu budou obcím a městům poskytnuty návody, jak proti těmto rostlinám bojovat, budou informováni o
legislativní a dotační podpoře. V neposlední řadě budou provedeny na našem území ukázky likvidace porostů
křídlatky a bolševníku a zároveň si necháme poradit od těch, kdo již mají s likvidací zkušenosti. Naše poznatky
nám pomohou v budoucnu při vyčištění zmapovaných ploch od porostů těchto invazivních rostlin.
Z tohoto důvodu připojujeme popisy obou invazivních rostlin a žádáme občany, aby nám podávali informace o
jejich výskytu v oblasti Hlučínska a gmin Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. Také proto
jsme zřídili mail invazivni-druhy@centrum.cz
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) Jak jej poznáme?
Bolševník je dvouletá až vytrvalá rostlina, dorůstá výšky až 5 m. Původně byl
bolševník součástí vysokobylinné vegetace pod hranicí lesa mezi nadmořskými
výškami 1500 a 1850 m v oblasti Západního Kavkazu. Semenáčky bolševníku
vzcházejí velmi brzy na jaře, v prvních letech po vyklíčení vytváří přízemní listovou
růžici a v tomto stadiu většinou přetrvává 3 až 5 let, v nepříznivých podmínkách i 12
let. V prvním roce klíčí ze semene zpravidla již v půli února (někdy i dříve), vytváří
pouze listy a shromažďuje zásoby v mohutném kořeni. V druhém až pátém roce (ale
možná i později) pak vytvoří listovou růžici a vyžene mohutnou
květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je dutá, brázditě žebernatá, narůžověle až
fialově skvrnitá, může mít průměr až 10 cm. Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště
přízemní, dosahují nejčastěji délky 50–150 cm. Řapíky jsou oblé bez zřetelného
žlábku. Kromě bolševníku velkolepého roste v Česku ještě bolševník obecný (Heracleum sphondylium), který
se svému příbuznému trochu podobá. Není vyloučeno, že se v místech společného výskytu oba druhy kříží.
V některých evropských zemích dochází k invazi dalších tzv. „obřích bolševníků“ podobného vzhledu a
vlastností, konkrétně jde o druhy bolševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi).
Proč je nebezpečný? / Čím nám škodí?
Je silnou invazivní rostlinou, osidluje téměř veškerá stanoviště, nejvíce se šíří podle cest a vodních toků.
Obvykle nejdřív ovládne ruderální stanoviště, pak se začne šířit i na vlhká a na živiny bohatá stanoviště v okolí,
odkud postupně vytlačí konkurenčně silné byliny. Daří se mu to zejména proto, že jeho semena vyklíčí velmi
brzy na jaře, rychle přerostou většinu rostlin a vytvoří zákryv. Časem se
vytvoří souvislý porost, který zcela znemožní růst ostatních rostlin.
Přirozené šíření zajišťují semena roznášená větrem a tekoucí vodou, dále
semena zachycená na dobytku či pneumatikách. Bolševník však znamená
také velké nebezpečí pro zdraví člověka. Lodyhy a listy
obsahují fototoxické furanokumariny, jež ve tmě jen dráždí kůži, na denním
světle (UV záření) však způsobují těžké poleptání a puchýře (popáleniny 3.
stupně). Prvotní kontakt s rostlinou a jejími šťávami je bezbolestný,
fototoxické reakce se aktivují obvykle po 15 minutách osvětlení. Zánětlivá
zranění se objevují po cca 24 hodinách, jejich rozsah závislý na množství šťáv, kterými byl člověk potřísněn,
délkou jejich působení a obranyschopnosti poškozeného, jsou velmi bolestivá a velmi těžce se hojí. Jejich
pozůstatky (pigmentace a jizvy) zůstávají patrné přinejmenším celé měsíce, někdy se objevují dlouhodobější
následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst na UV záření nebo vyrážek (až několik let). Dlouhodobým
následkem mohou být občasné vyrážky (často iniciované slunečním zářením). U obzvlášť citlivých jedinců
mohou už samotné výpary z většího množství pokosených rostlin vyvolat pálení v krku, závratě, nevolnost a
slzení v některých případech může dojít i k úmrtí.____________________________________________

______________________________________________________________________________________
Co dělat při kontaktu a napadení?
Nejjednodušší je se vyhýbat kontaktu s touto rostlinou a upozornit na její
výskyt příslušný obecní úřad. Při likvidaci je nutné se vybavit vhodným
ochranným oděvem, brýlemi a také respirátorem. Je velice důležité
v oblastech výskytu bolševníku varovat děti (dutá lodyha je lákavá a vybízí
k hrám – foukačky, dalekohledy) a zamezit jejich kontaktu s rostlinou.
Rostliny je možno částečně likvidovat mechanicky, vyrytím, ale nejúčinnější
je chemický postřik směsí herbicidů. Tuto likvidaci je potřeba svěřit odborné
firmě. Místa potřísněná šťávou je třeba okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím
proudem vody a po opláchnutí zabránit přístupu světla zakrytím. Při poleptání, a když se dostaví druhotné
příznaky (bolesti hlavy, třes, závratě, pálení očí), je nezbytné opustit zasažený prostor a vyhledat lékaře.
Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká
(Reynoutria x bohemica) Jak ji poznáme?
Křídlatka je vytrvalá rostlina s výrazně článkovitými dutými, dužnatými, křehkými stonky vyrůstajícími
z bohatě rozvětvených, silných a dlouhých podzemních oddenků. Její domovinou je
severovýchod Asie (Japonsko, Čína, Tajwan a Korejský poloostrov), kde obývá vlhčí
údolí a horské svahy, vzácněji roste i na okrajích horských políček ve vyšších
nadmořských výškách až do 2600 m n. m., většinou na chudé půdě. Do Evropy byla
dovezena v první půli 19. století. Stonky, které vyrůstají již v březnu nebo dubnu,
dorůstají do výše obvykle 1,5 až 2 metrů, jsou přímé a v horní části rozvětvené. V mládí
jsou zelené s červenavým nádechem a později zůstávají tmavě kropenaté. Listy jsou
lysé s poměrně krátkými načervenalými řapíky dlouhými 1,5 až 3 cm vyrůstají na
stoncích střídavě. Jsou holé, tuhé až kožovité s vyniklou žilnatinou jsou oboustranně
zelené až světle zelené, mladé listy mají okraje stočené. Je to rostlina dvoudomá,
mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 až 10 cm vyrůstající z paždí listů jsou sestaveny do lat. které jsou delší než
řapík listu. Pravidelné pětičetné květy mají nerozlišená okvětí s bělavými, vzácněji nažloutlými nebo
narůžovělými okvětními lístky, samičí květy mají lísky neopadavé. Plody jsou lesklé trojhranné nažky dlouhé
3 až 4 mm zbarvené černohnědě až černě, mají křidélka po neopadavém okvětí.
Proč je nebezpečná? / Čím nám škodí?
Jedná se o jednu z nejúpornějších invazivních rostlin. Na svém stanovišti se díky hluboce kořenícím oddenkům
rychle rozšiřuje a zcela vytlačuje původní rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život většiny tam
žijících živočichů. Rozmnožuje se převážně vegetativně pomoci odlomených oddenků, které bývají zanášeny při
povodních s odplavenou zeminou na zcela nová místa. I drobné kousky oddenku většinou vyklíčí a během
několika let takto nově získaný prostor zcela zarostou. Kvůli krátké době vegetace u nás semena málokdy
dozrávají. Její kořeny a listový opad navíc produkují látky
s alelopatickým účinkem, tj. znemožňují růst jiných rostlin. Často takto zaberou
pásy na březích řek, rozšiřují se také na náspech cest a na bývalých skládkách,
kam byly zavlečeny při rekultivacích. O jejich rozšíření se postarali také včelaři,
kteří tuto medonosnou rostlinu záměrně vysazovali. U nás byla poprvé
zaznamenána ve volné přírodě zaznamenána v roce 1892. Vyskytuje se hojně
po celém území ČR, nejvíce v blízkosti vodních toků a lidských sídel, většinou
na vlhkých substrátech s kyselou reakcí. Křížením křídlatky japonské s
křídlatkou sachalinskou vznikl hybridní druh křídlatka česká (Reynoutria ×
bohemica), která je obzvláště rozpínavá a proti mechanické i chemické likvidaci nejodolnější. Rozmnožuje se
výhradně vegetativně a na stanovištích, kde se vyskytují také její rodiče, je vytlačuje. O neblahém významu
křídlatky svědčí také fakt, že byla dokonce zahrnuta do seznamu "100 nejhorších invazních druhů světa".
Co dělat při kontaktu?
Křídlatka naštěstí na rozdíl od bolševníku nevylučuje zdraví škodlivé látky, její hustý zapojený porost však
velmi znepříjemňuje hospodaření a pohyb v krajině. Po nalezení porostu křídlatky uvědomte vlastníka pozemku
a příslušný obecní úřad. Pokud roste křídlatka na vašem pozemku, využijte při její likvidaci příslušnou metodiku
nebo se raději obraťte na odbornou firmu.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.
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Placená inzerce
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Kontroly technického stavu a provozu kotlů
na tuhá paliva
Dle Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je majitel kotle
na pevná paliva povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu tohoto kotle. První kontrola
musí být provedena do konce roku 2016. Od roku 2017 je
totiž majitel kotle povinen na vyžádání předložit doklad
provedení

této

revize.

Za

neprovedení

nepředložení dokladu hrozí pokuta

kontroly

o

nebo

až do výše 20 000 Kč.

Kontrolu technického stavu a provozu může provádět výhradně
osoba odborně způsobilá, která byla odborně proškolena a
disponuje příslušným oprávněním.

Nabízím Vám provedení této odborné revize.
Pro více informací mě kontaktujte, prosím:

PETR

LHOTSKÝ,

Štěpánkovice,

telefon: 774 343 546 , kotlyrevize@seznam.cz
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