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Vážení spoluobčané,
dostáváme se pomalu ke konci měsíce listopadu, a bohužel se opět dostáváme do nelichotivé situace. Pandemie
Covid-19 nás nadále sužuje a její vývoj není příznivý. Zhoršující situace se odráží také na kulturním životě
v naší obci. S obavami o zdraví jsme zrušili plánované setkání seniorů, které se mělo uskutečnit 12. listopadu.
Náhradní termín měl být v lednu, ale vzhledem k vydaným opatřením a doporučením je možné, že ani v tento
termín nebudeme moct setkání uskutečnit. Uvidíme, co nám následující týdny přinesou. V prosinci plánujeme
tradiční mikulášskou nadílku a krmášové zpívání u vánočního stromu. Zda budou tyto akce uskutečněny, se
dozvíte v průběhu dní (sdělovacími prostředky – rozhlasem, plakátky). Vše diskutujeme s odborníky a
rozhodujeme se na základě jejich doporučení. Jsme rádi, že se uskutečnily alespoň některé akce. Na konci
měsíce října byl po roční pauze opět oživen Světluškový průvod. Poslední sobotu v měsíci jsme společně
vysadili novou alej kolem naší obce, všem pomocníkům moc děkujeme, a věříme, že nová alej přispěje ke
zkvalitnění životního prostředí a také kvality života nám všem. Na jaře dojde k výsevu trávy, cesta by měla být
v šířce cca 10 metrů a bude sloužit nejen k procházkám, ale také jako biokoridor pro drobnou zvěř.
Poslední akce proběhla minulý víkend v sále Obecního domu. Roháček a členky Klubu seniorů si připravili
Adventní vázaní věnců s malou dílničkou, a posezení u kávy a sladkých dobrot. Děkujeme všem za organizaci i
návštěvníkům.
Problém s rozhlasem v naší obci nachází řešení. Po kontrole firmou, která obsluhuje rozhlas v naší obci, byly
zjištěny závady na některých tlampačích, které byly důvodem špatné srozumitelnosti. Proběhlo místní šetření
během hlášení, a bylo vytipováno 10 míst, kde dojde k výměně stávajících tlampačů za nové. Tím by se měla
podpořit a zvýšit kvalita srozumitelnosti a hlasitosti.
Jistě jste si všimli výměny dveří v kapli sv. Petra a Pavla. Momentálně řešíme také problém s červotočem, který
napadl dřevěné interiérové prvky, zejména oltář. S kapličním výborem a specializovanou firmou jsme řešili
možnosti vyhubení. Jako nejlepší možnost, vzhledem k velikosti oltáře a dalších prvků, je vyhubení
prostřednictvím ,,dýmovnic“, které se v uzavřené kapli aplikují a nechají 24 hodin působit. S firmou ladíme
postupy. O případné aplikaci budete informování.
V minulém měsíci bylo provedeno drcení stavební suti uložené ve sběrném dvoře. Vzniklý recyklát byl vyvezen
a došlo ke zpevnění obecní cesty ke druhému dolu, která je dlouhodobě podmáčená a ztěžuje to vjezd
zemědělské techniky. V případě, že budete mít stavební suť, můžete ji opět odevzdávat ve sběrném místě
(silážní jámě). Upozorňujeme, že suť musí být bez příměsi hlíny, plastů, lepenky a dalších nevhodných
materiálů, které tam nepatří. Dále také nebudou odebírány příliš velké kusy, které nelze pak nasypat do drticího
stroje. Suť bude odebírána v otevíracích hodinách sběrného místa.
Vážení spoluobčané, v této nelehké době vám přeji hlavně zdraví. Prosím vás o maximální dodržování
hygienických opatření, a také o ohleduplnost, spolupráci a vzájemné porozumění mezi námi občany. Pokud by
se někdo ocitl v situaci, kdy z důvodu karantény či izolace by neměl možnost zajistit základní potřeby (nákup
potravin, léků), spojte se s obecním úřadem, a my vám pomůžeme.
Přeji Vám příjemné prožití nadcházejícího adventního období.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Bude vás zajímat - Finanční zapojení obce Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov
Obec Rohov se finančně zapojila na výměnu kotlů na území obce Rohov, a to tak, že spolufinancovala
prostřednictvím Moravskoslezského kraje vlastníky nemovitostí na území obce, kteří získali dotaci z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekty „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,, .
Doposud obec přispěla na výměnu kotlů finanční částkou ve výši 230.817,- Kč, a to 31 žadatelům.
Na svém posledním zasedání dne 20. 10. 2021 zastupitelstvo obce schválilo, v návaznosti na připravovanou 4.
výzvu kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 20212027 financovaného z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, finanční zapojení obce
Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov, a to tak, že bude spolufinancovat prostřednictvím
Moravskoslezského kraje vlastníky nemovitostí na území obce, kteří získají dotaci z výše uvedeného operačního
programu finanční částkou ve výši 7.500,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden ve středu 1. prosince 2021 !

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Informujeme občany, že náš Sběrný dvůr na ulici Krátká bude otevřen pouze do konce listopadu !
V případě potřeby bude možné odevzdat odpad pouze na základě nahlášení na OÚ.
__________________________________________________________________________________________
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OBECNÍ ÚŘAD ROHOV ZVE VŠECHNY DĚTI NA
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
V SOBOTU 4. 12. 2021 V 18 HODIN
PO MŠI SVATÉ V KAPLI SV. PETRA A PAVLA
TĚŠÍ SE NA VÁS SVATÝ MIKULÁŠ S ANDĚLEM (A MOŽNÁ I ČETREM?)

-----------------------------------------------------------------------------KARMÁŠOVÉ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
V SOBOTU 18. 12. 2021
PO MŠI SVATÉ V PROSTRANSTVÍ PŘED KAPLÍ
SV. PETRA A PAVLA
VÁŽENÍ OBČANÉ, PŘIJĎTE SI SPOLEČNĚ
ZAZPÍVAT NEJZNÁMĚJŠÍ KOLEDY A
NALADIT SE NADCHÁZEJÍCÍ SVÁTKY VÁNOČNÍ.
NEBUDE CHYBĚT ANI DROBNÉ OBČERSTVENÍ K ZAHŘÁTÍ.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Mysleme ekologicky, buďme zodpovědní
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v
posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha
místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a
obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém
provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající
přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů
zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na
zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž
opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová
těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří obec Rohov finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit
na likvidaci nebezpečných odpadů.
__________________________________________________________________________________________
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Výsadba aleje
V sobotu 23. 10. 2021 od ranních hodin proběhla akce ,,Výsadba aleje okolím Rohova“. Kolem deváté hodiny
se sešlo asi 25 pracovně naladěných lidí na špalírovské cestě. Odtud začala výsadba směrem k prvnímu dolu až
k vodárně. Vysázeno bylo celkem 250 listnatých stromů různých odrůd, a 700 ks keřů. Alej je vysázena
dvouřadá, aby vytvořila chráněnou cestu. Účelem této cesty je vybudovat alej pro procházky, ale také biokoridor
pro drobnou zvěř, aby zde v budoucnu mohla najít své útočiště. Práce šla velmi dobře, za pár hodin bylo hotovo.
V týdnu hasiči SDH Rohov provedli zálivku, v jarních měsících dojde k výsevu trávy. Všem zúčastněným moc
děkujeme za pomoc a odvedenou práci.
Výsadby nové aleje v rámci dotačně
podpořeného projektu „Výsadba nové aleje
okolím Rohova“ se zúčastnili dobrovolníci i
členové Mysliveckého sdružení Hraničář,
Strahovice.
Z ovocných stromů byly vysázeny jabloně
a třešně.

Zálivka dřevin
_________________________________________________________________________________________
Světluškový průvod
Ve středu 27. 10. 2021 se v naší obci po roční pauze opět prošel průvod broučků a berušek se svými lampiónky,
aby posvítili posledním broučkům na cestu k zimnímu spánku. I přes to, že akce proběhla v době, kdy se mnoho
dětí ocitlo v karanténě, přišli nás podpořit nejmladší a nejmenší z nejmenších. Průvod se vydal od Obecního
domu do areálu CVA, kde děti posbíraly na louce všechny broučky. S nimi se vydaly na Kučakovec, kde už
byla připravena velká teplá peřina. Děti boučky uložily, popřály básničkou dobrou noc, a šly se zahřát k ohni a
zaslouženě se odměnit.
Mgr. Hana Birtková, místostarostka
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Adventní vázání věnců s dílničkou a posezení u
kávy
se uskutečnilo v sobotu 20. 11. 2021 v sále Obecního
domu

V naší obci se již stalo tradicí, že sobota před první adventní nedělí patří akci ,,Adventní dílna a jarmark“.
Po roční přestávce letos opět proběhla ve společenském sále Obecního domu tato akce, ovšem z důvodu
pandemie Covid-19 v menším měřítku a pod názvem „Adventní vázaní věnců s dílničkou a posezení u kávy“.
Obecní dům se ponořil do adventní nálady, ve které se mohli návštěvníci vrhnout na výrobu adventních věnců,
či si zakoupit drobné zboží na jejich zdobení. Svůj koutek zde měly také děti.
Mimo to mohli návštěvníci ochutnat a rovněž si zakoupit výborné moučníky a domácí kynuté koláče našich
babiček, které připravily naše seniorky, rovněž kávu a něco na zahřátí.
Akce se v Rohově dlouhodobě těší veliké oblibě, kterou potvrzuje pravidelná vysoká účast návštěvníků, v době
pandemie byla účast o něco nižší.
Děkujeme všem organizátorům a také vám všem, kteří jste přišli a strávili s námi krásné adventní odpoledne.
Klub seniorek a Roháček 
__________________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Zpráva o činnosti žáků Spartaku Rohov
Po dvou letech se nám konečně podařilo dohrát celou podzimní část soutěže. Že to nebylo vůbec
lehké, svědčí i fakt, že jsme pouze první kolo odehráli v plném složení. Pak už nás provázely
různá zranění, nemoci a nakonec i nás postihl Covid a následná karanténa.
Hrajeme soutěž, kde potřebujeme minimálně 9 hráčů a třeba na zápas do Bolatic jsme odjeli jen s
osmi hráči a po zranění jsme zápas dohráli jen se sedmi hráči.
Po podzimní části nám v tabulce nakonec patří čtvrté místo. Pro mnohé je to velké překvapení,
ale po mnohých odchodech našich hráčů (za lepším), se snažíme opět z plných sil a s novými hráči udělat zase
další výborný tým. V soutěži jsme pětkrát vyhráli a dvakrát poznali hořkost porážky. Snad až na zápas se
Štěpánkovicemi jsme odehráli velmi výborné zápasy a troufám si říct, že jsme byli lepším týmem. Do jarní části
to i tak máme dobře rozehrané a budeme tentokrát útočit ze zadních pozic na místo nejvyšší. Kluci jsou velmi
šikovní a při troše štěstí se jim to určitě podaří.
Za domácí zápasy bychom chtěli taky poděkovat našemu rozhodčímu Vilimu Slaninovi, který si vždycky našel
čas a velmi spolehlivě odřídil všechny domácí zápasy.
Od 9.11. nám začala halová sezóna a opět využíváme haly v Sudicích a ve Strahovicích. Takto bychom měli
trénovat asi do konce února. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim příznivcům za účast a podporu na
zápasech.
Tabulka:
Výsledky podzim 2021:
1.Bohuslavice 16b
Šilheřovice-Rohov 1:8
2.Štěpánkovice 16b
Rohov-Štěpánkovice 1:2
3.Bolatice 15b
Rohov-Bohuslavice 5:2
4.Rohov 15b
Bolatice-Rohov 4:2
5.Hať 9b
Rohov-Hať 13:1
6.Vřesina 4b
Kozmice-Rohov 0:8
7.Šilheřovice 4b
Rohov-Vřesina 8:0
8.Kozmice 0b
Martin Halfar
Fotbalový zápas mezi starou gardou a výběrem Rohova proběhne 18.12.2021, začátek ve 14:00 hodin !

__________________________________________________________________________________
Z farního okénka
V neděli 28.11.2021 v 15 hod. v kostele v Sudicích bude mít historik Dr. Jiří Jung komentář (nejen) k obrazu
Všech svatých významného malíře Johannese Bochenka, jehož mnohé obrazy jsou součástí vybavení farního
kostela v Sudicích.
Pátek 03.12.2021 - Mikuláš – po mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele
Misijní jarmark se uskutečnil v den slavení Misijní neděle 24. října 2021 po mši svaté v Sudicích i Třebomi.
Nákupem výrobků lidé přispěli do sbírky na Papežská misijní díla.

_________________________________________________________________________________________
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Okénko mateřské školy
Smíšek
Dne 9. 11. 2021 nás poprvé v tomto školním roce navštívilo naše oblíbené divadélko Smíšek
s další veselou pohádkou „Vesmírná pohádka“. Vtipné maňáskové představení doplněné
hudbou a písničkami děti opět pobavilo a tak herce odměnily hlasitým potleskem. Po
skončení divadla si děti nakreslily obrázek, co si z pohádky zapamatovaly a co se jim nejvíce líbilo.
Těšíme se na další návštěvu.

Papírový drak
V měsíci říjnu jsme vyhlásili pro rodiče a děti domácí výtvarné tvoření s názvem „Papírový drak“. Děkujeme
rodičům, kteří se do tvoření zapojili, za krásné výtvory, které jsme vystavili v prostorách MŠ.
Anna Nevřelová

Výroba jogurtu
V pondělí 15. 10. 2021 k nám do školky zavítala paní lektorka s programem pro děti nazvaným „Výroba
jogurtu“. Povídala si s dětmi o domácích zvířátkách, ukazovala obrázky a přivezla dětem také vzorky krmení a
podestýlek pro zvířátka. Poté si děti ve dvojicích poskládaly puzzle s tématikou statku a poté jsme se všichni
přesunuli ke stolečkům, kde nám paní ukazovala, jak si vyrobit jogurt. Děti to moc bavilo, a byly také zapojeny
do výroby. Každé z dětí si pak domů odneslo svůj vlastní jogurt. Paní lektorce moc děkujeme za příjemnou a
přínosnou návštěvu.

Vendula Hluchníková
__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Halloween aneb… Strašidelná výzdoba
Tento rok se na naší škole bohužel nemohla uskutečnit velmi
oblíbená a tradiční akce „Halloween“ – a to kvůli pandemii
Covid-19. Žáky to ovšem neodradilo. 9. třída zorganizovala
tzv. „Halloweenskou výzvu“, resp. soutěž ve výzdobě tříd.
Zadání tedy bylo zcela jasné – co nejoriginálněji a
nejstrašidelněji vyzdobit svou třídu. Žáci se opravdu snažili,
třídy byly krásně nazdobené… Nechyběly ani hororové příšery
a umělecky pojaté kostýmy. Bylo velice obtížné vybrat
vítěznou třídu. Jak už to ale chodí, vítěz může být pouze jeden.
Stupně vítězů: 1. místo - 7. třída 2. místo – 6. třída
3. místo – 5. třída

Mgr. Michal Kunický

Rekonstrukce učeben ve škole.
Stává se již pravidlem, že letní prázdniny jsou obdobím, kdy se škola v Sudicích promění ve staveniště. Letos se
uskutečnila rekonstrukce odborných učeben v přízemí školy – cvičné žákovské kuchyňky s jídelnou a bývalé
učebny výtvarné výchovy. Stavební úpravy se rozběhly již na začátku července 2021 a realizovala je firma
Fichna – Hudeczek a.s. Učebny vybavila nábytkem Stolárna Sudice. Všechny práce byly ukončeny v termínu a
v průběhu října jsme začali v nových učebnách opět vyučovat. Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu
zřizovateli za podporu při realizaci projektu a jeho dofinancování. Velmi si vážíme i našich sponzorů – obce
Třebom, obce Rohov a pana Davida Vaníčka ze Sudic, kteří nám přispěli na nákup nového indukčního nádobí,
každý částkou 5000 Kč. Zároveň chci popřát vyučujícím i jejich žákům, aby se jim v žákovské kuchyňce a
nové učebně rukodělných činností dobře pracovalo.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
původní stav
po rekonstrukci

Záložky do knih spojuje školy
Opakovaně se hlásíme do česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Projekt organizuje
Knihovna Jiřího Mahena v Brně spolu se Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě. Letos je tomu již
po sedmé. Byla nám přidělena ZŠ Fričovce, okres Prešov. Škola má 5 tříd a v nich se vyučuje 59 žáků. Je to
stejný počet dětí, jako máme my na 1. stupni. Dostali jsme balíček s krásnými záložkami, sladkostmi a
zajímavostmi o škole a obci Fričovce, které si můžete prohlédnout v atriu školy.
Děkuji za spolupráci při vytváření záložek učitelkám 1. stupně: paní učitelce Hrubé, Sniegoňové a Truparové.
20. října - Den stromů
Každý rok si tento den nějakým způsobem připomínáme. Letos žáci 3.třídy vytvořili podzimní krajinu a
netradiční herbáře listů. Nebylo to pro ně jednoduché, museli si listy nasbírat a vylisovat. A taky museli vědět,
ze kterých stromů listy jsou. S tím jim určitě pomáhali i rodiče, za což jim patří poděkování. Žáci pak lepili
vždy půlku listu a druhou půlku dokreslovali. Práce se jim opravdu podařila. Naše výstavka byla doplněna
„Podzimní paní“, kterou vytvořili žáci 4. třídy. Dále pak výrobky žáků družiny. Připomněli jsme dětem i
jehličnaté stromy z našich zahrádek.
___ Mgr. Jaroslava Ratajová

_________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
STALO SE PŘED 65 LETY…..
ROK 1956
Počet obyvatel k 31. prosinci činil 686. Katastr obce bez výměry ČSSS činil 619,09 ha.
V tomto roce bylo dokončeno 6 rodinných domků do nichž se majitelé nastěhovali. Vedle těchto dostavěných
byly rozestavěny 5 rodinné domky.
Rozpočet
Plánovaný příjem 101.700 Kčs byl překročen, takže k 31. prosinci se projevil v částce 108.500 Kčs. Plánované
výdaje 101.700 Kčs výdaje byly nižší o částku 8.000 Kčs, kterou vázal Okresní národní výbor na akci M.
Místní národní výbor (MNV) měl svou kancelář v pronajaté místnosti, která svou rozlohou nevyhovovala. MNV
se podařilo odkoupit dům čp. 107 pro kancelář za 13.000 Kčs. V budově je velmi dobře zařízená pekárna, již
MNV zapůjčí k pečení na svátky nebo jiné příležitosti, aby občané nemuseli s pečivem až do Sudic nebo do
Kobeřic. MNV hodlá v příštím roce zařídit v budově sběrnu mléka a nadstavbou a po rekonstrukcích zřídit
stálou kulturní místnost, kde by se mohl promítat film a odbývat kulturní podniky a schůze.
V rámci zimní kampaně, jejímž cílem byl nábor zemědělců do JZD, proběhla 6. 1. zemědělská přednáška, na níž
přednášel MVDr. Bolacký z Kobeřic o chorobách hospodářských zvířat. Bylo přítomno 30 osob.
Dne 14. ledna uspořádal Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) ples v místním hostinci.
17. ledna se 50 občanů zúčastnilo právnické přednášky JUDr. Zavadila, který hovořil o dědickém právu, což
občany zajímalo, proto se v diskusi rozvinula čilá debata.
V sobotu 21. ledna uspořádalo místní sdružení čs. Svazu požární ochrany ples v hostinci a 27. ledna protipožární
přednášku pro 30 osob. Druhý ples uspořádali požárníci 5. února.
Dne 15. února vyslechlo asi 48 občanů dvě přednášky na námět „Člověk poznává vesmír“, dne 18. února
přednášku o živočišné výrobě, zúčastnilo se 60 občanů, kteří pak živě diskutovali.
26. února sehrál divadelní kroužek OB ze Sudic divadelní hru Jana Drdy „Hrátky s čertem“. Kupodivu, hra
nebyla tak navštívena občany, jako vždy jindy.
29. března začaly přípravné práce se stavbou státní silnice od Kobeřic směrem na Sudice. V důsledku rozšíření
silnice byla od křižovatky ke státnímu statku vykácena lipová alej po obou stranách silnice. Též třešňová alej po
obou stranách silnice byla vykácena od Kobeřic až do Sudic. Ojediněle zůstaly u silnice stát třešně, které zůstaly
mimo hranici rozšířené vozovky. Obě strany vozovky byly osázeny jabloňovými štěpy, ale až za příkopy.
Ve svépomocné akci byla provedena kanalizace na „Hasenberku“ a začala oprava silnice.
Koncem září bylo započato s budováním nového mostu pod silnicí u hostince. Byly položeny betonové roury ve
dvou řadách. Ve stejnou dobu byla upravena silnice od Strahovic přes Rohov až na křižovatku státní silnice.
Vozovka byla střídavě stříkána asfaltem a posypána jemnou drtí, takže byla vytvořena bezprašná vozovka. Za
polních podzimních prací by ji ale nikdo nepoznal, neboť vozy se na ní naneslo hodně bláta. Též špatné,
zanešené stružky u silnice nepřinášejí čistotu silnice.
Práce na úpravě státní silnice trvaly až téměř do konce roku. Okraje silnice byly upravovány po celý rok a do
ledna 1957 nebyly hotovy.
29. dubna sehrál divadelní kroužek ČSSS ze Závady divadelní hru „Poslední muž“. V sobotu 12. května
uspořádal Svazarm taneční zábavu. 24. května po členské schůzi Jednoty vidělo asi 50 občanů film „Zázraky se
dějí jen jednou„. Jednota velmi dobře propagovala své schůze tím, že po nich byly promítány filmy.
V neděli 1. června se konal v Rohově odpust za velmi pěkného počasí a velké účasti návštěvníků ze sousedních
obcí. Večer se konala taneční zábava. 12. srpna uspořádali požárníci taneční zábavu.
V sobotu 8. prosince zavítal do Rohova s loutkovou scénou loutkář Kaiser z Prahy, aby po tři dny 9., 10. a 11.
uspořádal pro děti i dospělé divadelní představení.
-------------------------------------------------------------------------Počasí – podzim 1956
Slunné a teplé počasí panovalo v září až do půli října. Listopad byl značně studený a deštivý. První sníh se
objevil 25. listopadu večer, kdy teplota klesla na – 6° C. Konec měsíce byl teplý. Tohoto oteplení využili
zemědělci k provedení zimní orby, pokud tak nestačili udělat včas a zejména státní statky ke sklizni cukrovky,
která se letos značně opozdila. Cukrovka zmizela z polí těsně před vánocemi.
Čerpáno z obecní kroniky
__________________________________________________________________________________________
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Jak jsme na tom se sběrem v našem kraji?
Již několik let spolupracujeme s kolektivním systémem ELEKTROWIN, který
má na našem sběrném dvoře vytvořené místo zpětného odběru. Protože za touto
společností stojí velcí výrobci bílé techniky, jejichž výrobky máte vybavené
kuchyně, zaměřuje se především na tuto část elektroodpadu. Lednice, mrazáky,
pračky, sporáky, mikrovlnky, ale také vysavače, nebo varné konvice. To je asi
nejčastější, co se na našem sběrném dvoře vyskytuje a co od nás ELEKTROWIN odváží dále k recyklaci.
Specializovaná zpracovatelská zařízení výrobky zbaví nebezpečných látek – např. ve staré ledničce je až 350 g
freonu, nebo ve staré pračce je azbest. Výrobky se dále rozeberou na materiály, které putují k dalšímu využití –
betonové závaží z praček do stavebnictví, kovové korpusy do hutí, plasty k další úpravě a do výroby – např.
zatravňovacích dlaždic, ramínek, nebo krytů na kola automobilů. Pračky, sporáky a mikrovlny se z našeho
sběrného dvora odvážejí do zpracovatelského zařízení, které provozuje v Opavě společnost CHARITA OPAVA,
která je zároveň také chráněnou dílnou, kde spotřebiče rozebírají tělesně nebo mentálně postižení. Předáváním
spotřebičů na sběrné místo jím tím tedy zároveň dáváte práci. Ledničky a mrazáky se vozí do Havlíčkova
Brodu, kde zařízení provozuje společnost RUMPOLD RCHZ s.r.o. Podmínky pro zpracování chlazení jsou
velmi přísné a v České republice je splňují pouze dvě zařízení.
V loňském roce jste na náš sběrný důr odevzdali 626 kg lednic, 613 kg velkých a malých spotřebičů. To je
celkem 1.239 kg – tedy 2,096 kg/obyvatele. V celém našem kraji bylo v loňském roce odevzdáno 3.973.738
kg. Při přepočtu na obyvatele je to 3,64 kg. Je vidět, že máme co dohánět a ptát se, kam se spotřebiče ztrácí?
Zpětný odběr je bezplatný, odnášejte všechny vysloužilé spotřebiče na sběrný dvůr. Jen připomínáme - i malé
spotřebiče je třeba odevzdat na určené místo. I když se vejdou do popelnice na směsný komunální odpad. Za
spotřebiče ve směsném odpadu zbytečně platíme náklady na svoz a skládkování.
Za celou republiku průměrně každý z nás odevzdal loni prostřednictvím ELEKTROWINu 4,24 kilogramu
vysloužilého elektra. V různých krajích byli ale lidé různě aktivní. Měřeno množstvím odevzdaných spotřebičů
na obyvatele zvítězil Středočeský kraj s 6,9 kg. Na náš kraj z tohoto porovnání vychází 13. příčka. Ale není to
soutěž – jen musíme všichni vědět, kam s vysloužilým spotřebičem!
Místo zpětného odběru na sběrném dvoře na ul. Krátká.
Otevírací doba každý lichý týden v sobotu od 8 do 12 hodin.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
OBNOVENÁ OVOCNÁ CESTA MEZI SUDICEMI A ROHOVEM
Kdysi zde polní cesta, která spojovala Sudice s Rohovem, vedla, ale v minulém režimu ji v rámci zcelování polních ploch
zaorali. Obec Sudice cestu opět před pár lety obnovila a dnes navázala na rohovskou část a vysázela na té sudické ovocné
stromy. Místní se mohou při procházkách těšit na třešně, švestky a jablka.
převzato ze sudického zpravodaje

Společenská kronika –
měsíc říjen 2021
Jubilanti –

55 let 3 občané
60 let 1 občanka
80 let 1 občanka

Narození – 2 (1 děvčátko a 1 chlapeček)

__________________________________________________________________________________________
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Pozor! Šance pro dlužníky v exekucích!
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áte na svůj majetek vedenou exekuci pro dluh vůči veřejné správě? Pak máte jedinečnou šanci svou exekuci jednou

a provždy uzavřít.
Zákonodárce dal v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 každému dlužníkovi, na jehož majetek je vedena exekuce pro
veřejnoprávní dluh, možnost exekuci rychle a poměrně bezbolestně ukončit.
Co je to veřejnoprávní dluh? Jedná se o dluh vůči veřejné správě včetně institucí se státním podílem nebo podniků s
majetkovou účastí obce či města. Konkrétně může jít o dluhy, které máte u obce, dopravních podniků, technických služeb
obcí a měst, Českého rozhlasu, České televize, zdravotních pojišťoven nebo třeba u ČEZ.
Dluh musí aktuálně vymáhat exekutor. Takzvané Milostivé léto se vztahuje pouze na dlužníky, kteří dosud nejsou v
oddlužení. Popsaná šance se nevztahuje na peněžité tresty, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení, ani na
pohledávky věřitelů na výživném ze zákona nebo na náhradním výživném, a konečně ani na náhrady škody na zdraví.
Co je třeba konkrétně splnit? Každý, kdo uhradí jistinu svého dluhu, to znamená původní dlužnou částku bez příslušenství,
jako jsou smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náklady řízení či náklady věřitele, a k tomu částku 907,50 Kč jako základní
odměnu exekutora (tj. 750,- Kč + 21 % DPH), ten svou exekuci ukončí.
Jak postupovat? Kontaktujte svého exekutora doporučeným dopisem s žádostí o vyčíslení jistiny vašeho dluhu; jedná se o
částku osekanou od sankcí a úroků, které zpravidla výrazně navyšují váš původní dluh. Exekutora současně požádejte, aby
vám odpověď pro urychlení zaslal emailem. Takto vyčíslenou sumu spolu s částkou ve výši 907,50 Kč zaplaťte na účet
exekutora, který zjistíte z jeho webových stránek spolu s uvedením spisové značky vaší exekuce. Pozor, tyto částky musí
být uhrazeny na účet exekutora nejpozději 28. 1. 2022! Následně opět exekutora doporučeným dopisem informujte, že jste
využili dluhové amnestie, protože bez této informace může exekutor uhrazenou částku považovat pouze za běžnou
splátku vymáhaného dluhu. Do dopisu uveďte tuto větu: „Dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého
léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“ Na základě uvedeného pak
exekutor exekuci zastaví. Máte-li podobných exekucí více, u každé musíte zvolit stejný postup a zaplatit částku 907,50 Kč.
Pokud této možnosti nevyužijete do 28. 1. 2022, exekuce poběží dál.
Lucie Koupilová, advokátka

_________________________________________________________________________________________
Nová kniha spisovatelky Hedviky Jandové
Na obecním úřadě bude v prodeji nová knížka paní Hedviky Jandové z
Ludgeřovic. Jedná se o krátké povídky a vzpomínky na dětství, doplněné
o dobové fotografie z Hlučínska. Knihu se můžete zakoupit jako dárek
pod stromeček. Cena 150 Kč.

Práce na zpevnění cesty ke
druhému dolu.

18. ročník Svatováclavského festivalu – 18.09.2021 v kostele v Sudicích

__________________________________________________________________________________________
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