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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Rohovský zpravodaj, který držíte v rukách, nese pořadové číslo 11/2017. Čas nás posunul do předposledního
měsíce roku 2017 a pokud se poohlédnu zpět na začátek letošního roku, tak mohu s radostí do svého diáře
zaškrtnou další „fajfky“ u akcí, které jsme si v zastupitelstvu naplánovali. Jak můžete vidět sami, na ulici
Dolní/Slezská/Horní jsou již dokončeny chodníky pro pěší (u plakátovací plochy jsme vybudovali rovněž
plochu pro umístění zvonů na skleněný odpad), stejně tak i na ulici Na Kopci, kde máme navíc krásnou
asfaltovou místní komunikaci, která má navíc instalovanou novou kanalizaci k odvádění povrchových –
dešťových vod. Poslední stavební činností bude výstavba odpočinkové zóny, která nahradí již nevyhovující
dětské hřiště a instalace dvou svítidel veřejného osvětlení. Jeden stožár se svítidlem na solární pohon bude
umístěn u nově vzniklé odpočinkové zóny, druhý pak v „uličce“, spojující ulici Na Kopci s ulicí Hlavní. Vše by
mělo být dokončeno do konce měsíce. Naše požární zbrojnice již má novou střechu, fasádu a ve vnitřních
prostorách i podlahu, omítky a elektroinstalaci. Chybí instalovat nová sekční vrata s elektrickým pohonem a
osvětlovací prvky. Ve finále pak bude provedena úprava zpevněné plochy před zbrojnicí a také napojení
dešťových svodů do kanalizace. V porovnání s původní podobou zbrojnice je to opravdová změna. Co se týče
naší kaple sv. Petra a Pavla. Práce stále probíhají, avšak přiznám se, že jsem ani v duchu nepředpokládal, že se
s touto akcí spojí množství překážek. Vize nové podoby prostranství byla dána, avšak v průběhu realizace
muselo v mnohých případech dojít ke změnám. Možná se někomu nebude nová podoba prostranství líbit,
někomu zase ano, podstatou této akce však bylo a je, zlepšit vzhled před touto dominantou obce. Věřím, že se
nám to povede. Stále probíhají přípravy projektu Domu služeb, kdy máme v plánu provést energetické opatření,
vedoucí k úspoře energií, respektive ke snížení provozních nákladů. Stejně tak pracujeme na zadávací
dokumentaci pro pořízení nového hasičského automobilu pro místní zásahovou jednotku SDH. V těchto dnech
bylo našemu úřadu doručeno Rozhodnutí (kladné) o poskytnutí dotace na vybudování tůní pro
obojživelníky, s tím, že na tuto akci byla dotace schválena ve 100% výši ! Pro úplnost dodávám, že budou
vybudovány celkem 4 tůně a celkové náklady projektu budou 91 tis. Kč vč. DPH. Z výčtu dalších plánovaných
akcí na příští rok bych uvedl multifunkční hřiště, které by mělo být umístěno v CVA u in-line dráhy vč.
sociálního zázemí, výstavbu kanalizace na ul. Slezská, oprava místní komunikace na ul. Krátká a další „drobné“
opravy na místní infrastruktuře. Pracuji také na možnosti výstavby rodinných domů v Rohově. V nejbližším
období bych také rád opět obnovil myšlenku přestavby bývalého obecního úřadu na bytový dům, kde bychom
mohli nabídnout dočasné nebo i trvalé bydlení pro naše občany, kteří řeší bytové problémy. Vše však záleží na
samotných lidech, zda projeví zájem. Máme zmapováno (v dotazníkovém šetření z loňského roku), že zájem ze
strany občanů je, avšak my potřebujeme znát konkrétní potřebu. Zda občané potřebují 1,2,3 pokojový byt, zda
postačí malý (sociální) byt o ploše cca 50m2, či jinou formu bytu. Také musíme vědět, jaká věková kategorie
občanů má o toto bydlení zájem. Proto se obracím na Vás, občany obce, zda mají zájem o bydlení
v plánovaných bytech, které by mohly vyrůst v budově bývalého OÚ, aby se informovali přímo u mne či
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na našem úřadě.
Sděluji Vám zároveň, že i v letošním roce plánujeme drcení suti v našem sběrném dvoře. Drcení proběhne
začátkem prosince a u této příležitosti Vás žádám, abyste do této doby přivezli stavební suť, kterou hodláte
umístit v našem sběrném dvoře, abychom tak mohli zpracovat veškerý materiál najednou. V nabídce
zbytkového materiálu stále máme k dispozici stavební materiál – písek, štěrk, ocelárenskou strusku či
kamenivo. Také jsou stále k dispozici použité kůly ke stromům. Budete-li mít ještě zájem, kontaktujte mne nebo
náš úřad. Sběrný dvůr (místo) bude v provozu ještě do poloviny prosince. Pak bude možné odevzdat odpad
pouze na základě nahlášení na našem úřadě.
V posledních měsících jsem zaregistroval požadavky občanů o doplnění dopravního značení v obci. Touto
problematikou se zabývám již dlouho. Teprve v nedávné době byl pro naši obec vypracován pasport dopravního
značení, který je nezbytným podkladem pro instalaci nového dopravního značení v Rohově. V nejbližším
období tedy zpracujeme všechny ostatní podklady nutné pro vydání stanovení místní úpravy v silničním provoze
a jakmile budou splněny všechny podmínky, budou zakoupeny dopravní značky a instalovány tam, kde je to
zapotřebí.
V uplynulých měsících jsme prožívali značné omezení silničního provozu na sil. I/46. Stavebním firmám se
podařilo tuto silnici opravit ve stanoveném termínu a dle mého soudu s dostatečnou kvalitou. Věřím, že vydrží
dlouho bezproblémově sjízdná. Píši o tom proto, že se podařilo z této akce odkoupit zhruba 1300 tun živičného
recyklátu a dalších několik stovek tun jsme získali zcela zdarma. Máme tedy dostatek materiálu na údržbu
polních cest v okolí obce, které budou zpevňovány dle klimatických podmínek v příštím roce.
Ze společenského života : Ve středu 25. října byla naše obec prosvětlená světýlky broučků. Sletěli se totiž malí
broučci, světlušky na svůj rej. Průvodem se zástup světlušek vydal napříč obcí, potěšil přihlížející zvědavce a na
„Kučakovci“ zakončil své putování Rohovem. V areálu zahrádkářů pak děti a jejich rodiče měli připraveno
drobné pohoštění u táboráku doplněné o zajímavé soutěže. Této ryze dětské akce se zúčastnilo nebývalé
množství dětí s doprovodem rodičů či
sourozenců, za což jsem moc rád. Tak
početná účast na akci pro veřejnost je vždy a
nepochybně největším poděkováním pro
organizátory, kterými byly členové spolku
Roháček. Já moc děkuji všem dětem,
rodičům a známým, stejně tak i
organizátorům za účast a hladký průběh
Světluškového reje.
Dne 3. listopadu se na „Kučakovci“
uskutečnila u příležitosti Dne zdraví
přednáška, na téma „Ovoce, zelenina a
zeleninové saláty ve zdraví člověka“. Na tři
desítky občanů místních i přespolních mělo
možnost se seznámit s pěstováním, ochranou
a zpracováním výpěstků ze svých zahrad a
zároveň měli přítomní možnost si některé
zeleninové saláty i vyzkoušet dle receptury
paní Kubesové, manželky Dr. Stanislava Kubesy, který byl odborným lektorem přednášky. Děkuji všem
návštěvníkům přednášky za účast a panu Kubesovi za skvělou organizaci. O týden později, tedy 9. listopadu
hostil sál obecního domu tradiční podzimní setkání seniorů. Zhruba šedesátka dříve narozených strávila
příjemné chvíle tohoto setkání při vystoupení žáků Základní školy ze Sudic a také našich nejmenších z místní
mateřské školy. O příjemné hudební chvíle se postaral pan Pepa Melecký a jeho syn Pepa jr. z Kravař. Věřím,
že se setkání líbilo. Rád bych poděkoval všem, kteří se o tuto akci postarali.
Závěrem úvodního slova chci jako obvykle poděkovat všem občanům obce, kteří nám s chodem a rozvojem
obce pomáhají. Děkuji za zametání chodníků, což stále pokládám za specifikum Hlučínska, za hlášení poruch na
veřejném osvětlení, rozhlase či jiném majetku obce, děkuji občanům, že třídí odpady a nespalují neekologické
palivo v kotlích a tím neobtěžují sousedy. Do dalších dnů Vám všem přeji pevné zdraví, mnoho sil a pevné
nervy v pracovním procesu a pohodu v rodinách.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 20. a 21.10.2017
OBEC ROHOV
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast v %

472
267
267
266
56,57 %

Číslo strany Název strany
Počet hlasů
21
ANO 2011
96
24
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
42
29
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
34
4
Česká strana sociálně demokratická
22
1
Občanská demokratická strana
17
15
Česká pirátská strana
14
20
TOP 09
14
8
Komunistická strana Čech a Moravy
9
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
6
12
Strana svobodných občanů
3
9
Strana zelených
2
26
REALISTÉ
2
30
Strana Práv Občanů
2
10
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU…
1
13
Blok proti islamizaci – Obrana domova
1
14
Občanská demokratická aliance
1
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Oznámení
Zubní lékařka MUDr. Marie Berková bude končit
ordinovat na Zdravotním středisku v Kobeřicích,
žádá proto své pacienty, aby si do 15.12.2017
vyzvedli výpis ze zdravotní dokumentace (je nutné
předem nahlásit, nejlépe telefonicky: 553 657 109).

Svoz
plastů,
nápojových
kartonů,
drobného kovového odpadu a sběr papíru
bude v obci proveden ve čtvrtek
30. listopadu 2017 !

________________________________________________________________________________________________

Oddíl lukostřelby Rohov pořádá

Mikulášský turnaj v lukostřelbě ROHOV
v sobotu 9. prosince 2017
od 15.00 – 19.00 hod.
Turnaj se uskuteční v sále Obecního domu v Rohově.
www.facebook.com/LORohov nebo www.rohov.cz,
spolky a sdružení
_____________________________________________________________________________________

Cvičení žen s Evou pro radost
Kdy: každou středu v 19:00 hod. Kde: sál Obecního domu v Rohově
Začínáme: 8.11.2017
_____________________________________________________________________________________
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85 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla v Rohově (1932 – 2017)
Z historie kaple:
• r. 1932 kaple postavena za pomocí dobrovolných příspěvků místních občanů, postaven také mramorový
kříž u kaple
• 18.12.1932 byla nově postavená kaple vysvěcena P. dr. Josefem Vrchoveckým farářem ve Strahovicích
• r. 1933 v kapli posvěcena křížová cesta
• 2. světová válka – kaple zničena ze 65 % a částečně vyřazena z provozu
• poválečné období – mše svatá sloužena 4x do roka na svátky svatých apoštolů sv. Petra a Pavla,
sv. Anny, sv. Mikuláše a 18.12. při příležitosti výročí vysvěcení kaple
• r. 1993 přístavba sakristie, pořízen obětní stůl a ambón (církevní místo ke čtení biblických textů)
• 14.11.1993 sakristii vysvětil Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký
• r. 1993 – 1994 firmou Kopecký z Olomouce byly instalovány na věži nové kapliční hodiny a zavedl se
elektrický – automatický pohon pro zvon
• 6.5.1995
posvěcen
v kapli
hasičský prapor sv. Floriána pro
SDH Rohov (posvětil p. Jan
Vidlák, duchovní správce farnosti
Sudice)
• r. 1996 pořízeny elektrofonické
jednomanuální varhany
• r.
2003
provedena
stavba
přístřešku k hlavnímu vchodu
• r. 2008 rozsáhlé opravy kaple
(výměna
střechy,
nová
elektroinstalace, venkovní fasáda
objektu)
• r. 2009 byly na venkovní plášť
kaple instalovány umělecké obrazy
patronů sv. Petra a Pavla (zhotovil
místní malíř a řezbář Stanislav
Mika a posvětil je želivský opat
Bronislav Ignác Kramár dne
27.6.2009 u příležitosti odpustové
mše svaté k 660. výročí obce)
• r. 2012 provedena poslední
výmalba interiéru kaple a výměna
vnitřního osvětlení
• r. 2016 opraven kříž u kaple
• r. 2016 zakoupen (sponzorsky)
nový zvon, který nese jméno sv.
Jan Pavel II (umístěn ve věži
kaple, vystřídal zvon, který v kapli
vyzváněl od roku 1995)
• 17.12.2016 posvěcení nového
zvonu p. Janem Szkanderou a p.
Karlem Hanslíkem u příležitosti
krmášové mše svaté
• r. 2017 probíhají další opravy
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SmVaK Ostrava: jak si pohodlně s využitím moderních
komunikačních prostředků objednat služby
SmVaK Ostrava dnes odstartovaly provoz online nástroje, jehož
prostřednictvím si mohou zákazníci z pohodlí domova vybírat ze služeb, které
společnost nabízí
Ostrava 1. 11. 2017 – Kromě dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní nabízejí
SmVaK Ostrava řadu dalších služeb souvisejících s péčí o vodu a jejím využíváním. Proto, aby byl
přístup k potenciálním zákazníkům ještě vstřícnější než doposud, vyvinula společnost novou internetovou
aplikaci, jejímž prostřednictvím si mohou lidé vybírat z téměř čtyř desítek poskytovaných služeb. Přibývá
tak další možnost, jak s vodárenskou společností komunikovat. Tu využijí především lidé, kteří neradi
telefonují, nemají čas navštívit zákaznické centrum, preferují využívání online komunikačních nástrojů
nebo potřebují při specifikaci svého požadavku navést, k čemuž jim pomůže inteligentní vyhledávač.
„Vodárenství je konzervativní obor, ale svět se v oblasti nových technologií a přístupů k zákazníkům dynamicky
mění. Na to musíme logicky zareagovat také my. Na internetové stránce http://nabidkasluzeb.smvak.cz/
najdou zájemci o naše služby položky, jejichž prostřednictvím s námi mohou komunikovat v případě, že
potřebují řešit cokoliv v oblasti, kde působíme. Jde o významný krok k dalšímu zvýšení zákaznického komfortu a
vstřícnosti,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Prostřednictvím nástroje je možné vybírat služby v sedmi základních oblastech obsahujících čtyři desítky
položek. Ti, kteří potřebují vyvézt žumpu, nebo septik, vyčistit kanalizační přípojku, případně pomoci najít
skryté úniky vody, již nemusí vyhledávat kontakt na místní kanalizační středisko, nebo volat na bezplatnou
Zákaznickou linku SmVaK Ostrava. Službu je možné nově nezávazně poptat prostřednictvím uživatelsky
přátelského formuláře a domluvit se na dalším postupu.
To samé platí například pro ty, již si chtějí nechat udělat rozbory pitné nebo odpadní vody, ty, kteří chtějí v létě
napustit zahradní bazén nebo potřebují koupit produkty a materiál související s péčí o vodu.
Nástroj umožňuje objednání služeb také například v oblasti stavomontážní činnosti, jako jsou výstavby
vodovodních řadů, protlaků pod komunikacemi, napojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejnou síť,
výkopové práce a řada dalších.
„Pevně věřím, že zákazníci novou možnost, jak s námi komunikovat, ocení a budou nástroj používat.
Samozřejmě zůstávají v platnosti další cesty a způsoby, jak služby objednávat. Naši lidé na bezplatné zákaznické
lince nebo v zákaznických centrech jsou pochopitelně připraveni lidem s vyplněním poptávkového formuláře
pomoci. Ale celá společnost směřuje k větší a větší elektronizaci, více a více věcí kupujeme pohodlně z domova
na internetu a v nákupních centrech je největší koncentrace lidí tam, kde se lidé spíše setkávají, než že by
vybírali zboží, jako jsou například kina a restaurace. Tomuto trendu se logicky nevyhneme ani my a jdeme mu
proaktivně naproti,“ uzavírá Anatol Pšenička.

Sedm oblastí služeb, 40 položek
Stavomontážní činnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba rekonstrukce a oprava vodovodních a
kanalizačních řadů, rekonstrukce vnitřních rozvodů, napojení vodovodní přípojky na veřejný řad, napojení
kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, výkopové práce a úprava povrchů…)
Vodárenské služby (vyhledávání skrytých úniků vody, vytyčování potrubí, kontrola technického stavu
vodovodu kamerovou technikou, dodávky vody do bazénu…)
Vodoměry (výměna, odečty a poruchy…)
Kanalizační služby (vývoz odpadní vody ze žump a septiků, čištění kanalizace a kanalizačních přípojek,
prohlídka potrubí kamerovým systémem, měření průtoku odpadních vod, projekční činnost – domovní čistírny
odpadních vod…)
Laboratorní služby (chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody nebo vody ze studní, analýza vzorků
odpadních vod, rozbory teplé vody…)
Provozování infrastruktury (provozování areálových a průmyslových čistíren odpadních vod, provozování
vodohospodářských sítí, technická pomoc, technicko-ekonomické poradenství…)
Prodej produktů a materiálů
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostrava a.s., tel. 725 500 509,e-mail marek.sibrt@smvak.cz
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Podzimní setkání seniorů
Rohovští senioři se sešli ve čtvrtek 9.11.2017 v sále Obecního domu na svém tradičním setkání.
Přítomné v úvodu přivítala místostarostka obce. V kulturním programu nejprve vystoupily se svým pásmem
děti z Mateřské školy Rohov, které si pro zúčastněné seniory připravily také drobné dárečky. Poté se představili
žáci ze Základní školy Sudice s velice zdařilými scénkami. Volná zábava pak pokračovala za hudebního
doprovodu Pepy Meleckého z Kravař, při kterém se senioři skvěle bavili.
Jako pohoštění byla podávána teplá večeře ve formě guláše, zákusku a kávy. Setkání proběhlo ve
velice příjemné atmosféře, škoda jen, že se nesešlo více seniorů (účast cca 50 občanů).

Společenská kronika –
měsíc říjen 2017
Jubilanti – 75 let 1 občanka
Narození - 2 děvčátka
2 chlapečci

___________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. a Obecní úřad Rohov zve všechny děti
na Mikulášskou mši svatou v naší kapli (v 16 hod.) a následně na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Středa 6.12.2017 po mši svaté (cca v 17 hod.) v sále Obecního domu.
Nejdříve sv. Mikuláše přivítáme v kapli, a poté se průvodem vydáme do OD.
Roháček, o.s.
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Poděkování členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – z dopisu HZS Opava
Vážený pane starosto, dovolte mi, abych poděkoval jménem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje Vaší jednotce sboru dobrovolných hasičů za obětavé nasazení a vynikající zvládnutí následků větrné
smrště, která zasáhla také území Moravskoslezského kraje okresu Opava ve dnech 29. – 30. října 2017.
V souvislosti s tímto meteorologickým jevem se jednotky požární ochrany všech kategorií účastnily likvidace
92 evidovaných událostí. V převážné míře se jednalo o spadlé stromy a jiné překážky na komunikacích,
uvolněné a poškozené střešní krytiny a další technické zásahy. Silný vítr na našem území kulminoval v neděli
29. října 2017 v odpoledních hodinách a přetrval se slábnoucí intenzitou i do následujícího dne.
Přibližně 60% jednotek požární ochrany, které byly vyslány k událostem souvisejícím s vichřicí, mělo
vícenásobný zásah v rámci jedné evidované události.
Předejte prosím mé osobní poděkování členům Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na
likvidaci následků zmíněných událostí. Díky jejich obětavé práci byla zajištěna kvalitní pomoc občanům, došlo
ke zdárnému zdolání následků a zmírnění škod způsobených živelní pohromou. Zároveň mi dovolte poděkovat
Vám osobně za podporu, kterou jako zřizovatel věnujete zajištění požární ochrany ve Vaší obci.
plk. Ing. Kamil Pastuszek, ředitel územního odboru Opava
Poděkování
Pan Pavel Lazar děkuje hasičům z Rohova za jejich pomoc při likvidaci následků silného větru v neděli dne
29.10.2017.
___________________________________________________________________________________

Světluškový rej
Středeční podvečer 25. října 2017 patřil všem broučkům, beruškám a světluškám. Od 17 hodin se před Obecním
domem sešlo kolem 40 dětí s lampiony a s lucerničkami, aby se vydaly společně průvodem obcí. Během cesty si
svítily svými lucerničkami a hledaly všechny broučky, kteří ještě nenašli svou peřinku a bloudili v trávě. Děti
hledaly v areálu volnočasových aktivit. Zapomnětlivé broučky vzaly sebou a na Kučakovci jim připravily
peřinku z listí a všechny broučky uložily ke spánku. Za tak důležitou práci si zasloužily sladkou odměnu, a
společně se pak zahřály u táboráku při opékání. Než se všechny rozešly domů do svých peřinek, zahrály si hru
ve tmě se světýlky. A pak už si jen všichni popřáli dobrou noc. ☺
Roháček, o.s.
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti žáků Spartak Rohov po podzimní části sezóny 2017/2018
Sezóna pro nás začala hned začátkem srpna, protože jak se říká připraveným přeje štěstí a tak jsme mu šli
naproti. Tento rok jsme se na našem hřišti v letním počasí bili o stín ještě s nově založeným týmem lukostřelců.
Někdy to bylo dost náročné, ale nakonec všecko dobře dopadlo. Že lukostřelci teprve začínají, bylo poznat na
tom, že žádného fotbalistu netrefili, i když šípy lítaly všude možně a všichni se vrátili v pořádku domů.
Do nové sezóny jsme letos vstoupili v jedné soutěži se dvěma týmy. Pro některé hráče to znamenalo odehrát i
dva zápasy po sobě, ale nakonec si nikdo nestěžoval. Akorát jsme často soupeři motali hlavu, protože dopředu
nevěděl, kdo z nás nastoupí. Někdy jsme to nevěděli ani my sami. Soupeři se na nás velmi připravovali: jedni
zmenšovali hřiště, aby s námi nemuseli běhat, jiní neustále kontrolovali stáří našich hráčů a jiní zase vymýšleli
různé penalty a podobné věci jen, aby nás porazili.
V konečné tabulce skončil náš B tým na prvním místě a A tým obsadil místo třetí, když se mezi nás vklínil
výborně hrající tým z Bolatic.
Během podzimu jsme taky absolvovali turnaje v Opavě, a to Pospěch cup a Svatováclavský turnaj. Oba turnaje
se nám podařilo po výborných výkonech vyhrát. Začátkem listopadu jsme zahájili halovou sezónu. Tak jak u
nás bývá zvykem opět s velkým předstihem před ostatními. Děláme to pro naše hráče, aby se za brzkých večerů
nenudili. Trénujeme v Sudicích i ve Strahovicích.
27.11.si zahrajeme ve víceúčelové hale v Opavě na turnaji města Opavy a v prosinci si uděláme výlet na turnaj
do slovenské Korni. Nakonec bychom měli prosbu na rodiče a prarodiče, kteří mají zemědělskou techniku, zda
by byli tak hodní a „pobranovali“ (povláčeli), poválcovali naše „hřiště“ nebo spíše brambořiště. Je to pro naše
hráče a jestli mají podávat kvalitní výkony, musí mít i kvalitní terén. Snad tato prosba padne na úrodnou půdu.
Předem mockrát děkujeme.
Martin Halfar
___________________________________________________________________________________
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Dejme dětem rodinu: Pěstounská péče na přechodnou dobu
V předchozích vydáních Besedníku jsme Vás již seznámili s některými formami náhradní rodinné péče. Jednalo
se o osvojení, čili adopci, o pěstounskou péči a o poručenskou péči. V dnešním čísle Besedníku se budeme
věnovat další formě náhradní rodinné péče a to pěstounské péči na přechodnou dobu.
Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD, § 27a zákona č. 359/1999Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) je
rovněž státem finančně podporovaná forma náhradní rodinné péče,
která slouží k dočasnému zajištění péče o děti, které se náhle ocitly bez
potřebné péče. Svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou
dobu nařizuje soud tzv. předběžným opatřením a to na návrh orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
O návrhu musí soud rozhodnout do 24 hodin od jeho podání.
Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok.
Výjimkou jsou situace, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna
později svěřeni i další sourozenci již svěřeného dítěte, pak se maximální
délka pobytu 1 rok počítá od svěření posledního ze sourozenců.
Krajský úřad vede evidenci osob, které byly zařazeny do rejstříku pěstounů na přechodnou dobu
(tzv. osoby v evidenci). Osobám v evidenci náleží pravidelná měsíční odměna, v případě přijetí dítěte i zákonem
stanovená částka na úhradu potřeb tohoto dítěte (§ 47e až 47 m zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve kterých jsou upraveny dávky pěstounské péče). Tato forma náhradní rodinné péče klade velké
nároky na pečující osoby a to zejména na jejich schopnost přijmout a přizpůsobit
se potřebám přijatého dítěte bez ohledu na jeho věk, etnicitu, zdravotní stav, přičemž je velký důraz kladen i na
jejich schopnost spolupráce s odborníky a biologickou rodinou dítěte.
Bližší informace Vám v době úředních hodin poskytne pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru sociálních
věcí, Mgr. Jana Hubáčková.
Irena Uličková, vedoucí odboru sociálních věcí
____________________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska se obrátilo v říjnu 2017 na ministra zdravotnictví ve věci nedostatků
zubních a dětských lékařů v našem regionu
Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňujeme:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost zajistit místní
a časovou dostupnost zdravotních služeb pro všechny své pojištěnce. Nastavení sítě poskytovatelů zdravotních
služeb je tak plně v rukou jednotlivých zdravotních pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví do tohoto vztahu
vstupuje pouze v případě, kdy tato povinnost není dlouhodobě splněna. Pokud jste tak dosud neučinili, obraťte
se prosím na jednotlivé zdravotní pojišťovny ve Vašem regionu.
Ministerstvo zdravotnictví s cílem podpořit zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany vypsalo
dotační Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů. Dotace je určena na zajištění
dostatečného personálního zabezpečení ordinace praktického lékaře (úspěšný žadatel dostane příspěvek na
mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta do výše 70 % nákladů, nejvýše však 250.000,- Kč) a na zajištění
dostatečného věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře do výše 70 % nákladů, nejvýše však
250.000,- Kč).
O dotaci mohou žádat lékaři, kteří poskytují zdravotní péči v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně
omezeno. Pro tyto potřeby byl vytvořen seznam oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb praktických
lékařů (v MSK – Frýdek-Místek, Opava, Nový Jičín, Karviná-oblast Orlová) nebo praktických lékařů pro děti a
dorost (v MSK – Ostrava oblast Ostrava město, Opava – oblast Štěpánkovice a Opava – oblast Chuchelná).
Další možností je předložení prohlášení minimálně dvou zdravotních pojišťoven s významným zastoupením
pojištěnců v dané lokalitě, že v případě, že lékař začne poskytovat zdravotní služby v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost v dané oblasti, ve které je zajištění primární
péče podstatně omezeno, bude s ním uzavřena smlouva o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb.
Pokud zdravotní pojišťovna nezajistí svým pojištěncům poskytování hrazených služeb včetně jejich místní a
časové dostupnosti, dopouští se přestupku, za který jí může být uložena pokuta až ve výši 10.000.000,- Kč.
Žádám Vás proto, abyste Ministerstvo zdravotnictví o dalším vývoji situace informovali.

__________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Podzim v ZŠ Sudice …barevné podzimní listí, obrázky a výrobky s podzimní tématikou zdobí také prostory
naší školy. Třídy a chodby se v průběhu září a října proměnily v barevnou podzimní galerii, kterou vytvořily
děti pod vedením svých vyučujících. Školní družina pozvala na návštěvu skřítky Podzimníčky, které děti
společně s rodiči doprovodily do školy na výstavu. Školní předzahrádku jsme také vyladili do podzimu a stále
krásně kvete, pozemky po úspěšné sklizni rajčat, paprik, dýní a mrkví se ukládají k zimnímu spánku, máme
poryto. Chlapci 6. a 7. tříd vysadili v okolí školy okrasné keře, které pokvetou na jaře a po náročné práci si
odpočinou na terapeutickém chodníčku nebo vlastnoručně vyrobeném zahradním nábytku žáky 8. a 9. tříd.
Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli také svojí kreativitou k výzdobě školy a také těm, kteří nám pomohli o
prázdninách s údržbou zahrádky a výsadbou ibišků. Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Petra Poštulková, Mgr. Veronika Chovancová
HALOVÁ KOPANÁ V BOLATICÍCH
V úterý 7. 11. 2017 se naši chlapci zúčastnili turnaje v halové
kopané, který proběhl v tělocvičně v Bolaticích. Družstvo chlapců
ve složení Jakub Mrovec, Ondřej Halfar, Matěj Murcek, Jan
Boček, Jan Nevřela, Oliver Hartmann, Ivo Harazim, Maxmilián
Slanina a Vojtěch Hanták mělo možnost poměřit své síly proti
týmům ZŠ Chuchelné, Bolatic, Dolního Benešova, Kobeřic a
Bohuslavic. Hrálo se systémem každý s každým na 2 x 7 minut. Po
hodně vyrovnaných zápasech se nám nakonec podařilo obsadit
krásné třetí místo. Chlapcům moc děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Ondřej Pekárek
Evropský den jazyků v naší škole
Evropský den jazyků (anglicky European Day of Languages), který je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku,
se slaví každý od roku 2001 dne 26. září. V naší škole jsme si připomněli Den jazyků o něco později, až 11.
října, avšak na radosti to neubralo. Náš projekt jsme pojmenovali „Jazykový miš-maš“, který proběhl všemi
třídami. Každá třída se vydala na jednu vyučovací hodinu „do světa“. Cestou jsme použili angličtinu i němčinu,
také polštinu, jazyk našich nejbližších sousedů. Rovněž jsme vyzkoušeli, jak zní ostatní jazyky, dokonce i
japonština, v písničkách nebo při pohybových hrách. Někteří z nás zažili na vlastní kůži, jaké je to být učitelem
jazyků a snažili se naučit své spolužáky pár frází ve španělštině, francouzštině a němčině. Ach jo, to byla dřina!
Jazyky nejsou jenom dřina, ale také zábava. Bavili jsme se pomocí jazykových her pro malé i velké školáky.
Zároveň jsme uplatnili své znalosti ze zeměpisu - např. jsme hledali na mapě země podle jazyků a také některá
jejich důležitá města a místa. Nejvíce jsme se bavili při hře, ve které jsme si zopakovali základní slovíčka
z angličtiny – What´s up? Realizační tým vedly paní učitelky Petra Poštulková a Petra Ratajová a na
jednotlivých stanovištích působili nadšenci – naši žáci ze 7. – 9. tříd. (Štěpánka Miková, Dominika Černá, Silvie
Hluchníková, Gabriela Wagnerová, Eliška Michalíková a Petr Stříbný z 9.třídy ; Denisa Zámečníková, Marie
Hluchníková, Markéta Obrusníková, Klára Michalíková, Jakub Kupec a Matyáš Štědroň z 8.třídy ; Ester
Mrvová, Eliška Lasáková a Rozálie Dornová ze 7. třídy). Na konci jazykové pouti všichni zúčastnění obdrželi
sladkost a účastnický list ze Dne jazyků. Všichni jsme si pěkně zapracovali a taky pěkně užili! Bylo to
výjimečné jazykové klání ! Tak zase příští rok !
Mgr. Petra Ratajová

Drakiáda školní družiny
V úterý 10. října jsme podzim přivítali naší oblíbenou drakiádou. V letošním desátém ročníku létajících dráčků
jsme tajně doufali, že budeme mít krásné větrné podmínky k létání. Rozhodně jsme však nepočítali s tak
nádherným až horkým dnem, který byl spíše na opalování a vysedávání u vody než na pouštění podzimních
dráčků. Počasí nás ale neodradilo a vítr nakonec s malým zpožděním přece jen dorazil. Letošní drakiádu
hodnotíme jako velmi úspěšnou. Nebe totiž bylo nakonec plné létajících draků… Již teď se těšíme na příští
ročník, který nejspíše uspořádáme v podobném termínu. A komu dráček vzlétl nejvýše?
1. místo – Michal Gorcsakovszki
2. místo – Denisa Konečná 3. místo – Nela Šušolíková
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme, že se zúčastnili. Ester Medková, DiS., ved. vych. šk. družiny_

___________________________________________________________________________________
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INFORMA 2017 aneb … Správná volba střední školy
Ve středu 8. listopadu 2017 se žáci deváté třídy zúčastnili
„INFORMY 2017“ - prezentační výstavy středních škol
okresu Opava. INFORMA se konala v prostorách Střední
školy technické v Opavě. Akce byla určena především
vycházejícím žákům. Cílem této populární akce bylo získat
přehled o možnostech studia v okrese Opava i kraji.
Zastoupení měly na INFORMĚ jak státní školy, tak
soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy.
Doufáme, že tato akce pomohla našim žákům nalézt
odpověď na stále se opakující a velmi složitou otázku –
„Která střední škola je pro mě ta pravá…?“ Přejeme
„deváťákům“ šťastnou volbu při výběru střední školy a
budoucího povolání.
Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
LOUTKOVÉ DIVADLO
17.10.2017 navštívila naší školku Profesionální
zájezdová loutková scéna „Kašpárkův svět“ s pohádkou
„Princezna Rozmařilka“.
Byl to poutavý příběh o zlobivé princezně, které nejde nic pod nos. Pan
král byl z toho nešťastný. Nebylo se tedy co divit, že se princezna
dostala do pekla. Ale Kašpárek ji svou chytrostí a umem zachránil a
světe div se - princezně to peklo dokonce prospělo.
Pohádka byla hrána klasickými půlmetrovými, dřevěnými marionetami,
které si děti po představení mohly zblízka prohlédnout.

Setkání
Vystoupení na Setká
ní se seniory 9.11.2017
Děti z naší mateřské školy vystoupily pod vedením paní
učitelky Moniky Blokešové s krátkým programem na
„Setkání seniorů „ v obecním domě. Všem hostům také
přinesly malý dáreček s překvapením.

Divadélko Smíšek
Dne 7.11.2017 přijelo do naší školky divadélko „Smíšek“ s
„Pekelnou rohatou pohádkou“. Děti se na divadlo moc
těšily a z příběhu si vzaly ponaučení, že marnivost a lakota
se nevyplácí, že s dobrým a poctivým srdcem člověk nejdál dojde. Pohádka se nám moc líbila a těšíme se na
další návštěvu Smíšku.
MŠ Rohov

Výstavka výtvarného tvoření
Ve dnech 4.12.2017 – 6.1.2018 si můžete ve vstupní hale OÚ Rohov prohlédnout
výstavku výtvarného tvoření rodičů s dětmi na téma
„VÁNOČNÍ POHLEDNICE A ZNÁMKA“.
________________________________________________________________________________________________
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BOHEMIA Troppau, o. p. s.
Jste živnostníkem na Hlučínsku? Potřebujete investovat?
Nabízíme úvěry s úrokovou mírou 3-3,9% (RPSN 3,95%)
BOHEMIA Troppau, o. p. s., www.troppau.cz, tel. 553 616791

_____________________________________________________________________________________________
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