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Vážení a milí čtenáři,
moc Vás všechny zdravím ! Jistě netrpělivě čekáte na další vydání Rohovského zpravodaje, který vám i v
říjnovém čísle přinese spoustu zajímavých informací, pozvánek, pár fotografií. Tak tady je…
Začátek října se nesl v duchu stavební činnosti, ale i kulturních akcí. A nebylo jich málo. Začnu tedy tou
stavební činností. Jistě jste zaregistrovali, že v průběhu tohoto měsíce jsme zahájili opravu ulice Horní a také
manipulační plochy u obecního domu. V těchto dnech se již tyto plochy „chlubí“ novými povrchy – asfalty.
Ulice Horní byla poslední místní komunikací, kterou jsme v naší obci neměli opravenou. Po dnešku můžeme
konstatovat, že obec Rohov má všechny místní komunikace ve sjízdném stavu, bez závažnějších vad. Společně
s chodníky tedy máme obec, po stránce základní dopravní infrastruktury, prakticky v novém stavu. Dalo by se
říci, že již nemáme co opravovat. Toto je však jen zbožné přání, jelikož ostatní plochy (chodníků či komunikací)
se budou muset časem zase opravovat. To však (předpokládám) za nějaký čas. V dalším období se tedy budeme
muset zabývat jinými stavbami – kanalizací, obecními budovami, atd. Na ulici Horní byla v rámci projektu
„Rekonstrukce MK ul. Horní v obci Rohov“, která byla spolufinancována Moravskoslezským krajem, kdy nám
byla poskytnuta dotace ve výši 400.000,- Kč, provedena pokládka nového asfaltového krytu ve dvou vrstvách
(předcházela tomu příprava – odstranění krajnic, vyfrézování části komunikace, vyčištění a aplikace
spojovacího postřiku) a silnice se upravila tak, aby byl spád, pro odvádění dešťových vod směřován do travnaté
plochy u fotbalového hřiště. Dále se opravila stávající kanalizační šachta a nově se nainstalovaly dva příčné
odvodňovací žlaby, které jsou svedeny do zmiňované stávající kanalizační šachtice. Součástí stavebních prací
byla také výměna stávajících silničních obrubníků a byl upraven jeden vjezd k RD na této ulici. Vše dle
projektové dokumentace. Byly rovněž upraveny krajnice podél této silnice vysypáním živičného recyklátu. Tyto
práce provedli zaměstnanci obce, jelikož nebyly součástí Smlouvy o dílo. Manipulační plocha u obecního domu
prošla také zásadní proměnou. Byl položen nový asfaltový kryt („koberec“), kompletně jsme zrekonstruovali
hlavní kanalizační šachtici a nově instalovali odvodňovací potrubí se zaústěním do této šachty. Před pokládkou
asfaltového krytu byla v celém obvodu plochy instalována tzv. přídlažba z betonových velkoformátových
dlaždic. Navíc byla provedena dodatečná izolace od budovy obecního domu a navazujícího oplocení betonové
zídky. Obě tyto stavební akce již byly zkontrolovány obcí a stavebním dozorem a v dalších dnech se projekty
ukončí. Navazovat bude příprava závěrečného vyúčtování s Moravskoslezským krajem. Stavební práce byly
provedeny s 1-měsíčním předstihem. V těchto dnech jsme zahájili zpevnění polní cesty na tzv. „prodloužené
Špalírovské“. Práce by měly trvat „jen“ několik dnů. Výsledným efektem je přímé spojení se sousedními
obcemi, aniž by se využila hlavní silnice. Věřím, že mnozí z Vás (zejména pěší a cyklo turisté) tuto úpravu
přivítají. V průběhu dalších dnů se také zahájí opravy poškozených kanalizačních šachtic v obci. Stavební firma
je již vybrána, čekáme na termín realizace.
Pár slov ke společenským akcím, které se uskutečnily v září a říjnu. V sobotu 14. září byla místním sborem
dobrovolných hasičů uspořádána soutěž v požárním sportu, tzv. veterán liga. Pěkná akce. Zúčastnil jsem se jí
poprvé a bylo se na co koukat. Věřím, že i početná divácká kulisa byla spokojena. Díky organizátorům za ni a
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věřím, že se v Rohově zopakuje ! 21. září jsme zorganizovali druhý ročník „Dožínek“. Po úvodní obavě, jak
celá akce dopadne se mi opravdu ulevilo od nervů. Byl jsem mile překvapen, jak akce dopadla. Hodnotím ji na
jedničku s hvězdičkou. Odhadujeme, že se jí zúčastnilo více alegorických vozů, více lidí. Což je bezvadné.
Ukázalo se, že i přes prvotní připomínky některých občanů v loňském roce, se akce ujala. A dnes jsem si na
100% jistý, že ji budu/budeme organizovat i v dalších letech. Dožínkové slavnosti by se však neuskutečnily bez
pomoci mnoha lidí. A protože jich bylo vážně mnoho, rád bych poděkoval „plošně“ všem najednou, abych na
někoho (nechtěně) zapomněl. Děkuji tedy úplně všem za pomoc s organizací „Dožínek 2019“ !!
O týden později se uskutečnilo slavnostní předání nového hasičského vozidla pro zásahovou jednotku SDH
Rohov. Myslím, že jsem na toto téma psal již dost a dost, proto se v tuto chvíli zaměřím pouze na poděkování.
Děkuji i v tomto případě za pomoc s organizací této akce. Věřím, že nové vozidlo bude sloužit obyvatelům obce
Rohov na 100%. Dne 13. října zorganizovali dobrovolníci, pod vedením pana Petra Pospěcha „Drakiádu 2019“.
I přesto, že jsem na této akci (bohužel) osobně nebyl, z informací které mám, si všichni účastníci této akce
pochvalovali její přípravu a samotný průběh. Jsem moc rád, že se tato akce „obnovila“ a navíc, že ji
zorganizovali dobrovolníci. Z tohoto místa tedy moc děkuji všem, kteří se na ní podíleli. V období od 28. září
do 4. října byla v prostorách obecního domu k nahlédnutí výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků. Letošní
ročník byl bohužel nejskromnější ze všech ročníků. Mrzí mně, že se do „tradiční“ akce zahrádkářů zapojilo tak
málo vystavovatelů. Tak snad příští rok to bude lepší. Děkuji i tentokrát všem vystavovatelům a taky členům
ČZS Rohov, kteří se na výstavě podíleli.
Závěrem ještě jedna informace. Jak jsem uvedl v minulém vydání zpravodaje, v tomto čísle jsem plánoval
poskytnout informaci ke Komplexním pozemkovým úpravám. Jelikož nemáme k dispozici stanovisko Státního
pozemkového úřadu, nemohu v tuto chvíli žádnou informaci poskytnout. Věřím, že budeme v nejbližší době mít
patřičné podklady ze strany tohoto úřadu a informace k této problematice zveřejníme. Děkuji za pochopení.
Přeji Vám krásné podzimní dny. Užívejte si Babího léta, pestrobarevné přírody a zůstávejte ve zdraví a pohodě.

Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________
Rohovští hasiči světili nové auto
Nový vůz posvětil hasičům dne 28. září 2019 pan farář Aleš Písařovic.

_______________________________________________________________________________________

Obec Rohov zve dříve narozené spoluobčany na

Podzimní setkání seniorů

Kdy: pátek 8. 11. 2019 od 14 hodin Kde: sál Obecního domu
Program: vystoupení žáků MŠ Rohov, beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
Hudba k tanci i poslechu: Duo SEPPI a SEPPI (pan Josef Melecký z Kravař)
Občerstvení – teplé jídlo, moučník a káva zajištěno !
Těšíme se na Vaši účast !!!
_______________________________________________________________________________________
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DOŽÍNKOVÉ ODPOLEDNE – 21. září 2019

_______________________________________________________________________________________
Zveme všechny světlušky, berušky, broučky a jejich rodiče na tradiční

SVĚTLUŠKOVÝ REJ

Sraz v neděli 27.10. 2019 v 16:30 u Obecního domu v Rohově.

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 se na Vás Roháček 
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Povinné „čipování“ psů !
Od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat
psy na území ČR mikročipem.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území ČR označený každý pes. Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
nejpozději v půl roce věku. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři (https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Ceny jsou smluvní. Kontroly bude provádět Státní veterinární správa. Za psa bez označení bude od roku 2020
hrozit správní řízení s uložením až 20 tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Čipování psů MVDr. Holečkem proběhlo v obci Rohov dne 7. října 2019. Pokud si občané nechají psa
čipovat u jiného veterináře, číslo mikročipu ať nahlásí do evidence psů, kterou vede Obecní úřad Rohov !

__________________________________________________________________________________

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

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 16. listopadu 2019 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 v pondělí 11. listopadu 2019 !
________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel k 1. 10. 2019
Od začátku roku 2019:
Společenská kronika –
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 1
měsíc září 2019
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 13
J
u
b
i
l
anti – 50 let 1 občan
Zemřelí občané : 7 (4 ženy a 3 muži)
55 let 1 občan
Narozené děti : 4 (2 holčičky a 2 chlapečci)
70 let 1 občanka
Sňatky: 8
75 let 1 občanka
Počet obyvatel k 1. 1.2019: 601
Sňatek - 3
Počet obyvatel k 1.10.2019: 586
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku._____________
Děkujeme Vám za spolupráci, ČEZ Distribuce, a.s.

Bližší info viz.www.rohov.cz, úřední deska

KONZULÁRNÍ DNY NĚMECKÉHO VELVYSLANECTVÍ V KRAVAŘÍCH V BULY ARÉNĚ
datum konání: 19. LISTOPADU 2019 OD 08:30 DO 17:30 HODIN
20. LISTOPADU 2019 OD 08.30 DO 11:00 HODIN
V případě dotazů Vám poradí Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře, tel.: 602 502 478
_________________________________________________________________________________________
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Draci se slétli v neděli 13. října 2019 na Kučakovec

Za krásného slunečného a hlavně větrného dne se v neděli 13.10. uskutečnila snad již
tradiční drakiáda v areálu na Kučakovci. Už brzy před zahájením celého odpoledne
se začaly scházet první nedočkavé děti i s rodiči. Areál se velmi rychle zaplnil, což
překvapilo i samotné pořadatele  a všichni s nadšením očekávali, kdy se začnou do
vzduchu vznášet první draci. Už při příchodu všechny zapsané děti do soutěžní
listiny dostaly drobné laskominy a byl jim přeměřen drak, což byla jedna ze
soutěžních kategorií. Dále se soutěžilo o nejhezčího, nejsmutnějšího  , nejvýše
letícího draka a všechny tyto kategorie byly oceněny drobným dárkem. Všechny děti
ještě nakonec dostaly krásnou omalovánku s motivy Hlučínska. Zapsáno bylo téměř
40 dětí, ať už místních nebo přespolních, ale ve skutečnosti jich bylo daleko více, což
nás velice potěšilo.
Odpoledne rychle ubíhalo, draci různých barev, tvarů a velikostí krásně lítali,
všichni měli radost z krásně stráveného dne. Po celou dobu bylo přichystáno občerstvení v podobě opékání
párků a špekáčků, domácích buchet, samozřejmě jsme mysleli i na pitný režim  . K vydovádění byla
přichystána obří nafukovací skluzavka, kreslení draků, modely letadýlek a celým odpolednem provázela
k poslechu i tanci perfektní hudba.
Všichni zúčastnění odcházeli spokojeni a děkovali nám. I ze strany pořadatelů vládla spokojenost.
Závěrem bych rád poděkoval Petru P., Michalovi Ž., Mirkovi M., Martině P., Lence P., LM Model Kobeřice,
Skákací hrady – Blonďák Kravaře, ale také obecním zaměstnancům a obci Rohov za financování celé akce.
Pokud jsem na někoho zapomněl, ať se nezlobí 
Za všechny pořadatele Saša V.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Výstava ovoce, zeleniny a ručních výrobků
Výstava proběhla od 28.9. do 4.10.2019 ve
vstupní hale Obecního domu.
Byly zde ke shlédnutí výpěstky druhů ovoce a
zeleniny, které vypěstovali na svých zahrádkách
obyvatelé obce, také se prezentovaly ruční
výrobky, med a hrnkové květiny.
Výstava se líbila, škoda jen, že nevystavovalo více občanů.
Doufejme, že bude pokračovat i v následujících letech.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6
Z farního okénka - FaraFest 2019

Farní odpoledne pro
všechny u příležitosti
porážky farních
oveček se uskutečnilo
v sobotu 5. října
od 14 hodin v areálu
fary v Sudicích.
__________________________________________________________________________________
Setkání schol
Hlučínska
5. října 2019
v Oldřišově

_________________________________________________________________________________________

Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska

V neděli 13. října 2019 se uskutečnilo v kostele Krista Dobrého Pastýře v Hněvošicích 22. Setkání chrámových
sborů regionu Hlučínska. Pořadatelem byla obec Hněvošice ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Hněvošice a Sdružením obcí Hlučínska. Zúčastnil se také chrámový sbor při chrámu sv. Jana Křtitele
v Sudicích, kterému touto cestou děkujeme za účast a reprezentaci naší farnosti.
Daniel Procházka, starosta

__________________________________________________________________________________________

7
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Soutěž GEOŠIFRA
Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se naše dva týmy tvořené žáky 9. třídy zúčastnily této
soutěže. Vše si přichystala Střední průmyslová škola stavební v Opavě. Jedná se o
soutěž, která se v minulosti jmenovala „Najdi si svou kešku“. Vše probíhalo
v blízkosti střední školy a v nedalekém městském parku. Úkolem bylo v co
nejkratším čase najít všechny stanoviště pomocí navigace Garmin, splnit několik
úkolů a na závěr vyplnit test, který byl zaměřen na otázky z geodezie, matematiky
a zeměpisu. Další soutěže, které žáci museli splnit, byly přetahování lanem a měření plochy. Také jsme měli
možnost vyzkoušet si různé přístroje na geodezii a v průběhu soutěže jsme navštívili blízkou jídelnu, kde na nás
čekal výborný oběd. Letos se našim týmům podařilo obsadit úžasné 4. a 10. místo z 20 týmů. Jedná se sice o
bramborovou medaili, ale i přesto je to nejlepší umístění, kterého jsme kdy dosáhli.
4. místo - Tým Buchty – Filip Hrušťák, Ondřej Kašný, Klárka Kašná, Ester Mrvová
10. místo – Tým Klobásy – Jan Boček, Oliver Hartmann, Ivo Harazim a Tereza Ševčíková.
Na závěr musíme poděkovat organizátorům této soutěže za krásnou atmosféru, báječné občerstvení a oběd.
Poděkování si zaslouží i naši žáci, kteří výborně reprezentovali naši školu.
Mgr. Ondřej Pekárek
Evropský den jazyků ve škole v Sudicích Víte, že na světě existuje něco mezi 6 – 7 tisíci jazyky, kterými
mluví přes 6 miliard lidí, žijících ve 189 jednotlivých státech? Jazyky pocházejí z rodin podle původu a
rozšíření a rodiny se větví do jazykových skupin, které mají společný základ. Jazyky jsou živé, zaniklé a mrtvé,
mění se a vyvíjejí, jsou doslova živoucím organismem. Dá se o nich dozvědět spousta zajímavostí a pracovat
s nimi, i když je na začátku vůbec neovládáte. To všechno jsme si vyzkoušeli u nás ve škole na „Evropský den
jazyků“, který připadá na 26. 9. a slaví se v rámci EU od roku 2001. Ve škole jsme si užívali aktivity s jazyky,
které pro nás připravili učitelé a zpestřili nám každý vyučovací předmět. Děti s paní učitelkou Katkou Hrubou a
asistentkami Luckou Stuchlíkovou a Pavlou Němcovou si hrály, tvořily skládanky ze slov a symbolů zemí a
taky vytvořily gastronomickou dílnu s ochutnávkami dobrůtek různých krajů. Paní učitelka Petra Poštulková
vytvořila s dětmi úžasnou informační mapu o zemích a jejich jazycích. Paní učitelka Jaroslava Ratajová nabídla
dětem pohádku a písničky v cizím jazyce. Děti s paní učitelkou Lenkou Sniegoňovou výtvarně zpracovaly
vlajky států a pozdravy v mnoha jazycích. Starší žáci dokonce psali azbukou s paní ředitelkou Ivanou
Kobzovou, která je zároveň naučila některá slova v ruštině. Pan učitel Michal Kunický a jeho žáci zpívali
písničku v několika jazycích ze známé pohádky Ledové království a velmi si to užili. Paní učitelky Romana
Synková a Hana Nováková vedly hodiny dějepisu a přírodopisu ve spojení s informacemi v cizím jazyce, což je
velmi oblíbená metoda CLIL. (Content and Language Integrated Learning). Paní učitelka Veronika Chovancová
připravila pro děti počítání s římskými číslicemi. Žáci s panem učitelem Ondřejem Pekárkem hledali s v mapách
a určovali jazyky poslechem. Žáci s paní učitelkou Petrou Ratajovou pracovali v naší úžasné nové jazykové
učebně s mapkami jazykových rodin a skupin, řadili jazyky do oblastí, seznámili se více se slovanskými jazyky,
řešili kvíz a také hledali a přiřazovali slova, která jsou převzata z jiných jazyků do angličtiny i češtiny. Tento
zábavný a poučný den nám napovídá, že lidé na všech kontinentech jsou originální nejen svým vzhledem,
kulturou a jazykem, ale i přístupem a pojetím rozmanitosti. V Evropě žije 800 milionů Evropanů ve 47
členských státech a jejich jazyková bohatost nás může více spojovat než rozdělovat. Zároveň nás tato skutečnost
vede k učení se cizích jazyků, které nám pomáhají při cestování, práci i zábavě!
Jazykům zdar a úspěch v jejich učení !!! To si přejí učitelé a děti z naší školy.
Mgr. Petra Ratajová
HURÁÁÁ BASEBALL A SOFTBALL JSOU PRIMA
V úterý 17. září si žáci naší školy vyzkoušeli základy pálkovacích her, mezi které patří softball a baseball.
Opavský trenér SK HIT Opava, Martin Poledna, naše žáky seznámil se základními taji těchto sportů. Vysvětlil
jim, jak si vybrat správnou pálku a jak vypadá rukavice, jaký je rozdíl mezi softballem a baseballem. Nadšení
bylo veliké, kdo by si rád nevyzkoušel odpaly a běh na metu. Mimo tyto dovednosti si děti vyzkoušely, jak se
chytá do rukavice po zemi i z „luftu“, teď už také vědí, co je homerun, domácí meta a jiné pojmy. Všichni si
nakonec zahráli základní hru pro nejmenší Bee-Ball a zkusili si odpal ze stativu. Kdo by měl zájem hrát tento
sport, může si vyzkoušet trénink v Opavě, informace najdete na www.hitopava.cz, rádi vám vše vysvětlí a
přijmou vás mezi sebe.
Mgr. Ondřej Pekárek
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
„Křížem, krážem po celém světě“,
tak zní název celoročního projektu školní družiny, do kterého se zapojí děti
z prvního i druhého oddělení. V každém měsíci navštívíme jednu zajímavou zemi,
o které se dozvíme spoustu pozoruhodných informací. Prostřednictvím video
ukázek, vyhledávání v encyklopediích a celkové společné spolupráce, dospějeme
k obsahu té dané země. Cílem tohoto projektu je výtvarný nákres a jeho seznámení
ostatním dětem. V měsíci září jsme zavítali do střední Ameriky, konkrétně do státu
Guatemala. Z video ukázky jsme se dozvěděli například, kdo je to šaman, jaké je národní jídlo, navštívili
národní park a viděli stratovulkán Atitlán. Děti si vybarvily národního maskota Kvesala, vyluštily křížovku,
nakreslily vlajku Guatemaly a další symboly, které k zemi patří. Mayové – obyvatelé Guatemaly chodí oblečeni
v pestrých barvách, proto jsme pro měsíc září zvolili fialovou. „Čím více fialové, tím větší šance porazit
soupeře…“A příště nás čeká nejlidnatější země světa – Čína.
Monika Fojtíková
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Návštěva Obecní knihovny Kobeřice
V úterý 17. 9. 2019 jsme se s dětmi vydali na výlet do Kobeřic. Účelem byla návštěva nově
otevřené knihovny v obecním domě a s ní spojená beseda na téma: „Kniha – studnice
moudrosti“. Paní knihovnice nás nejdřív provedly novou knihovnou, řekly, jak se máme
v knihovně chovat a které knihy jsou určeny (označeny) pro nejmenší čtenáře. Pak měly pro nás připravený
bohatý program. Poslechli jsme si pohádku „Jak liška neuměla říkat R“ a při promítání obrázků postaviček
z pohádek jsme určovali jejich názvy. Prohlédli jsme si ilustrace Josefa Lady a dalším naším úkolem bylo
v prostorách knihovny najít obrázky tohoto malíře. Následně si děti mohly vybrat a prohlédnout z mnoha knih
tu, která se jim nejvíce líbila. Zaujal je také koutek s hračkami a kreslením.
Návštěva knihovny byla pro nás velkým poučením a zážitkem. Děkujeme paní D. Letziánové a paní J.
Komárkové za příjemně strávené dopoledne a těšíme se na další návštěvu.
„Pes přítel člověka aneb Setkání
s canisterapeutickými psy v MŠ“
Dne 3. 10. 2019 jsme v naší školce
přivítali paní Šárku Blokešovou, která
se zabývá canisterapií, a její dvě fenky
Beretku a Roxi.
Canisterapie je metoda, při které se
využívá kontakt se psem, má vliv na
psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech
věkových kategorií. Podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí
orientaci v prostoru, sociální cítění, přispívá k duševní rovnováze. Děti se během povídání paní Blokešové
dověděly o chovu a výcviku psů, podle čeho se pozná zlý a hodný pes, jak se zlému psu ubránit, kdy si děti
mohou pohladit cizího psa, co všechno umí terapeutický pes a pes ve speciálním výcviku. Kromě ukázky
canisterapie cvičitelkou měly děti možnost samy se s pejskem sblížit – pohladit si ho, nabídnout mu piškot…
Děti byly velmi nadšené a odnesly si z tohoto setkání nejen příjemné zážitky, ale i některé důležité poznatky o
psech a setkání s nimi.
Tato aktivita proběhla v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II“ s názvem „Škola
otevřená spolupráci s místní komunitou, spolky a firmami – podpora vzdělávání a výchovy formou ukázek.“

MŠ Rohov
Srdečně Vás zveme na výstavku domácího tvoření rodičů a dětí z MŠ Rohov na téma:
„JAK SE PODZIM RADUJE“
V prostorách Obecního domu Rohov
Od 25. 10. 2019 do 21. 11. 2019

__________________________________________________________________________________________
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Začátek letošního podzimu byl v mikroregionu Hlučínska-západ velmi pestrý
Již před letními prázdninami jsme zahájili přípravy na velmi aktivní podzim v našem mikroregionu,
a to především se zaměřením na vzdělávání získávání nových znalostí a sdílení zkušeností. Cílem bylo nejen
vzdělávání starostů a úředníků, ale také pokračování v dobře nastartovaných aktivitách krizového řízení.
Na posledním Sněmu starostů mikroregionu Hlučínska-západ, který se uskutečnil počátkem června 2019
v Kravařích, projevili starostové zájem o širší vzdělávání (nejen své vlastní, ale především vzdělávání
zaměstnanců obecních úřadů) zaměřené na stavební zákon a územní plánování. Jedná se totiž o oblast, kterou se
zabývá (v různém rozsahu) i ta nejmenší obec.
Díky velmi dobré a dlouhodobé spolupráci se Svazem měst
a obcí České republiky jsme získali možnost k účasti na
probíhajícím projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné
správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159), podařilo se
nám tak uskutečnit nejen jeden, ale rovnou dva samostatné akreditované vzdělávací kurzy.
První vzdělávací kurz zaměřený na Územní plánování v praxi pod
vedením lektorky Mgr. Veroniky Doležalové, se uskutečnil 9. září
v Obecním domě v Rohově. A čtrnáct dní na to (23. září) následoval
návazný kurz Stavební zákon v praxi v podání lektorky JUDr. Milušky
Jarošové. I tento vzdělávací seminář se konal v Rohově. O vzdělávání
úředníků a starostů jsme zaznamenali poměrně značný zájem (okolo 30
účastníků na každém z kurzů), dokonce se zúčastnili i někteří další
zastupitelé. Jelikož vzdělávací kurzy byly pojaty spíše prakticky, přítomni
získali odpovědi na velké množství individuálních dotazů. Vzdělávací
semináře tak byly velmi aktivní. Nově nabyté zkušenosti budou moci
účastníci školení co nevidět uplatnit ve své každodenní práci. Samozřejmě, pokud bude v budoucnu zájem o
další vzdělávání nejen úředníků, velmi rádi jej
opět zrealizujeme. V posledním zářijovém týdnu
jsme se pak společně se starosty Hlučínska vydali
na
vzdělávací
exkurzi
Integrovaného
bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje
v Ostravě (taky jej můžete znát pod zkratkou IBC nebo 112). Tato akce
volně navázala na pilotní projekt „Společná příprava orgánů krizového
řízení obcí mikroregionu Hlučínska-západ“, který se konal v dubnu tohoto
roku. Našim průvodcem byl kpt. Ing. Martin Adamec. Účastníci se
dozvěděli nejprve něco z historie – co předcházelo vzniku tohoto (v
Evropě unikátního) řešení, zajímavosti z fungování IBC, ale především – co se
děje, a jak správě postupovat v případě, že v obci nastane nějaká krizová situace
nebo havárie. V tomto směru následovalo ze strany přítomných množství
praktických dotazů nejen na potenciální krizové situace, ale také na ty, které se
například již staly v minulosti a jejich řešení nebylo zcela jednoduché.
Starostové a pracovníci krizového řízení si tak mohli opětovně osvěžit své
znalosti, které nabyli praktickým cvičením v dubnu tohoto roku. Razíme heslo,
že je lepší tyto krizové situace (pohromy) teoreticky i nacvičovat a být
připraven, protože jak říká lidová moudrost – štěstí přece přeje připraveným.
Věřme tak i my občané, že v případě, pokud by k nějaké mimořádné situaci došlo, jsou vedení našich obcí a
měst připravena a vědí, jak reagovat – pro svou přípravu dělali letos maximum.
V mikroregionu jsme zažili velmi aktivní začátek podzimu – dva vzdělávací semináře doplněnou o další
z aktivit v krizovém řízení. Na všechny uskutečněné akce máme velmi pozitivní ohlasy. Proto již nyní
zvažujeme, co připravíme do budoucna. Zároveň mi dovolte, abychom tímto poděkovali nejen všem
účastníkům, lektorům, ale především obci Rohov a zaměstnancům obecního úřadu za poskytnutí prostor a
pomoc s konanými vzdělávacími kurzy i IBC MSK za možnost prohlídky a zajištění odborného výkladu pro
představitele našich obcí Hlučínska.
Mgr. David Adamec, Centrum společných služeb mikroregionu Hlučínska-západ

__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie
Z obecní kroniky …
Rok 1956
Místní národní výbor (MNV) odkoupil
ke svému účelu od pana Antonína
Watzlawika bývalou pekárnu za
13.000,- Kč.
Rok 1962
MNV
se
podařilo
zrenovovat obecní dům.

kompletně

Rok 1965
Budova MNV dostala novou fasádu.

bývalá pekárna a obchod p. Watzlawika
(dnešní ulice Hlavní č. p. 107 – budova bývalého obecního úřadu)
__________________________________________________________________________________________
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc
obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť
mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných
zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné
znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro
zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat k
recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v elektro obchodě při nákupu nového
nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vstupní hale Obecního domu.
Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného
dvora obce, každou sobotu (ul. Krátká, 8:00 – 12:00 hod.) Obsluha sběrného dvora je
zdarma převezme a vloží do
speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbily.
EKOLAMP se postará o sběr,
svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i
dalších elektrozařízení pro naši
obec zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP,
který
v České
republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst,
přispívá na náklady provozu
sběrného místa, plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří obec
Rohov finanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz.
__________________________________________________________________________________________
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