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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Rohovský zpravodaj je místní periodikum, které Vám již od března 2005 přináší informace o dění v obci,
z okolních obcí, ale také z různých úřadů či organizací. Naše obec, jako jedna z mála vydává svůj zpravodaj a
navíc jako měsíčník. Za více jak 11 let si zpravodaj našel v mnoha Vašich domácnostech své místo, jsou však i
občané, kteří tento zpravodaj vůbec nečtou. Mrzí mě to, zvláště s přihlédnutím na to, že sestavit každý měsíc
toto periodikum není vůbec jednoduché a minimálně po časové stránce je častokrát náročné, ale zřejmě s tím nic
neudělám. Uvědomuji si také, že tzv. „informační kanály“ jsou dnes různé – rozhlas, internet, facebook, twitter,
to vše v inteligentních mobilních telefonech, ale i přesto si myslím, že „papírová“ verze Rohovského zpravodaje
má své opodstatnění. Samozřejmě platí i nadále, že každé vydání Rohovského zpravodaje naleznete i na
internetových stránkách, které (na základě vašich doporučení v rámci dotazníkového šetření z minulého roku)
projdou aktualizací. Mimochodem jen připomínám, že stále je pro veškeré uživatele internetových stránek obce
Rohov k dispozici zcela zdarma ke stažení mobilní verze aplikace „V OBRAZE“, pomocí které jste během
sekundy informováni ve svých mobilních telefonech o aktuálních informacích zveřejněných na úřední desce
obce či o čerstvých aktualitách. I nadále máte k dispozici i další aplikaci, kterou je „MAPY OBCE“ od
společnosti Digis, pomocí které si naleznete potřebné informace o pozemcích v katastrálním území (k.ú.) obce
či o Územním plánu obce Rohov. Ale teď již k aktuálním informacím z obce. Předem bych chtěl informovat o
zcela zásadním - Komplexním pozemkovým úpravám (KPÚ) na k.ú. Rohov. Dne 20. dubna se uskutečnilo za
účasti zástupců Státního pozemkového úřadu (pobočka Opava), zpracovatelů KPÚ Rohov (Hanousek s.r.o.) a 82
účastníků/vlastníků pozemků na k.ú. Rohov (z celkem 187 pozvaných osob, což je 44% účast) úvodní jednání,
kde byly představeny základní a vstupní informace o tom, co vlastně KPÚ znamenají, co to přinese občanům,
potažmo celé obci, kdo bude tyto pozemkové úpravy projektovat, realizovat a samozřejmě i financovat. Byl také
zvolen tzv. „sbor zástupců“, který jako poradní orgán bude nápomocen při přípravách pozemkových úprav
v Rohově. V rámci obnovy katastrálního operátu rovněž proběhlo dne 24. - 25. dubna zjišťování průběhu hranic
pozemků. Byly kontrolovány průběhy hranic pozemků vlastníků a ihned na místě řešeny vzniklé rozdíly. Toto
zaměření, respektive průběh hranic, je tímto přesně stanoven pro realizaci komplexních pozemkových úprav,
které budou v následných měsících zapisovány na Katastrálním úřadě v Opavě. Dalším krokem pak bude
vymezování a stanovení tzv. „veřejně prospěšných staveb“ (protipovodňové poldry, lesní porosty, polní cesty,
apod.). To však zřejmě až počátkem roku 2018. Touto cestou chci moc poděkovat Všem občanům, kteří
spolupracovali se Státním pozemkovým úřadem na zaměření pozemkových hranic, či byli přítomni na úvodním
jednání.
Jak jste již zaregistrovali, „sezóna údržby v obci“ je v plném proudu. Ani se nedokončilo kosení trávy na konci
vesnice a už aby se začalo znova na začátku. Pro letošní rok však mám zajištěno 9 zaměstnanců, kteří si
s náporem práce hravě poradí ☺. Zeleň v obci není jen tráva, ale samozřejmě i stromy a keře. Ty byly
zkontrolovány odbornou zahradnickou firmou pana Halfara ze Štěpánkovic. Zaměstnanci obce v těchto dnech
dosypávají mulčovací kůru a v průběhu roku (zřejmě na podzim) bude na vzrostlých stromech proveden
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odborný řez. V nejbližších dnech bude provedeno kosení trávy i na polních cestách podél alejí a bude-li dostatek
materiálu, budou tyto polní cesty i opravovány a zpevňovány. Sběrný dvůr, který je pro veřejnost otevřen
každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod., je občany využíván poměrně hojně. Občané Rohova mají možnost zcela
bezplatně odevzdat jakýkoliv odpad. Jen prosím na oplátku o dodržování čistoty a pořádku před sběrným
dvorem a rovněž prosím i o dodržování otevírací doby. Ve sběrném dvoře je k dispozici zbytkový stavební
materiál určen k drobnému prodeji občanům Rohova. Aktuální ceny jsou zveřejněny na jiném místě zpravodaje.
Znova podotýkám, že je tento materiál (struska, štěrk, písek, kamenivo) k dispozici jako zbytkový, tedy
v drobném množství a ceny jsou bez jakékoliv přirážky (obci je to zakázáno !) – k nákupní ceně materiálu je
připočtena pouze cena za dopravu. Bude-li z řad občanů zájem o tento materiál, je k dispozici na objednávku.
Bude-li zapotřebí i doprava materiálu k Vám domů, je zapotřebí, nahlásit tuto dopravu s dostatečným
předstihem. Je vyloučeno (až na výjimky), aby se cokoliv převáželo občanům ve stejný den objednávky.
Zaměstnanci obce mají dlouhodobě naplánovanou práci v obci a je samozřejmě nerozumné, aby neustále
„odskakovali“ od započaté práce. Děkuji za pochopení. Co se týče letošních investičních akcí, tak jen doplním
informace z dubnového vydání zpravodaje, že zastupitelstvo obce již na investiční projekty vyhlásilo výběrové
řízení, koncem měsíce by mělo být jasno v dodavatelských firmách. Jakmile budou podepsány Smlouvy o dílo,
zahájí se stavební práce bez odkladu. Jedinou výjimkou je oprava místní komunikace v ul. Na Kopci. Zde je
zapotřebí stavebního povolení, proto se musí do té doby posečkat.
Dubnové a květnové rozmarné počasí do značné míry ovlivnilo kromě jiného i náš kulturně-společenský život.
V dubnu byly plánovány 4 akce pro veřejnost, z čehož se uskutečnila pouze jedna. Šlo o výstavku výrobků
z dílny našich nejmenších dětí, tedy žáků mateřské školy v rámci Dne země, která se uskutečnila ve foyer
obecního domu a za což děkuji všem, kteří se na ní podíleli – především dětem. Ostatní akce – Den země, Retro
párty a pálení čarodějnic se bohužel neuskutečnily. V rámci Dne země byla plánována výsadba lesních stromků
v obecním lese „Druhý důl“. Počasí
bohužel nepřálo a přesto, že se žáci ZŠ
Sudice na tuto bezvadnou akci těšili,
nemohla se z důvodu podmočené půdy
uskutečnit. Stromečky nakonec vysadili
„za pět minut dvanáct“ členové
Mysliveckého sdružení Hraničář, za což
jim také moc děkuji. Bylo to v posledních
letech vůbec poprvé, že se Den země
neuskutečnil, a já věřím, že to bylo také
naposledy, i když ani já větru a dešti
neporučím.

Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám, sál
Obecního domu v Rohově 20. dubna 2017

Obec v letošním roce nad rámce již
zmiňovaných investičních akcí připravuje
obnovu informačních cedulí na sloupech
NN a veřejného osvětlení označující ulice
a objekty v obci, rozšíření počtu
odpadkových košů (část i pro „pejskaře“) a

na ulici Horní i novou plochu pro umístění sběrných zvonů na sklo.
Dne 24. dubna a 10. května zasedlo na svém 28. a 29. zasedání zastupitelstvo obce. Projednávala se řada bodů,
z čehož nejdůležitějším byl rozpočet obce na letošní rok. O tom, v jaké výši byl schválen, na co se finanční
prostředky vyčlenily, Vás budu informovat v dalším vydání zpravodaje.
Závěrem chci stejně jako v každém zpravodaji moc poděkovat všem, kteří se jakoukoliv měrou podílí na rozvoji
naší obce, spolupracují při údržbě obce a hájí dobré jméno ve „světě“.
Děkuji všem a přeji do dalších jarních dnů a týdnů duševní pohodu, pevné zdraví a otevřené srdce.

Daniel P r o c h á z k a, starosta obce
____________________________________________________________________________________
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Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve čtvrtek 1. června 2017 !
Upozornění - úhrada místního poplatku
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 ve výši 510,- Kč/poplatník je nutné uhradit nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku, v případě, kdy popl. povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je
možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku.
____________________________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 3. května 2017 očkování psů proti vzteklině. Bylo
naočkováno 36 psů, v obci je v současné době evidováno přibližně 95 psů - přesný počet se
neustále mění podle počtu přihlášených a odhlášených psů. Povinností každého majitele psa je
podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích v obci Rohov přihlásit psa,
který dovršil stáří 3 měsíců a to do 15 dnů. Rovněž je povinností ohlásit zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů od úhynu psa, darování jinému majiteli nebo prodejem, ztrátou, utracení
psa nebo přestěhování se apod. Na obecním úřadě si majitelé psů mohou zdarma vyzvednout sáčky na sběr
psích exkrementů, kterými jsou v čím dál větší míře znečišťovány ulice obce !
____________________________________________________________________________________

Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – jaro 2017
Deratizace obce Rohov byla provedena dne 29.3.2017. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 50g Hubex
„špalky“ .Celkem bylo položeno 92 ks nástrah a byly zlikvidovány 2 ohniska výskytu.

Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 28.4.2017.
V zimě 2015 – 2016 byly výsledky 81%, na podzim 2016 to bylo 69 % a nyní na jaře 2017 to je 65 % - situace
se tedy postupně stále zlepšuje. Také počet ohnisek se snižuje. Jedná se o pozitivní vývoj.
Výskyt je stále především v oblasti ulice Hlavní. Ostatní části vykazují spíše běžný, či náhodný výskyt.

Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme:
V roce 2017 pokračovat v pravidelné deratizaci obce s odstupem cca 5 měsíců mezi kontrolou a další
pokládkou, situace by se měla i nadále pomalu zlepšovat.
Tým Deratizace4D
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Úřad práce v Kravařích – upozornění !
V pátek 9.6.2017 dojde z technických důvodů k uzavření Kontaktního pracoviště Úřadu práce Kravaře na ulici
Bezručova 542/10. Příjem nových žádostí o zprostředkování zaměstnání a žádostí o nepojistné sociální dávky
bude zajištěn z pracoviště úřadu práce na adrese Petra z Kravař 3165/9.
Oddělení nepojistných sociálních dávek, tel.: 950 142 267
______________________________________________________________________________________

Ceník
zbytkového
materiálu:

stavebního

Struska ocelárenská frakce 0/8 : 341,- Kč/t
Kámen lomový frakce 16-32 : 320,- Kč/t
Štěrk potěrový : 378,- Kč/t
Písek :
246,- Kč/t
Doprava obecním traktorem : 360,- Kč/hodina

Společenská kronika –
měsíc duben 2017
Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občan
70 let 1 občanka
94 let – nejstarší občanka obce
Úmrtí – 1 občanka

____________________________________________________________________________________
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Projekt: „Aktivní na pohraničí / Aktywni na pograniczu” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000805
Euroregionální řídící výbor schválil, na svém zasedání dne 20. dubna 2017, realizaci společného
projektu obce Krzanowice a obce Rohov pod názvem „ Aktivní na pohraničí ", který bude
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Silesia 2014-2020 (Program INTERREG V-A ČR-PR).
Cílem projektu je pokračování ve spolupráci obcí Krzanowice a Rohov. Jedná se o přilehlé obce,
spojené společnou historií, kulturou a totožností. Zároveň mají i společné problémy. V rodinách
zaniká mezigenerační spojení, což plyne z rychlého životního tempa. Aby mohl být tento nepříznivý
proces zpomalen, vytvoříme příležitost společného trávení volného času pomocí řady integračních
akcí na obou stranách polsko-české hranice.
Celkové výdaje projektu činí 18 357,61 EURO. Výše dotace činí 15 603,96 EURO.
Projekt bude realizován v období 01.05.2017 do 31.12.2017.
Daniel Procházka, starosta obce Rohov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá v neděli 4.6.2017 od 14.00 hodin
soutěž v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov.
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!

__________________________________________________________________________________
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Obnova veřejných prostranství v obci Rohov
Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2017“ a podala žádost o poskytnutí dotace na projekt
„Obnova veřejných prostranství v obci Rohov“.
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci
v maximální výši 43,10 % , maximálně však ve výši 300.000,- Kč. Předpokládaná výše celkových
uznatelných nákladů projektu činí 696.040,- Kč.
V rámci projektu bude zkvalitněn technický stav přístupových chodníků v obci :
lokalita č. 1 - chodník spojující ul. Slezskou, Dolní a Horní u dětského hřiště,
lokalita č. 2 - chodník spojující ul. Hlavní s ul. Na Kopci a odpočinková zóna na ul. Na Kopci na pozemku
parc. č. 27/6, součástí projektu je rovněž instalace dvou osvětlovacích prvků – solárních svítidel v této lokalitě
Na ploše odpočinkové zóny budou provedeny sadové úpravy zeleně. S prací na realizaci projektu bude
započato v průběhu letních měsíců letošního roku.
_____________________________________________________________________________________

Z církevního okénka

V neděli 14. května 2017 v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích přistoupilo k prvnímu svatému přijímání
celkem 17 dětí, z Rohova to byly 2 dívky a 4 chlapci.

______________________________________________________________________________________

Projet otevřené chrámy
Ostravsko-opavská diecéze spustila projekt s názvem Otevřené chrámy, hlavní myšlenka je jednoduchá –
zpřístupnit chrámy veřejnosti i jindy než jen o bohoslužbách. Ve všech kostelích přivítá návštěvníky průvodce.
Konkrétně na Opavsku se do projektu zapojilo sedm kostelů, mezi nimi i sudický kostel sv. Jana Křtitele.
Podrobnější informace o otevírací době naleznete na www.doo.cz/otevrenechramy.___________________
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Do Muzea Hlučínska symbolicky
zavítali Masaryk s Benešem
Stejně jako jarní příroda začíná pomalu hýřit barvami rašících
květů, tak prostory Muzea Hlučínska ožily nejroztodivnějšími
tvary vystavovaných klobouků. Až do června zde totiž bude
k vidění výstava s názvem Dámy a pánové, držte si klobouky!
Na výstavě je prezentováno více než 100 klobouků,
prostřednictvím kterých je zachycen jak průřez vývojem pokrývek
hlavy za posledních 200 let, tak i rozličnost forem tvarů a
materiálů. Exponáty zachycují výstřelky dámské i pánské módy,
vojenské přilby a čepice, klobouky kočích a lokajů, pokrývky
hlavy podle různých profesí, ale třeba i klobouky náboženského
charakteru. Návštěvník tak bude moci porovnat kvadrátky kněží i
rabínů, nebo se pokochat krásou kardinálského klobouku. Výstava
obsahuje i nejrůznější pokrývky hlavy ze všech koutů světa.
Indonésii reprezentují svatební čepice, severní Ameriku zastupuje
pravé mexické sombrero, klobouk kovboje a černošského sluhy.
Mezi vystavenými exponáty je k vidění také klobouk z Číny nebo
z Uzbekistánu. Milovníky přírody pak jistě zaujmou pokrývky
hlavy vyrobené z houby choroše, lesní trávy nebo smrkové kůry.
Část výstavy je věnována výrobě klobouků, která má u nás
dlouholetou tradici. Pro návštěvníky je připraven krátký film,
který dokumentuje celý výrobní postup od králíka spokojeně přežvykujícího zelný list, až po výslednou buřinku.
„Málo se ví, že novojičínské fabriky zásobovaly svými výrobky téměř celý svět. Například klobouky kovbojů se
nevyráběly v Americe, ale u nás. Ze Spojených států se dovážela bobří srst, z níž se v Novém Jičíně vyráběly
speciální klobouky, a ty pak putovaly
zpátky do Nového světa,“ přiblížil jeden
z aspektů kloboučnické výroby ředitel
muzea Metoděj Chrástecký. „A další
zajímavostí je, že jeden z pobočných
závodů jičínské firmy Hückel, předchůdce
dnešního Tonaku, byl v německé Ratiboři.
Výroba tedy nebyla výlučnou záležitostí
Nového Jičína,“ doplnil ředitel. Největší
lákadlo ovšem představují klobouky a
čepice tří československých prezidentů,
kteří navštívili Hlučín. Součástí výstavy je
také fotokoutek, kde si návštěvníci mohou
některé klobouky sami vyzkoušet. Výstava
klobouků byla realizována ve spolupráci
s Muzeem Novojičínska a potrvá do 9.
června 2017.
Jiří Neminář
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v neděli 18. června 2017 od 14.00 hodin do areálu Kučakovec na tradiční

letní setkání seniorů u dechovky
Program:

-

vystoupí žáci ZŠ Sudice, Klub seniorů z Hlavnice, o hudební doprovod se postará
jako tradičně Rohovanka se svými sólisty
Občerstvení v podobě koláčů a kávy zdarma bude zajištěno !
Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
____________________________________________________________________________________
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Založení JZD Rohov – rok 1957
V tomto roce nastal přelom v socializaci vesnice. Nábor zemědělců do JZD a přesvědčovací kampaň byla do
tohoto roku jen nárazová a nepřinesla očekávaných výsledků. Úkolem bylo v tomto roce založení jednotných
zemědělských družstev ve všech obcích Hlučínského okresu a to družstev většinových. Od počátku roku se
připravovala vedle nastávajících voleb do MNV, ONV a KNV široká kampaň na získávání zemědělců pro
myšlenku kolektivního hospodaření.
Zpočátku se zdálo, že v Rohově nebude dosaženo úspěchu za žádnou cenu. Rozběhla se přesvědčovací kampaň.
Členové národního výboru spolu se zástupci složek navštěvovali zemědělce a přesvědčovali je o nutnosti
společného hospodaření. Pro agitaci byli do Rohova přiděleni zvlášť referenti ONV, kteří hovořili se zemědělci.
Dne 28. února byl do Hlučína svolán celookresní aktiv funkcionářů národních výborů, KSČ a složek NF (Národní
fronty), kde byla hodnocena I. etapa zimní kampaně a kde se projednávaly úkoly II. etapy voleb do NV a
v získávání členů JZD. Podobnému aktivu byli přítomni správci OB a vedoucí agitačních středisek, kde byly
vytyčeny úkoly pro nastávající období voleb a přesvědčovací kampaně.
V neděli 24.3. se rozešli členové agitačního kolektivu za zemědělci k náboru do JZD.
V neděli 15.4. agitační dvojice zvaly občany na májové oslavy a hovořily o volbách do NV a vstupu do JZD.
Na pátek 7.6. byli svoláni všichni zemědělci za účelem ustanovení JZD. Ale nic se nezměnilo. Pak následovaly
ještě dva pohovory se zemědělci za přítomnosti předsedy JZD z Dolního Benešova a tajemníka OV KSČ, ale
výsledek se nedostavoval. Obrat nastal koncem června. Zemědělci byli zváni k pohovorům na MNV po řadě
pohovorů u nich doma. Začalo se používat i zastrašovací taktiky, byly vyměřovány pokuty za nedodržení osevních
ploch, zemědělcům nebyl povolen odprodej dobytka apod. a tak se počaly objevovat přihlášky do JZD. Ti
zemědělci, kteří kladli největší odpor, byli předvoláni k pohovoru na ONV. S dostatečným počtem přihlášek bylo
přikročeno k sestavení návrhu kandidátky předsednictva JZD. Po dlouhém přemlouvání a objasňování souhlasili
navrhovaní zemědělci s funkcemi v JZD. A tak na ustavující schůzi za přítomnosti tajemníka OV KSČ bylo
zvoleno představenstvo JZD.
Do konce roku 1957 bylo získáno 52 členů s 274 hektary půdy. Přes školní prázdniny byli zde 2 inženýři, kteří
vytyčovali v katastru plochy pro společné hospodaření. Zemědělci ještě samostatně sklízeli, ale řepku již začali sít
společně. Adaptacemi se počalo upravovat ustájení dobytka pro hromadný odchov. Byl vypracován celoroční
výrobní plán (CVP) a svod dobytka začal od 1. ledna 1958. V listopadu začali družstevníci navštěvovat družstevní
školu práce (DŠP) a to každé úterý v místnosti Pohostinství. Byla početně navštěvována. Zemědělci odváděli
povinné podíly krmiv, aby tak byla zajištěna krmná základna. Nábor do JZD pokračoval zejména u těch
zemědělců, kteří byli zaměstnáni v průmyslu a u malých zemědělců. Okresním výborem KSČ byly vydány místní
noviny vyzývající rolníky ke vstupu do JZD. V druhém čísle byli odhalováni zemědělci kulackého charakteru
s charakteristikou činnosti za okupace. Do Rohova byl přidělen tajemník OV KSČ s. Josef Jelínek, který vedl
celou přesvědčovací kampaň. Zemědělci byli i několikrát voláni k pohovoru na MNV a tak dlouho byli
přemlouváni, až přihlášku do JZD podepsali. Do JZD nakonec podepsali přihlášku všichni sedláci v Rohově.
A tak došlo k historickému přelomu ve vývoji obce, která se tak dala na cestu socialistické vesnice. S přesvědčení
a dobrovolně majetek nedal nikdo do společného hospodaření. Proto nechuť k práci s nabývajícím mezinárodním
napětím byla tím větší. Zemědělci věděli, že dojde k tomu, že budou muset zanechat soukromé malovýroby, ale
přece jen nečekali, že to bude už letos. A nad tímto momentem překvapení nabyla vrchu taktika strany. Sokolské
heslo: Tam svět se hne, kam se síla napře, se potvrdilo v Rohově, neboť se roky pochybovalo o JZD v Rohově.
V roce 1957 měla obec Rohov: koně 56, žír 362, vepř 414, kozy 146, drůbež 1860, husy 130, kachny 139.

čerpáno z obecní kroniky
_______________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MŠ
„INSPIRACE Z POPELNICE“

V měsíci dubnu se děti z naší školky účastnily
projektu „Den Země“. Učily se třídit odpad, jak
se mají chovat k přírodě a hlavně jak ji chránit.
Při pobytu venku si děti více všímaly okolí kolem sebe,
objevovaly v naší obci kontejnery s tříděným odpadem a
opakovaly si, jak je používat. Projekt jsme zakončily výstavou
výtvarných prací na OÚ pod názvem „Inspirace z popelnice“.
Výrobky na této výstavě byly zhotoveny z recyklovaných
materiálů. Děkujeme všem za návštěvu této výstavy.
„ČAS PRO ŠKOLIČKU PĚŠÁKA“

Chodit pěšky je pro dospělé i pro děti nejpřirozenější způsob
pohybu. Pobyt v přírodě je velmi prospěšná věc a když se k
tomu přidá poznávání, putování za „něčím“, vyvine se z toho
velice prospěšná činnost nejen pro naše zdraví. Pohyb na
čerstvém vzduchu nám také přináší zážitky se svou rodinou či
kamarády.
V rámci ŠVP jsme se v dubnu, jehož blog nesl název „Čas pro
školičku pěšáka“, připravovali a trénovali na turistickou
sezonu. Chce se to například naučit správně zabalit batoh,
vybrat vhodné obutí, oblečení, jídlo a pití, znát značení
turistických tras. ..
V rámci tohoto blogu jsme měli naplánovaný výlet za
kamarády do nedaleké obce Bělá, kde jsme chtěli navštívit
nejen tamní školku, ale také zajímavá místa, která se v obci
nacházejí. Aprílové počasí nám v tom ale zabránilo.

Anna Nevřelová, ředitelka MŠ
__________________________________________________________________________________________

Poděkování
Děkujeme paní ředitelce a paní
učitelce za krásné představení ke
Dni matek v Mateřské škole
Rohov a také za hudební
doprovod studentce Veronice
Hluchníkové za spolupráci v
MŠ.
Děkují všechny maminky a těší
se na další akce v MŠ.
Andrea Kryštofová

_____________________________________________________________________________________
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Přednášky pro rodiče v MŠ Sudice
Naše školka se zapojila do operačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I. Jednou ze šablon je „tematicky
zaměřené setkávání s rodiči dětí MŠ“ za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí
do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogickopsychologické poradny, psycholog, apod. Cílem těchto setkávání je poskytnout rodičům budoucích žáků
sudické školy dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich
dětí do základní školy. Setkávat se budeme s rodiči 3x za jedno pololetí v průběhu 2 let.
Naše první setkání se uskutečnilo 22. února, kdy jsme se s pedagogickým odborníkem Bc. Silvii Šremerovou
bavili na téma „Školní zralost a Školní připravenost“. Na této přednášce se rodiče dozvěděli, co by děti měly
umět ve školce, co by měly zvládnout, než nastoupí do 1. třídy a jak poznat školní zralost. V jakém případě je
dobré přemýšlet o odkladu školní docházky a kdy zajít na Pedagogickou psychologickou poradnu.
Naše druhé setkání se konalo 20. března s psychologem Phdr. Janem Svobodou na téma „Povídání o
dětech“, kde se rodiče dověděli, jak dětem škodí počítače a nadměrné sledování televize. Jak důležitá je
komunikace rodiče s dítětem.
A naše třetí setkání se uskutečnilo hned po velikonocích 19. dubna, kdy nás navštívila lektorka Mgr. Vladimíra
Šaršová z Pedagogicko- psychologické poradny v Hlučíně. Tentokráte na téma „Poruchy chování aneb
společně to zvládneme“. Lektorka nás seznámila se školní zralostí dětí a objasnila, jak to chodí v pedagogicko
psychologické poradně. Rodiče se dověděli, jak se pozná, že děti mají nějakou poruchu a jak jim pomoci, aby se
netrápily, co je to ADHD, porucha pozornosti, dyslexie aj.
Chtěla bych všem rodičům, kteří přišli, poděkovat. Myslím si, že jsme si z těchto tematických setkání
s odborníky všichni odnesli mnoho cenných rad a zkušeností. Děkujeme
Radka Malchárková, vedoucí učitelka MŠ Sudice
___________________________________________________________________________________
Zápis do 1. třídy zdárně proběhl
Dne 4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků.
Doufáme, že si zápis do 1. třídy, jeden z důležitých životních krůčků, užily
nejen děti, ale také jejich rodiče. Většina předškolních dětí školu už znala,
protože ji před blížícím se zápisem navštívila. Samotný zápis probíhal v 1.
třídě, kde děti ukázaly, co všechno umí a dovedou. Zatímco rodiče sepisovali
potřebné administrativní údaje, děti plnily několik úkolů, a tím dokazovaly
svou připravenost a zralost ke školní práci. Po splnění všech úkolů si mohly
odnést hezký dáreček a pamětní list jako upomínku na tento významný den.
Pro školní rok 2017/2018 jsme zapsali 13 dětí ze Sudic, Rohova a Třebomi.
Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši
školu a těšíme se na setkání v září 2017.
CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU PROFESE – POŠTOVNÍ PRACOVNICE
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní
formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší.
V pondělí 24. 4. 2017 nás do školní družiny přišla navštívit poštovní pracovnice paní Táňa Skřenková, která
pracuje u nás v Sudicích. Poštovní pracovnice si pro nás nachystala různé ukázky pomůcek, s kterými na poště
pracuje – např. složenky, podací listy, pohlednice…
A co je vlastně úkolem poštovní pracovnice…? Jejím úkolem je zajišťovat depozitní a platební produkty a
služby v tuzemské nebo zahraniční měně, a to včetně zřizování, vedení a správy účtů klientů banky. Má na
starost všechny činnosti, které vyplývají z přímého styku s klienty, včetně poradenské, konzultační a akviziční
činnosti. Kromě toho má na starost i jednoduché účetní a pokladní operace. Minimální požadované vzdělání je
střední poštovní. Pošta je označení pro službu, která zajišťuje korespondenci, listovním službám, rozesílání
zásilek, převodům peněz, vydávání apod. Jedná se o jednu z nejstarších služeb, které jsou na světě provozovány.
Tvoří součást každodenního života lidí na celém světě. Děkujeme paní Skřenkové za poučné informace, za
orientaci na poště a v poštovních operacích, skvělou připravenost, ukázky pomůcek a za svůj čas, který nám
věnovala…
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny
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Zájezd do Německa „Po stopách Ludvíka II. Bavorského“
Ve středu 26. dubna ve velmi časných ranních hodinách jsme společně s žáky ze ZŠ Hať vyrazili na dlouho
očekávaný výlet do Německa.
Třídenní poznávací zájezd spojený s návštěvou nejkrásnějších bavorských zámků posledního pohádkového
krále Ludvíka II. jsme zahájili návštěvou Mnichova. Již od začátku jsme věděli, že počasí nebude asi úplně
ideální, ale že bude pršet nebo sněžit nonstop celé tři dny, jsme opravdu do poslední chvíle nevěřili. Program
nám ale vše bohatě vynahradil. V BMW muzeu jsme si prohlédli expozici aut, motorek i leteckých motorů
BMW, rozdělenou do vývojových epoch. Člověk zde nevěděl, se kterým autem nebo motorkou se má vyfotit
dříve. V BMW Welt mnozí neodolali a usedli za volant vystavených aut nebo za řídítka silných motorek.
Odpoledne jsme se přesunuli do historického centra Mnichova. Viděli jsme nejen Mariánské náměstí, starou i
novou radnici se známou zvonkohrou, dominantu města –
Frauenkirche, ale i pohádkové poklady v klenotnici Rezidence
rodu Wittelsbachů. Nakonec jsme ještě v jednom
z obchodních center nakoupili nezbytné suvenýry. Následoval
přejezd do 50 km vzdáleného
místa ubytování
v Benediktbeuern. Mládežnická ubytovna v areálu kláštera
salesiánů nás příjemně překvapila - útulné pokoje, zázemí pro
volný čas (stolní tenis, minifotbal, kulečník, diskotéka nebo
bar, ve kterém připravovali nealkoholické míchané nápoje) a
výborná kuchyně. Druhý den jsme se vypravili mezi alpské
velikány do olympijského městečka Garmisch-Partenkirchen,
alpské štíty se ale bohužel schovávaly v mracích. Nejdříve
jsme se zastavili v areálu se skokanskými můstky. Chladné a
deštivé počasí nás přimělo zvolit vycházku do soutěsky Partnachklamm, která patří k jedné z nejkrásnější
v Alpách. Dostali jsme se k ní od skokanských můstků přibližně za 30 minut pěší chůze. Již v roce 1912 byla
700 m dlouhá soutěska se skalami vysokými až 80m vyhlášena přírodní památkou. Opravdu bylo co obdivovat!
Šlapali jsme úzkou cestou a několika tunely ve skále. Za každým rohem se nabízel nový úhel pohledu a
společně se zvuky protékající říčky Partnach a padajících vodopádků tvořil zvláštní atmosféru. Ještě zajímavější
je to zde prý v zimě, kdy vodopády zamrzají. Prohlídku malebného městečka Garmisch-Partenkirchen jsme
poté absolvovali za okny našeho příjemně vytopeného autobusu a zakončili ji všeobecným hodováním v místní
pobočce McDonald‘s. Hned po obědě jsme se rozjeli k zámku Neuschwanstein, o kterém všichni ti, co se učí
německy, slyší už od prvních lekcí němčiny, nikdo ale ten název neumí vyslovit, natož napsat! Tento
pohádkový zámek prý posloužil Waltu Disneymu jako předloha pro zámek Šípkové Růženky. Z dálky od
parkoviště jsme měli dojem, že reklamní letáky i oficiální fotografie pořádně přehánějí. Ale když se člověk
dostane blíž, nestačí žasnout - zámek určitě nikoho nezklamal. Mohli jsme obdivovat honosné interiéry
nejromantičtějšího zámku Ludvíka II. Bavorského, vyzdobené zlatem, orientálními motivy, dřevořezbami
a malbami na motivy starogermánských eposů. Unavení prohlídkou i celodenním výletem jsme se vypravili na
zpáteční cestu do naší ubytovny v Benediktbeuern, kde na všechny čekala výborná teplá večeře. Třetí den jsme
se vydali směrem k tzv. bavorskému moři, k jezeru Chiemsee. Nasedli jsme na loď a přepravili se na jeden z
ostrovů – Herreninsel. Na něm se opět nachází jeden ze skvostů, které po sobě zanechal král Ludvík II.
Bavorský. Před zámkem, jenž byl postaven podle francouzského Versailles, se nachází překrásný park s mnoha
fontánami, chrlícími vodu. Interiéry zámku nás všechny asi mile šokovaly okázalou nádherou, svými honosnými
azlatem vykládanými pokoji a sály. Po prohlídce nás čekala cesta lodí zpět přes jezero, rychlý oběd a pak už jen
návrat domů. Zpáteční cestu si všichni účastníci zájezdu zpříjemnili vědomostním testem z reálií navštívených
míst a pro nejlepší řešitele z obou škol byly připraveny sladké odměny. Domů jsme dorazili opět v pozdních
nočních hodinách velmi unavení, ale spokojení.
Cestovní kancelář ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o. si opravdu zaslouží naše uznání za kvalitní organizaci celého
zájezdu a bohatý program. Poděkování patří také skvělé paní průvodkyni Alici, která se o nás po celou dobu
vzorně starala a samozřejmě i dvěma příjemným pánům řidičům za bezpečnou jízdu i přátelskou atmosféru.
Přijeli jsme plni nezapomenutelných dojmů a zážitků, poznali jsme mnoho krásných historických míst i
přírodních krás Bavorska. Děti měly nejen možnost vyzkoušet si své jazykové dovednosti, ale určitě získaly
mezi svými vrstevníky ze ZŠ Hať i mnoho nových kamarádů.
Mgr. Ivana Kobzová
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se
takových rozhleden dalo postavit 750. Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se
tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná
mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 %
plasty. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během 11 let svého
působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více než 17 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly
hned dva a půl krát vyskládat po obvodu
státní
hranice
České
republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně
používáme, se v českých domácnostech
začaly zabydlovat už začátkem 20. století.
Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou masového
připojování ke vznikající elektrické
rozvodné síti. Jepičí život mají naopak
přístroje s paměťovým nosičem. Typickým
příkladem byl hit 90. let, videorekordéry
systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly
CD přehrávače, které jsou v posledních
letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme
ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí.
Jsou to hlavně kuchyňské roboty s
bohatým příslušenstvím pro domácí
výrobu nejrůznějších pochutin, které se
naposledy masově vyráběly ve 30. a 40.
letech 20. století. Některé nesou dokonce
stejnou značku, je pravděpodobné, že se
jejich výrobci inspirovali i ve vlastních
firemních muzeích. Ucelený systém sběru
a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
se ale začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě
před jedenácti roky, kdy se do české
legislativy promítla tehdy nová evropská
směrnice. Díky tomu se staré spotřebiče
postupně přestaly házet do popelnic, a
když se nevešly, vozit na černé skládky.
Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky,
což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii. Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho
se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení
na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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