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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po deštivém počasí na přelomu září a října jsme se konečně dočkali příjemnějšího počasí – „Babího léta“. Toto
počasí nám konečně umožnilo pokračovat ve stavebních pracích na našich letošních projektech. Jak můžete
vidět, pracuje se „na všech frontách“ a když k tomu připočtu i generální rekonstrukci silnice I/46 a zvlášť průtah
obcí ve směru Kobeřice-Sudice, tak jsme docela rozkopaní. Pokud však chceme něco opravovat, modernizovat,
musíme počítat s tím, že budeme do jisté míry omezeni v chůzi či jízdě. Za respektování tohoto omezení Vám
všem moc děkuji. Pokud nás opět nepřekvapí počasí na delší dobu, tak předpokládáme, že se veškeré práce
dokončí dle stanovených termínů, tedy do konce listopadu letošního roku.
Jak jsem již několikrát informoval o úpravě prostranství u kaple, tak bych ještě doplnil, že v průběhu 43 týdne
dojde rovněž k obnově vnitřní výmalby v kapli. Tuto výmalbu bude provádět malířská firma pana Josefa
Urbanského a budeme ji hradit zcela z rozpočtu obce. Náklady se odhadují na 55 tis. Kč. Rád bych také
informoval širokou veřejnost o tom, že místní zahrádkáři již mají zvolený nový výbor, kterému předsedá
p. Alexander „Saša“ Vladař. Jednatelem spolku je p. Roman Šušolík, hospodářem zůstává p. Honza Lecián ml.,
pokladníkem bude p. Patrik Kvašňovský, kulturním referentem bude p. Hana Fedáková a v kontrolní a revizní
komisi moje maličkost. Zahrádkářský spolek ve spolupráci
s obcí Rohov již uskutečnil několik aktivit, kterými byla
nejprve Výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků (22.24.9.2017) a dne 13.10. přednáška na téma „Zahrada pro
radost, potěšení a užitek“. Na výstavě (v areálu ČZS na
„Kučakovci“) bylo k vidění množství exponátů, které
vystavovalo 16 jednotlivců nebo rodin. Součástí výstavy byly
ochutnávky různých výrobků, bylo možné nakoupit květiny a
také se zúčastnit vědomostní soutěže (zapojeno bylo cca 100
luštitelů). Z více jak padesátky správných odpovědí bylo dětmi
z naší MŠ vylosováno pořadí v soutěži o zajímavé a praktické
ceny – každá správná odpověď byla odměněna cenou. Rád
bych moc poděkoval všem, kteří se na výstavě podíleli,
přednáška na Kučakovci
zejména zaměstnancům obce, zahrádkářům, členkám Klubu
seniorů za napečení koláčů a buchet a také všem vystavovatelům. Páteční přednáška z minulého týdne byla také
„Na Kučakovci“ a zúčastnilo se jí bezmála 20 zájemců. Více jak tříhodinová přednáška, kterou financovalo
Územní sdružení ČZS Opava pod vedením Dr. Stanislava Kubesy byla opravdu na úrovni a pokud budu mluvit
za sebe, dozvěděl jsem se hodně zajímavé rady v zahrádkaření.
Na 3. listopadu připravujeme další přednášku u příležitosti Dne zdraví. Přednášející bude opět Dr. Kubesa a tato
přednáška bude obohacena o ochutnávku zeleninových salátů. Jste všichni srdečně zváni !______________
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V minulých týdnech zasedalo zastupitelstvo naší obce. Jedním z bodů jednání byla problematika odpadového
hospodářství. Abych uvedl na pravou míru systém sběru odpadů ve sběrném dvoře. Jde o sběrné místo (nikoliv
sběrný dvůr) a na této ploše se odkládají odpady dle stanovených podmínek. Kromě soustřeďování plastů,
papíru, plechovek a papíru jde i o nebezpečné odpady. Jsou to např. vyjeté oleje, zbytky barev a podobně. Tyto
odpady (nebezpečné) budou a jsou řešeny oprávněnou firmou s nakládání s těmito odpady – fa Marius Pedersen,
a.s. (speciální kontejnery). Ostatní odpady si řešíme sami – tedy jejich sběr a odvoz na řízenou skládku (do
Chlebičova). Co se týká pneumatik, platí, že je soustřeďujeme na našem sběrném místě a následně je odvážíme
na řízenou skládku do Chlebičova. Náš obecní systém umožňuje odběr pneumatik z domácností, ne firem, tudíž
předpokládáme, že půjde o jednotky kusů, nikoliv třeba 20 kusů. Každý pneuservis Vám jakékoliv množství
(byť jeden kus) pneumatik musí odebrat zpět. Co se týče dalších odpadů, jako je stavební suť. Tu mají možnost
místní občané odevzdávat do sběrného místa také, avšak v přiměřeném množství. Přiměřené množství je např.
traktorový přívěs jako maximum. Větší množství si občané musí řešit sami, např. odvozem na skládku fa
Gypstrend Kobeřice. Největší diskuze na zasedání ZO byla ohledně střešní krytiny, izolační vaty, lepenky.
Tento druh odpadů je v prvé řadě nutné řešit prostřednictvím pokrývačských firem. I když se nejedná o
nebezpečný odpad, ale o odpad velkoobjemový (kategorie ostatní izolační materiál), platí stále pravidlo, že na
našem sběrném místě odebíráme přiměřené
množství, nikoliv např. traktorovou vlečku starých
eternitových šablon/krytiny. Z řad občanů byla
vznesena připomínka, že na naše sběrné místo je
odvážen odpad stavebních firem. Tato situace je
vyloučená ! Sběrné místo v Rohově je určeno
pouze a jen občanům obce, ne firmám. Je třeba si
uvědomit, že pokud nastane situace, že si některý
občan naší obce provádí ve své domácnosti
nějakou rekonstrukci a není schopen si vzniklý
odpad dopravit na sběrné místo sám, objedná si
autodopravu
např.
stavebních
firem
či
autodopravy, takže si občané mohou všimnout ve
sběrném místě nákladní auto stavební firmy, ale
jde o dovoz odpadu od místních občanů. Prosím
pozorné spoluobčany, aby si před presentováním
této situace na veřejnosti pečlivě zjistili potřebné
informace a nevypouštěli dezinformace. Děkuji.
V sobotu 30. září byl v areálu CVA další ročník
Dne sportu – IN-LINE a cyklozávody. Věřím, že
početné skupině závodníků napříč všem věkovým
kategoriím se závod líbil, stejně tak i divákům a že
to pro ně nebylo zbytečně strávené odpoledne.
Moc děkuji všem zúčastněným, stejně tak i
organizátorům – spolku Roháček, který celou akci
organizoval.
V neděli 8. října se do obce Hať, konkrétně do
kostela sv. Matouše sjela takřka 200 zpěváků
chrámových sborů Hlučínska. Krásné písně byly
presentovány rovněž členy Chrámového sboru naší
farnosti. Děkuji manželům Němcovým za přípravu a realizaci vystoupení na tomto jubilejním, dvacátém
setkání, stejně tak i všem účinkujícím. Již nyní Vás srdečně zveme na další, připravované akce pro širokou
veřejnost v naší obci !
Vážení spoluobčané, závěrem Vám chci opět poděkovat za vstřícnost, podporu a spolupráci na společném
rozvoji naší obce. Stále platí, že pokud kdokoliv z Vás potřebuje s čímkoliv pomoci, poradit, může se na náš
úřad obrátit, bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme. Přeji Vám pohodové prožívání krásných podzimních
Daniel P r o c h á z k a, starosta
dnů ve zdraví a poklidu.

___________________________________________________________________________________

3
______________________________________________________________________________

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V naší obci je zřízen jeden volební okrsek a volební místností pro všechny oprávněné voliče naší obce bude
zasedací místnost v přízemí Obecního domu. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. 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._______

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 11. listopadu 2017 na stanovišti:

AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 8.00 do 12.00 hodin
__________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve středu 1. listopadu 2017 !
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

ve čtvrtek 9. listopadu 2017 od 14.00 hodin do sálu Obecního domu
na tradiční

podzimní setkání seniorů
Program na tuto akci se připravuje, budete o něm v předstihu informováni !
Hudba: p. Josef Melecký z Kravař, občerstvení bude zajištěno !
Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
__________________________________________________________________________________

Vítání občánků se v letošním roce neuskuteční !
Jelikož v roce 2017 jsou doposud narozeny pouze 2 děti, akce vítání občánků
se uskuteční v jarních měsících roku 2018 ! O konkrétním termínu budeme
včas informovat v našem zpravodaji !
______________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ
Od 9. 10. 2017 je již v provozu v obci Sudice opravená silnice na ulici Stiborská – od náměstí v Sudicích
až po státní hranici s Polskem směrem na Sciborzyce Wielkie._______________________________________
__________________________________________________________________________________
Připravuje se omalovánka Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska nezapomíná ani na nejmladší obyvatele našeho
regionu. Starostové a starostky proto podpořili
projekt, v rámci kterého vznikne regionální
omalovánka s motivy ze všech členských a
spolupracujících obcí a měst regionu. K zakoupení
bude od prosince také na Obecním úřadě v Rohově.
Lenka Osmančíková, manažerka SOH
___________________________________________________________
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STATISTIKA - evidence obyvatel rok 2017
Stav od počátku roku 2017:
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 6
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 5
Zemřelí občané : 3 (1 žena a 2 muži)
Narozené děti : 2 (2 chlapečci)
Sňatky:
5
Počet obyvatel k 1. 1.2017: 590
Počet obyvatel k 1.10.2017: 590
_________________________________________

Společenská kronika –
měsíc září 2017
Jubilanti – 60 let 1 občan
80 let 1 občanka
Sňatek - 1

Mše svatá v rohovské kapli – poděkování za úrodu

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace
Další kotlíková výzva, ve které bylo pro Moravskoslezský kraj
alokováno 900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí,
odstartovala letos 5. září.
Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů
brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602 žádostí v objemu 579, 5 milionu korun.„Lidé začali hned
v prvním dnu osobně přinášet a zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset
pracovních dnů po podání žádosti. V současné době máme doručeno 4 757 listinných žádostí, z nichž mírně
převažuje osobní podání nad zasláním poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro
životní prostředí a zemědělství. Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese
https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem
bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. „Elektronický příjem žádostí i listinných
verzí probíhají celou dobu naprosto bez problémů. Vyhodnocování žádostí a jejich předkládání ke schválení
radě probíhá podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. První skupina žadatelů
bude schválena na radě kraje 26. září,“ sdělil Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj
a cestovní ruch. „O schválení žádosti budou žadatelé informování vždy e-mailem, poté budou připraveny
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail a žadatelé obdrží také
upozorňovací SMS zprávu na své telefonní číslo,“ dodává náměstek Jan Krkoška. Moravskoslezský kraj
vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5
tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku
ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78
obcí (pozn. OÚ mj. také obec Rohov, která přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7.500 Kč).
Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle
výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány
na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“
kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu
v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu). Kancelář hejtmana kraje
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Výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků
V prostorách areálu na Kučakovci se uskutečnila od
od 22. do 24. září 2017 výstava ovoce, zeleniny a
domácích výrobků. Kromě výpěstků různých druhů
ovoce a zeleniny místních občanů, které byly
doplněny ručními výrobky, byli na výstavě zastoupeni
také včelaři, kteří se prezentovali jak medem, tak i
včelařským vybavením. Pozornost patřila také
aranžérské květinové výzdobě, kterou připravil pan
David Lazar. V nabídce bylo rovněž občerstvení káva a moučníky, které napekly členky místního
Klubu seniorů. Součástí výstavy byla vědomostní
soutěž o zajímavé ceny, které si výherci, kteří správně
zodpověděli všechny otázky, mohou vyzvednout do
31.10.2017 na obecním úřadě !!!
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Pedagogové z Hlučínska navštívili přírodní zajímavosti v regionu
Na středu 27. září připravilo Sdružení obcí Hlučínska pro pedagogy, koordinátory EVVO na školách a zástupce
neziskových organizací exkurzi po vybraných přírodních lokalitách v regionu. Exkurze proběhla v rámci
projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, v rámci kterého vzniknou mimo jiné výukové materiály a
pracovní listy pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách v regionu.
Za doprovodu odborníků na oblasti geologie, vodní, lesní, sídelní a zemědělskou krajinu navštívili účastníci
exkurze např. hlučínské bludné balvany, Poštovní rybník, Kozmické ptačí louky, genofondový sad ve Vřesině,
přírodní rezervaci Dařanec nebo pískovnu v Závadě a poznali tak blíže lokality, které budou zařazeny do
pracovních listů a výukových materiálů.
Během exkurze se pedagogové nejen seznámili s výše uvedenými přírodními lokalitami, ale zároveň bylo
diskutováno např. o tipech na praktické otázky a úkoly pro žáky a o celkovém obsahu a podobě připravovaných
materiálů tak, aby jejich výsledná podoba byla co nejlépe přizpůsobena schopnostem a dovednostem žáků na
nižších i vyšších stupních základních škol.
Učební materiály budou dokončeny v příštím roce a věříme, že budou vhodným doplňkem pro výuku na našich
školách.
Mgr. Lenka Osmančíková, manažerka Sdružení obcí Hlučínska

Kozmické louky

přírodní rezervace Dařanec_________
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Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska !
V neděli 8. října 2017 se uskutečnil
v kostele sv. Matouše v Hati jubilejní
20. ročník setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska.
Pořadatelem byla obec Hať ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Hatˇ
a Sdružením obcí Hlučínska.
Zúčastnil se také chrámový sbor při chrámu
sv. Jana Křtitele v Sudicích.
----------------------------------------------------__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Obec plánuje opravu dřevěného kříže
Obec Rohov má zájem provést opravu dřevěného kříže,
nacházejícího se v poli v severní části katastru obce v místech
bývalého chodníku směrem na obec Sudice.
Kříž je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.
Jelikož není známo, kdo kříž postavil, obracíme se na občany,
kteří znají historii tohoto kříže o poskytnutí těchto informací
obecnímu úřadu.
Dle pamětníků se údajně na tomto místě zjevila procházejícím
lidem postava. Kříž pak na základě této události nechal postavit
správce tehdejšího velkostatku v Rohově Johann Primitz,
který pracoval ve službách knížete Karla Maxe Lichnowského,
majitele velkostatku.
Tato informace je však neoficiální !
________________________________________________
Zveme všechny světlušky, berušky, broučky a jejich rodiče
na tradiční

SVĚTLUŠKOVÝ REJ
Sraz ve středu
st edu 25.10. 2017 v 17:00 u Obecního domu v Rohově.
Rohov .
Pak se společně vydáme posvítit si na cestu, která nás zavede až na Kučakovec, kde všechny
broučky uspíme, opečeme si párky a dáme něco teplého do bříška.
Vezměte si sebou lampión či lucerničku, a klacky na opékání.
Těší
ší se na Vás Roháček
Rohá ek
___________________________________________________________________________________
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Žáci TJ Spartak Rohov
Svatováclavský turnaj v Opavě
28.9. jsme se zúčastnili tradičního turnaje
v Opavě. Dokonce jsme svými družstvy
obsadili dvě kategorie, a to kategorii U11
(2007) a U10 (2008).
V kategorii U11 jsme obsadili první místo.
Ze šesti zápasů jsme všechny vyhráli a
opravdu zaslouženě zvítězili.
1. místo Rohov, 2. místo Bruntál, 3. místo
Kravaře.
V kategorii U10 jsme se taky neztratili a
obsadili senzační 2. místo. Byla vidět
obrovská vůle a chuť našich nejmenších
nezůstat pozadu a vyrovnat se našim trošku
starším spoluhráčům.
1. místo Kylešovice, 2. místo Rohov,
3. místo Oldřišov
Martin Halfar
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
IN-LINE a CYKLO závody
V sobotu 30. září 2017 odpoledne se v areálu CVA konaly IN-LINE a CYKLO závody pro děti a mládež.
Celkem se zúčastnilo 46 závodníků různého věku, kteří byli rozděleni do tří kategorií, aby byly síly všech
vyrovnané. Každá kategorie měla svou obtížnost a délku, a vždy se závodilo o nejrychlejší čas. Speciální
kategorii tvořili nejmenší závodníci na odrážedlech, kteří svým závodem celé sportovní odpoledne odstartovali.
Nejrychlejší závodníci si vyšlápli na stupně vítězů, ale odměnu za bojového ducha si zasloužili všichni.
Během závodů si malí fanoušci mohli prověřit své sportovní dovednosti v doprovodných aktivitách jako slalom
s míčem, badminton, hod freesbee či ringem.
Jsme rádi za velkou účast a také za sportovní nadšení všech malých i velkých sportovců. Těšíme se na další
ročník.
Roháček ☺

__________________________________________________________________________________________
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Okénko ZŠ Sudice Velká cena malých zoologů 2017
Jako každý rok, se naše škola zúčastnila soutěže v ZOO v Ostravě. Tento rok bylo téma soutěže: Příroda kolem
lidských obydlí (volně žijící zvířata a rostliny ve městech a na vesnicích, na zahradách a v parcích). Naší školu
reprezentovali tito žáci: Prokop Ševčík, Gabriela Slaninová, Antonín Halfar, Maxmilián Slanina, Dominik
Hluchník a Tereza Hluchníková. Soutěž trvala přibližně 60 minut, žáci plnili různé otázky týkající se daného
tématu a také si prověřili fyzickou zdatnost, protože letošní rok byla trasa opravdu dlouhá a náročná. Po
dokončení soutěže jsme měli možnost prohlédnout si ZOO a zakoupit si nějaký suvenýr, popřípadě něco
dobrého k jídlu. V silné konkurenci skoro 70 týmů se nám bohužel nepodařilo postoupit do finále a tak nám
nezbývá než si počkat na další rok. Dětem moc děkujeme za reprezentaci školy v této soutěži.
Mgr. Ondřej Pekárek
SBĚROVÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY 2017/2018
I v letošním roce prosíme rodiče, příbuzné a přátelé školy o podporu a pomoc ve sběru. CO SBÍRÁME?
Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos budeme podporovat Emičku
z Bolatic, která má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček potřebné
peníze na její léčbu a rehabilitace. Loni jsme nasbírali 348 kg víček. Rádi podpoříme i další nemocné děti
z našeho regionu.
Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE (do velikosti topinkovače) A TONERY (mohou
být i firemní) v rámci projektu Recyklohraní. Získáváme body, které v katalogu odměn směňujeme za praktické
školní potřeby. Loni jsme nasbírali 419 kg elektrospotřebičů a baterií a 84 kg tonerů.
Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu. Loni jsme
nasbírali 6 732 kg papíru. Děkujeme žákům a jejich rodinám a velice si vážíme společného úsilí.
Ing. Hana Nováková, koordinátorka Ekoškoly

Projekt Ovoce a zelenina do škol, projekt Školní mléko
Naše škola je dlouhodobě zapojena do obou jmenovaných projektů. Od září 2017 mají nárok na ovoce a
zeleninu zcela zdarma nově všichni žáci základní školy, tzn. 1. - 9. třídy. Dosud dostávali ovoce a zeleninu jen
žáci 1. - 5. třídy. Žáci základní školy budou mít také nově nárok na neochucené mléčné výrobky zcela zdarma.
Dle nových, aktuálně platných pravidel, dostanou žáci naší školy v září a v říjnu pouze neochucená mléka, a to
vždy dva kusy na měsíc a žáka. Od listopadu se sortiment mléčných výrobků rozšíří (v nabídce bude také
plátkový sýr, bílý jogurt nebo žervé). Kromě neochucených výrobků budeme poskytovat žákům i dotované
ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.
Mgr. Lenka Běláková, kontaktní osoba pro oba projekty

Den v přírodě
Ve středu 27. září ráno před osmou hodinou se začaly před školou tvořit
hloučky dětí.
Každá třída si zvolila trasu, ve které strávila svůj Den v přírodě. Počasí nám
letos moc nepřálo, ale touha vydat se do přírody nás neopustila.
Žáci 1. a 3. třídy se vydali polní cestou do Rohova, kde navštívili dětské hřiště.
Cílem žáků 4. a 5. třídy se stal nedaleký rohovský rybník, kde si v bujné zeleni
připadali skoro jako v pralese. Poté, co se prodrali houštím až na mýtinku,
čekalo je opékání špekáčků a zábavné hry.
Děti 2. třídy šly podle tajného plánu, plnily dané úkoly a na závěr na ně čekala
sladká odměna.
Elán a síla nechyběla ani žákům 2. stupně, kteří se vydali do okolních obcí.
Mgr. Kateřina Hrubá

___________________________________________________________________________________
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CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY - „CESTOU NECESTOU“

2017/2018

- jednou za měsíc vždy navštívíme nějakou zajímavou zemi, - formou prezentací si prohlédneme, jak to ve
vybrané zemi vypadá, jací tam žijí lidé a jak se oblékají, - ukážeme si vlajku dané země, poslechneme si, jakým
jazykem mluví, - povíme si, jaké tam je počasí, jaké tam mají tamější lidé zvyky, tradice, co je pro danou zemi
charakteristické, - dozvíme se národní jídlo dané země.

MALLORCA
V měsíci září jsme „zavítali“ na Pyrenejský poloostrov, do Španělska, konkrétně jsme se podívali na
„Mallorcu“. Povyprávět nám o tomto ostrově přišla paní Ing. Karolína Bořucká, která na Mallorce bydlí.
Mallorca neboli Majorka je ostrov náležící Španělsku,
největší nejen z Baleárských ostrovů, ale také největší
ostrov Španělska. Jeho největším a zároveň i hlavním
městem je Palma de Mallorca. Mallorca je častým cílem
turistů a cestovní ruch je jedním z hlavních zdrojů příjmů
tamního obyvatelstva. Místní obyvatelé se živí kromě
cestovního ruchu i zemědělstvím a pěstováním vína.
Příroda je tady moc krásná a kouzelná, nabízí vyhlídky do
krajiny a žijí tu divoká zvířata. Je ideálním místem pro
horolezce. Národním jídlem je Paella. Na ostrově žije
necelý 1 milion obyvatel a úředním jazykem
je španělština a katalánština. Španělským králem je Filip
VI., jeho manželkou je španělská královna Letizia.
Dozvěděli jsme se také pár zajímavých informací o
slavných španělských fotbalových klubech, kterými jsou FC Barcelona a Real Madrid. Paní Ing. Karolíně
Bořucké děkujeme za vyčerpávající informace a těšíme se někteří, až Mallorcu navštívíme.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny
___________________________________________________________________________________

Okénko MŠ ROHOV
Návštěva knihovny v Kobeřicích
Ve středu 4. října jsme za hezkého podzimního počasí vyrazili na návštěvu knihovny v
Kobeřicích. Prostředí knihovny bylo pro některé děti novým poznáním a ty, co ho již znají, se
moc těšily. Paní knihovnice nás provedla knihovnou, seznámila nás s pravidly chování v
knihovně, přečetla příběh o zvířátkách v lese, jak se připravují na zimu, pomohla školákům
uspat ježka a medvídka. Dávala dětem různé otázky a hádanky. Děti si pak mohly prohlédnout různé leporela,
krásné a zajímavé knihy, ale také si s radostí pohrály s hromadou hraček. Na zpáteční cestě k autobusu jsme se
zastavili na dětském hřišti, kde si děti užily prolézaček, houpaček, skluzavek a šlapadel. Těšíme se na další
návštěvu kobeřické knihovny, na kterou nás paní knihovnice pozvaly.

Losování výher v zahrádkářském kvízu
ve vstupní hale Obecního domu (viz. str. 1)

__________________________________________________________________________________
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Místní knihovna informuje:
Knihovna v Rohově je otevřená každou středu od 16.00 do 17.00 hod. (pokud Vám daný čas
nevyhovuje, lze se domluvit s knihovnicemi individuálně na jiný termín - můžete nás kontaktovat osobně nebo
na e-mailové adrese: knihovna.rohov@seznam.cz).
V místní knihovně několikrát ročně nakupujeme nové knihy, dále zde jsou k dispozici výměnné soubory z
knihovny Petra Bezruče v Opavě. Náš knižní fond se snažíme obohacovat o beletrii (včetně světových
bestsellerů), dále nabízíme literaturu pro děti a mládež, v našem fondu nechybí ani literatura naučná (knihy
z oblasti psychologie, výchovy a vzdělávání, zoologie, duchovní literatury, historie, životopisné knihy, kuchařky
a další). Vzhledem k povinné státní maturitě z českého jazyka jsme do fondu nakoupily velké množství knih z
povinné literatury (v této oblasti budeme rády za veškeré Vaše podněty a pokud bude po těchto knihách
poptávka, budeme fond dále rozšiřovat).
Členství v knihovně je ZDARMA!!!!! Jedinou věc, kterou musíte udělat je přijít vypsat přihlášku a můžete
knihy půjčovat. Věříme, že se v řadách rohovských občanů najdou další nadšení čtenáři.
Za Místní knihovnu Rohov Adéla Komárková a Markéta Hluchníková

_____________________________________________________________________________________________
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Bytový dům KODUS v Chuchelné, Křížkova 115 - Komunitní dům seniorů starších 60 let
Objekt je po celkové rekonstrukci v malebné vesnici Chuchelná, která se nachází 20 km od Opavy,
16 km od Hlučína, 32 km od Ostravy. V komunitním domě se nachází 14 nových malometrážních
bezbariérových bytů, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dřezem a vodovodní baterií, elektrickým
sporákem s digestoří a elektrickou troubou. Bezbariérová koupelna je vybavena elektrickým ohřívačem teplé
vody, madly se sedátkem ve sprchovém koutu, umyvadlem a vodovodní baterií.
Technické vybavení budovy:
• Výtah pro 5 osob, 5 parkovacích stání pro občany se sníženou pohyblivostí
• Centrální plynová kotelna
• Rozvod televizního signálu a internetu, domovní telefon, elektrické ovládání vstupních dveří
• Objekt je zabezpečen kamerových systémem
• Čistička odpadních vod
• Každý byt má vlastní elektroměr a podružný vodoměr
• Výměra bytů do 45 m2
• Možnost pronájmu sklepních prostor.
Všechny byty jsou bezbariérové - vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí a jsou určeny osobám
starším 60 let. Cena pronájmu stanovena za 1 m2 je stanovena Ministerstvem pro místní rozvoj a činí 57,- Kč/l
m2. Výborná dopravní dostupnost – vlak, autobus. Místně dostupný praktický lékař, Rehabilitační ústav
Chuchelná, obchody. Možnost termín pronájmu: ihned
Kontaktv: ing. Alfréd Jaroš – 602786772, Martin Jaroš - 724052 860, e-mail: kodus.chuchelna@seznam.cz
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