.

Vychází v prosinci 2013
č. 12/2013
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
přemýšlel jsem, jak toto vydání Rohovského zpravodaje začít a mimo jiné jsem si přečetl úvodní slovo
zpravodaje z loňského roku. Po pravdě řečeno, mé zamyšlení nad tehdejší (loňskou) a současnou situací
v našem státě lze do jisté míry porovnat. Vždyť už jen výsledek letošních parlamentních voleb ukázal, že
občané České republiky naznačili, že prahnou po určité změně. Ano, ke změně došlo, občané se kloní spíše
k levicově orientovaným stranám a také nově k nepolitickým subjektům – k hnutím. Nevím, do jaké míry
k prospěchu nás všech, ale dle mého názoru, i když je to asi brzy, velkých změn k lepšímu se asi nedočkáme.
Nechci být skeptik, ale s optimistickým výhledem do budoucna nepohlížím. Žiji však v naději, že bude lépe.
Nakonec asi každý si vzpomene na rosničku z nejmenovaného televizního kanálu, která nás každý den
ubezpečovala, že „bude líp“. No, někdy měla Tina pravdu, někdy zase ne a podobné je to v té naší politice.
Jak se nám v letošním roce podařilo naši obec posunout zase o nějaký ten stupínek výše nemá asi cenu podrobně
rozepisovat, domnívám se, že v každém vydání zpravodaje Vás informuji o podrobnostech v daném měsíci
dostatečně, nicméně hned v prvních vydáních zpravodaje příštího roku Vás s celkovým shrnutím, především
investičních aktivit, seznámíme.
Letošní rok byl dle mého soudu něčím zvláštním. Pro mě osobně letošní rok nepatřil mezi ty oblíbené (možná je
to tou 13 na konci letopočtu), avšak po stránce rozvoje obce byl velmi bohatý, vždyť jen pro orientaci –
realizovali jsme šest projektů a sedmý máme odložený, ale připraven k realizaci (Revitalizace zeleně v obci
Rohov). Za dobu mého funkčního období (11 let) jsme nikdy takový počet projektů ani nepřipravovali, ani
nerealizovali. Je to samozřejmě dáno nabitými zkušenostmi, ale také možnostmi, které máme v rámci různých
dotačních programů a grantů a které ve velké míře využíváme. Co se týče „nabídky“ těchto možností na příští
rok, či další roky, tak dle mých informací jich bude podstatně méně, avšak ty možnosti, které budou, okamžitě
využíváme a pro informaci, pracujeme na přípravě několika projektů pro nastávající období. Pominu-li realizaci
odloženého projektu na revitalizaci zeleně v obci, tak jedním z nových projektů, nad kterým trávíme současné
dny, je mimořádná výzva k předložení projektů, založených na přeshraniční spolupráci. V roce 2009 jsem Vás
informoval o připraveném projektu výstavby jednopruhové komunikace do Krzanowic. V tomto roce (2009)
však byly vyčerpány veškeré finanční prostředky v daném programu. Za dobu 4 let se však vytvořila díky
úsporám rezerva, ze které lze realizovat projekty z této oblasti v rámci mimořádné výzvy a jelikož máme
připravenou projektovou dokumentaci, budeme projekt předkládat. Pokud vše dopadne dobře, budeme se moci
těšit na novou asfaltovou komunikaci k našim sousedům v Krzanowicích. Další připravovaný projekt na příští
rok je výstavba in-line dráhy na pozemcích po bývalé skládce. Informoval jsem Vás o tomto projektu již dříve,
v současné době je projekt ve stádiu hodnocení. Co se týče dalších plánů na rok 2014, tak ty budou řešeny
operativně a především s přihlédnutím na možnosti spolufinancování dotačními prostředky. Pokud by kdokoliv
z Vás měl nějakou žádost, nápad či doporučení, budu rád, když o tom budu vědět. Proto Vás žádám o
spolupráci._________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Něco málo ze společenského života :
Úvodem sdělení, že v souvislosti s třemi nově narozenými dětmi, se Vítání občánků přesouvá na příští rok.
Děkujeme za pochopení.
Ve středu 20. listopadu se v pozdních odpoledních hodinách konala beseda k elektronické aukci (e-aukce), na
které bylo zástupcem firmy eCENTRE přiblíženo zhruba 8 občanům Rohova (poměrně malý zájem), jak docílit
snížení nákladů vytápění a spotřeby el. energie ve svých domácnostech. Jde v naší obci o zcela novou
příležitost, která se zřejmě podepsala na malém zájmu občanů. Sice již evidujeme pár žádostí o zapojení se do eaukce, avšak zájem mohl být větší. No uvidíme, snad této nabídky využijí i ostatní občané v dalších měsících.
Rád bych upozornil občany, že pokud bude mít zájem kdokoliv z Vás, máte možnost nejpozději do pondělí 16.
prosince !
Dne 22. listopadu jsme v prostorách společenského sálu obecního domu mohli přivítat více jak 50 našich
seniorů na tradičním Setkání seniorů. Připravili jsme bohatý doprovodný program a tradiční občerstvení a já jen
věřím, že se všem líbilo. Děkuji všem, kteří se zůčastnili a také všem,kteří pomáhali s přípravou tohoto setkání.
V sobotu 30. listopadu se uskutečnila tradiční Vánoční dílna a jarmark. Jistě mi dají zapravdu všichni
návštěvníci, že šlo o velmi zdařilou akci, kterou navštívilo množství místních i přespolních občanů. Nabídka
stánků byla pestrá, organizační zajištění na vysoké úrovni a to nejdůležitější, atmosféra velmi přátelská. Mám
radost, že se v jeden den zase po nějaké době sešlo mnoho známých a příbuzných a navštívilo Adventní dílnu a
jarmark v Rohově. Velké díky patří všem organizátorům za přípravu a hladký průběh akce !
Již v prosinci, konkrétně 6. prosince, byly do naší kaple pozvány všechny děti z Rohova na setkání se sv.
Mikulášem. Po mši svaté se průvodem přesunuly do společenského sálu obecního domu, kde si společně
zasoutěžily a zazpívaly písničky. Poté následovala očekávaná nadílka dárků, které rozdával sv. Mikuláš osobně.
Děkuji rovněž za toto setkání a za organizaci.
Vážení spoluobčané, závěrem úvodního slova mi dovolte Vám všem za spolupráci v roce 2013 poděkovat :
Děkuji především Vám všem za podporu, za spolupráci a ochotu společně řešit každodenní problémy, ale
rovněž za veškerou práci ve prospěch naší obce. Rohovským spolkům a sdružením (zvláště pak jejich
předsedům – Petrovi Tomíčkovi, Mirkovi Masnicovi, Martinu Vehovskému, Jirkovi Hluchníkovi, Haně
Birtkové a paní Martě Švanové) za organizování všech akcí a aktivit a za dosavadní bezvadnou spolupráci při
jejich činnosti, ale samozřejmě i Vám všem občanům za navštěvování těchto akcí.
Členům zastupitelstva obce za spolupráci a hledání společných zájmů při řešení množství záležitostí
k prospěchu v rozvoji obce.
Děkuji také všem vlastníkům firem na území obce za přednostní zaměstnávání rohovských občanů, za
hospodářský přínos obce a za jakoukoliv hmotnou či finanční podporu.
Dechové kapele Rohovanka děkuji za obětavý přístup při zajišťování hudebních doprovodů na společenských či
duchovních akcích, ale i při ostatní propagaci obce Rohov doma i v zahraničí. Nemůžu zapomenout poděkovat
také otci Lucjanovi, duchovnímu správci naší farnosti za sloužené mše v naší kapli, za jeho ochotu, porozumění
a lásku, varhaníkům za důstojný doprovod při mších svatých a všem ostatním lidem, kteří se starají o úklid a
vzhled naší kaple - kapličnímu výboru, panu Antonínovi Nevřelovi a panu Richardovi Švanovi. Chrámovému
sboru, pod vedením manželů Petra a Pavly Němcových, za účast na Setkání chrámových sborů v Píšti.
Poděkování patří také naší mateřské školce a zvláště pak našim dětem za jejich šikovnost při různých
vystoupeních.
Zvláštní poděkování vyslovuji zaměstnancům obce za jejich odvedenou práci a obětavost v každodenním
pracovním cyklu.
Nakonec poslední poděkování – děkuji mé rodině za podporu a za trpělivost a všem, na které jsem zapomněl a
kterým se tímto omlouvám.
Děkuji tedy ještě jednou za všechno a zdvořile žádám o pokračování vzájemné spolupráce ve prospěch naší
obce i do budoucna.
A na závěr mi dovolte, abych Vám popřál v tomto probíhajícím adventním období pohodu a poklidnou přípravu
na svátky vánoční. Vánoční dobu prožijte v kruhu svých nejbližších bez shonu, podrážděných nervů
ovlivněných všudypřítomnou reklamou a nabídkou slev snad na všechno, co lze zpeněžit. Přeji Vám hojnost
Božího požehnání milosti i radosti. Do nastávajícího roku především mnoho zdraví, štěstí, Boží požehnání,
spokojenost v rodinném společenství, úspěchy v zaměstnání, klidný a spokojený život v naší obci.
Hezké adventní a vánoční svátky přeje z celého srdce
Daniel P r o c h á z k a - starosta

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Společenský sál Obecního domu
se líbí …

Ve společenském sále Obecního domu v Rohově se konaly v průběhu roku 2013 různé typy kulturních,
společenských i soukromých akcí. Jejich výčet přineseme v příštím čísle zpravodaje. Obecní úřad zaznamenává
reakce hostů z okolních obcí, že vůbec netušili, jaký je v Rohově pěkný sál.
Na fotografiích můžete shlédnout, jak byl sál přichystán a krásně nasvětlen pro pořádání soukromé akce
v prosinci tohoto roku (obrázek vlevo) a jak byla zase na jinou soukromou akci připravena slavnostní tabule
(obrázek vpravo). Zájemci o pronájem těchto prostor si je mohou rezervovat na obecním úřadě, ještě stále jsou
volné termíny na rok 2014! Ceník za pronájem sálu: 1.500,- Kč/akce.__________________________________

Pozvánka na Rohovský krmáš

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na krmášové posezení, které se uskuteční

v neděli 15. prosince 2013
Program :
15.30 hod.- slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat otec Lucjan Jan Lasoň
Po mši svaté bude následovat kulturní program ve společenském sále Obecního domu:
- vystoupení: dětí MŠ Rohov

- KOBEŘANKA

Občerstvení : zdarma rohovské koláče, káva, čaj, svařák, stánek s prodejem ostatních nápojů bude zajištěn

Srdečně zve Obecní úřad v Rohově !
__________________________________________________________________________________________
Obecní úřad zve
na:

„zpívání koled u vánočního stromu“
v

přijďte si zazpívat a navodit tu pravou předvánoční atmosféru
sobotu 21. prosince 2013 po mši svaté před kapli sv. Petra a Pavla.

Bude připraveno něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku a vánoční cukroví !
na:

„novoroční koncert“
který se uskuteční v neděli 5. ledna 2014 od 16.00 hodin v sále Obecního domu Rohov
Program: operetní a operní melodie
Hrát bude orchestr bývalých žáků ZÚŠ v Brušperku

Účinkující:
Soprán: Veronika Bílková, Hana Vyvialová, Petra Rybníkářová, Tenor: Petr Němec, Bas: Jiří Gřes
Dirigent: Jindřich Řezanka

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 23. prosince 2013 do 1. ledna 2014 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Uzavření Městského úřadu Kravaře
Úřední hodiny v pondělí dne 23.12.2013 budou od 8:00 do 13:00 hod.
Dne 27. 12.2013 bude Městský úřad Kravaře uzavřen.
Pondělí 30.12.2013 od 8:00 do 17:00 hod.
Úterý 31.12.2013 od 8:00 do 12:00 hod.
Úřad práce ČR - oznámení
Z technických a ekonomických důvodů budou pracoviště Úřadu práce ČR v Kravařích ve dnech
27.12. a 31.12.2013 uzavřena.
Dne 23.12. a 30.12.2013 budou obvyklé úřední hodiny , tj. 8-12 a 13-17 hodin.
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

!!! Náhradní svoz popelnic v období vánočních svátků !!!
Svoz komunálního odpadu proběhne v náhradním termínu: sobota 21.12.2013, za pravidelný svoz úterý
24.12.2013 Štědrý den. Poté bude svoz vždy v úterý jako obvykle – svozový kalendář pro rok 2014 otiskneme
v lednovém čísle zpravodaje.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 6.1.2014 !
Bude Vás zajímat – soutěž v třídění odpadů
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje v soutěži O keramickou
popelnici za rok 2013 se obec Rohov umístila na 90. místě (vloni na 45. místě). K lepšímu výsledku by
pomohlo především zvýšení sběru papíru, který je v obci velice slabý !!!

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2014 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2014

Voda pitná (vodné) 33,08 Kč/m3 (bez DPH) 38,04 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

_____________________________________________________________________
!!! Sdělení pro držitelé řidičských průkazů !!!

Na základě zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, došlo k úpravě § 134 týkajícího se výměny dosavadních řidičských
průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013 !
______________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2014
V r. 2014 se Tříkrálová sbírka Charity Hlučín uskuteční v naší obci v sobotu 4. ledna 2014.
_________________________________________________________________________

Hezké a příjemné prožití vánočních svátků
v kruhu blízkých a nový rok 2014 naplněný
zdravím, štěstím a životní pohodou

přejí zaměstnanci Obecního úřadu.
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Předvánoční setkání seniorů
V pátek 22.11.2013 patřil sál Obecního domu tradičnímu předvánočnímu setkání seniorů. Pozvání přijalo
53 občanů. Přítomné přivítal starosta obce, v úvodu vystoupily se svým pásmem děti z mateřské školy,
v programu „Vánoční Hvězda“ pak zazněly vánoční písně a koledy. Dotazy přítomných zodpověděla
spisovatelka Eva Tvrdá, jeden vylosovaný tazatel byl odměněn knihou paní Tvrdé (dle vlastního výběru)
s vlastnoručním podpisem. O hudební doprovod se postarala dechovka Rohovanka se svými sólisty. Jako
občerstvení byly podávány rohovské koláče a káva, přítomní si také odnesli malý vánoční dárek z perníku.
Setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

_______________________________________________________________________________________

Pouze 8 občanů se zúčastnilo ve středu 20.11.2013 Organizátoři VII. ročníku Půlmaratónu Kietrz-Rohov
besedy k elektronické aukci v sále Obecního domu se sešli v sále Obecního domu ve čtvrtek 5.12.2013
________________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy:
Dne 1. 11. 2013 se uskutečnila naše druhá návštěva knihovny v Rohově. Pro děti byl připraven zábavný program,
který vycházel z pohádek „O krtkovi“. Krtkovy příběhy s ilustracemi Zdeňka Milera nás v tomto měsíci provázely
téměř ve všech činnostech v MŠ, a byly součástí rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí.
Dne 6. 11. 2013 navštívilo naši školku divadélko „Smíšek“ s veselou a také poučnou pohádkou „O přátelství“.
Akce pro veřejnost:
Dne 22. 11. 2013 vystoupily děti s krátkým programem na setkání seniorů v sále obecního domu.
Dne 30. 11. 2013 vystoupily děti na adventním jarmarku s pásmem lidových koled. Na harmoniku je doprovázel
František Hluchník.
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a
tužku do ruky.

Spoustu příjemných řádků spolu s krásně prožitými svátky vánočními
Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov.
MŠ Rohov
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Práce na komunitním plánování sociálních služeb v obci Rohov započaly

V říjnu probíhalo v obci oslovení občanů, abychom zjistili potřeby v oblasti sociálních služeb a návazných
aktivit. V listopadu se poté uskutečnilo první setkání pracovních skupin se zaměřením na seniory a osoby se
zdravotním znevýhodněním a rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Chtěli bychom tímto především poděkovat občanům za jejich vstřícnost při oslovování a členům pracovních
skupin za jejich aktivní přístup k práci.
A jaké jsou výsledky?
Dotazník byl distribuován do všech domácností v obci v počtu 200 ks prostřednictvím Rohovského zpravodaje.
Dotazníky, které byly k dispozici na obecním úřadě, vyplnilo 11 občanů. Přímým oslovením (anketou) bylo
získáno 30 odpovědí, možnost vyplnění internetového dotazníku nevyužil žádný z respondentů.
Celkem tedy bylo získáno 41 odpovědí, což činí 6,6% obyvatel obce. Menší návratnost dotazníků, než je
obvyklé, je způsobena mimo jiné také malé potřebě po sociálních službách v obci.
Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální službu
Zjištění využívání sociálních služeb je důležité pro stanovení současné situace a předpokladu dalšího vývoje.
Z uvedených odpovědí vyplynulo, že 14 respondentů využívá nějakou službu či aktivitu osobně, v pěti
případech jsou to rodiče nebo někdo jiný. Celých 16 odpovědí, což činí 41%, bylo bez odpovědi.
Kdo ve vaší domácnosti využívá nějakou sociální Počet Podíl z celku v % Podíl z odpovědí v
službu
%
Já osobně
Děti
Rodiče
Prarodiče
Někdo jiný
Bez odpovědi
Počet odpovědí
Celkem

14
1
5
0
3
16
23
39

35,9
2,6
12,8
0,0
7,7
41

60,9
4,3
21,7
0,0
13,0

100

100,0

V současnosti využívané sociální služby
Pro zjednodušení odpovědí respondentům jsme vybrali ze sociálních služeb a návazných aktivit ve spolupráci
s obcí Rohov témata, uvedená níže v tabulce.
Z odpovědí vyplynulo, že největší zájem mezi respondenty je o ošetřovatelskou službu (pečovatelská služba
podle zákona o sociálních službách), služby pro seniory (asistenční služba, kluby pro seniory apod.).
V současnosti využívané sociální služby
Počet
Podíl z odpovědí v %
Služby pro seniory
4
10,5
Služby pro zdravotně postižené občany
1
2,6
Charitní ošetřovatelská služba
9
23,7
Poradenství
2
5,3
Služby a aktivity pro nezaměstnané
0
0,0
Aktivity pro děti a mládež
2
5,3
Jiná
1
2,6
Žádné
19
50,0
Počet odpovědí
38
Bez odpovědi
4
Celkem
42
100,0
Chybějící sociální služby nebo zařízení v obci Rohov
Jaké služby v obci Rohov chybí, jsme zjišťovali v následující otázce. Z odpovědí vyplynul největší zájem o dům
s pečovatelskou službou (dnes dům s byty zvláštního určení, jako nájemní byty, ve kterých je poskytována
pečovatelská služba). Dále klub pro mládež, masáže a rehabilitace. V případě, že respondenti odpovídali „jiné“,
měli uvést, jaké služby chybí, bohužel v tomto případně nikdo neuvedl další náměty._____________________

_______________________________________________________________________________________
Pracovní skupiny
Na základě jednání pracovní skupiny a výsledků analýzy mezi občany vyplynuly tyto navrhované priority:
Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním
1. Podpora Klubu seniorů (obec Rohov)
2. Podpora akcí a aktivit pro seniory a zdravotně znevýhodněné
(obec Rohov)
3. Vznik a podpora pečovatelské služby (Charita Opava, Charita
Hlučín, DOMa)
4. Vznik a podpora domu s byty zvláštního určení (obec Rohov)
Rodiny, děti a mládež a osoby ohrožené sociálním vyloučením
1. Vznik a podpora Klubu pro mládež (z výsledků analýzy i PS,
obec Rohov, metodická pomoc organizace v okolí)
2. Podpora spolků v obci, které se věnují dětem a mládeži
Průřezové priority (společné pro obě skupiny)
1. Zvýšení informovanosti občanů o možnostech zajištění sociálních
služeb a návazných aktivit v okolí obce Rohov (obec Rohov)
2. Podpora KP (obec Rohov)

II. setkání pracovní skupiny
15.11.2013-zasedací místnost OÚ

Podrobné výsledky analytické části naleznete na stránkách obce
včetně zápisu z jednání pracovních skupin.
Zpracoval Institut komunitního rozvoje Ostrava
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Okénko SDH
Pozvánka na výroční členskou schůzi SDH Rohov

SDH Rohov zve své členy dne 14.12.2013 v 17.00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu na výroční
členskou schůzi. Program: zahájení, uvítání hostů, celoroční zpráva o činnosti, plán na rok 2014, diskuse,
usnesení, závěr, občerstvení.

BRUSLENÍ PRO VŠECHNY !
SDH Rohov pořádá pro občany dne 30.12.2013 od 14.00 do 15.30 hod. v Buly aréně Kravaře

veřejné bruslení
Vstup zdarma, doprava vlastní !
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Okénko TJ Spartak
Pozvánka na fotbalový zápas
V sobotu dne 21.12.2013 se uskuteční na místním hřišti ve 14:00 hodin fotbalový zápas Staří páni : Rohov A
Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V sobotu dne 28.12.2013 (čas a dispozice budou upřesněny vyhlášením v místním rozhlase, předpokládá se
začátek ve 14.00 hodin) se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Přihlášku hlaste na tel. 739573890 (p. Jiří Hluchník) nebo na tel.: 776707902 (p. Aleš Nevřela)______________
Občanské sdružení Roháček, o.s. a Obecní úřad Rohov
zve všechny nadšence společenské zábavy a tance na tradiční

IV. OBECNÍ PLES

25. ledna 2014 od 20:00 hod v sále Obecního domu v Rohově
O hudební doprovod se postará kapela Recept z Opavy

Můžete se těšit na skvělou zábavu, bohaté občerstvení a krásnou tombolu, ☺ Těšíme se na Vás ☺

Předprodej vstupenek bude v klubovně Obecního domu ve středu 18.12.2013 od 18:00 hod.,
poté u Zuzky Bočkové (Horní 135, Rohov), cena vstupenky je 120,- Kč

__________________________________________________________________________________________
Adventní dílna & jarmark
V sobotu 30.listopadu bylo v Obecním domě pořádně rušno, neboť stejně jako loni, tak i letos patřila poslední
sobota v tomto měsíci přípravám na nadcházející advent. Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci
s Klubem seniorů a Místní knihovnou Rohov pořádalo akci ,,Adventní dílna & jarmark“. Akce byla ve 14 hodin
zahájená krátkým vystoupením dětí z Mateřské školy a poté se již všichni zúčastnění mohli vrhnout na výrobu
adventních věnců a svícnů z připraveného chvojí. Různé dekorační předměty a svíčky si pak mohli zakoupit na
místě za nákupní ceny. Dále měli návštěvníci možnost namalovat si baňku dle své fantazie, nazdobit si sladké
perníčky či vyrobit krásnou dárkovou tašku nebo vánoční přání. Stánky Charity Vlaštovičky, háčkovaných
ozdob, bižuterie, pletených výrobků, zákusků, řezbářských předmětu, květinářství či dekoračních předmětů si
našli své zájemce a byly inspirací pro nákup dárků pro své blízké. A aby nebylo toto odpoledne pouze o práci a
nákupech, měli návštěvníci možnost občerstvit se dobrým pivem z místního pivovaru, tradičním svařákem či
punčem. Dopřát si kávu s výborným koláčem, či ochutnat kapra na grilu nebo vinnou klobásu. Nejen děti, ale
také dospělí měli možnost ukázat své dovednosti při řešení různě záludných hlavolamů a hádanek. Tímto
děkujeme panu starostovi Dušanovi Lederovi z Větřkovic, že přijal naše pozvání a přijel za námi.Zpestřením
celého odpoledne bylo vyhlášení soutěže ,,Nejlepší eierkoňak“. Letos byly v soutěži 4 výborné sorty domácích
,,eierkoňaků“, a každý z nich byl náležitě oceněn. Soutěžící na prvním místě získal krásnou cenu – domácího
káalika ☺. Na pódiu předvedly své umění členky Klubu seniorů, které si připravily bohatý vánoční stůl
s různými druhy ,,ne“tradičního cukroví a ochutnávky mnoha tradičních dobrot, jako je např. mačka, zaležený
sýr, šimlena. Naše seniorky sklidily velký úspěch a obdiv mnoha návštěvníků. Velice všem děkujeme za
skvělou spolupráci. Děkujeme také za pomoc při realizaci Obecnímu úřadu, zaměstnancům obce za pomoc při
přípravách, dětem MŠ za krásné vystoupení, všem dobrovolníkům a přátelům za ochotu a pomoc. Díky patří
také všem stánkům, jenž přijaly naše pozvání, a Vám všem, kteří jste s námi strávili krásné sobotní dopoledne.

Mikulášská nadílka
V pátek 6.12.2013 navštívil naše děti opět svatý Mikuláš. Děti
se sešly v naší kapli, kde společně prožily mši svatou. Svatý
Mikuláš se přišel podívat i se svým pomocníkem andělem
nejdříve do kaple, kde dětem pověděl příběh o svém životě a
společně se pomodlili. Venku už mezitím řinčely řetězy
ušmudlaných čertů, kteří už netrpělivě čekali na nějakého
zlobivce. Mikuláš však žádné zlobivé děti nenašel. A protože
jsou u nás jen hodné děti, přinesl Mikuláš sladkou odměnu.
Bylo toho ovšem moc a Mikuláš ani anděl vše neunesli, a proto
se vydali všichni, i s čerty, průvodem do Obecního domu. Zde
bylo přichystáno malé občerstvení pro děti i pro rodiče. Děti si
zazpívaly písničky, společně se pomodlily, a za to vše pak
dostaly sladkou odměnu od Mikuláše. Poté co se děti rozloučily
s Mikulášem a andělem, jež se vydali na cestu za dalšími dětmi, si děti zahrály zábavné hry, pobavily se s
kamarády a spokojeně se rozešly do svých domovů. Děkujeme Obecnímu úřadu za pomoc při realizaci a také
všem dětem a zúčastněným.
Roháček, o.s._____

___________________________________________________________________________________________________

Okénko ZŠ Sudice.
INFORMA 2013 Ve středu 6. listopadu 2013 se žáci Základní
školy v Sudicích zúčastnili „INFORMY 2013“, prezentační
výstavy středních škol okresu Opava. Celá tato akce, která je pro
žáky velmi přínosná a zajímavá, se konala v prostorách Střední
školy technické v Opavě.„INFORMA 2013“ byla určena
především žákům základních škol, zejména pak letošním
deváťákům“, kteří stojí před důležitou otázkou týkající se
správného výběru dalšího studia a budoucího povolání. Účelem
této akce bylo získat přehled o možnostech studia v okrese
Opava i kraji. Zastoupení měly na Informě jak státní školy, tak
soukromé, učňovské obory, gymnázia i průmyslové školy.
Během výstavy se mohli žáci také informovat o uplatnitelnosti
jednotlivých profesí na trhu práce. Doufáme, že tato akce pomohla některým žákům nalézt odpověď na stále se
opakující otázku – „Kam na střední…?“
Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce
Hlučínský slavíček
Ve čtvrtek 14. 11. 2013 proběhl v DDM v Hlučíně již 27. ročník
pěvecké soutěže Hlučínský slavíček. V této soutěži naši školu
reprezentovali – Tereza Hluchníková, Martin Komárek a
Dominik Hluchník, všichni žáci 1. třídy. Soutěž v sólovém
zpěvu hlučínských nebo lidových nebo umělých písní bez
hudebního doprovodu byla rozdělena do tří kategorií – děti
předškolní, žáci 1. a 2. tříd. V kategorii 1. tříd si své prvenství
vyzpíval žák naší školy, Dominik Hluchník. Gratulujeme!
Děti, které si přijely do Hlučína zasoutěžit, nejen hezky
zazpívaly, ale odnesly si i další zážitky, a proto jedeme příští rok
zase ☺
Mgr. Kateřina Hrubá

MIKULÁŠ V ZŠ A MŠ 5. 12. 2013
Žáci 9. třídy zorganizovali na naší škole mikulášskou nadílku. Mikuláš, 7
čertů a 4 andělé své mladší spolužáky, včetně těch nejmladších v mateřské
školce, především chválili, ale také kárali ty nezbedné. Všechny obdařili
čokoládovou figurkou Mikuláše a především pobavili svými kostýmy.
____________________________________________________________

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace

Pozvánka
Vánoční představení dětí ZŠ a MŠ Sudice a Vánoční jarmark 2013
Zveme Vás na naši každoroční předvánoční show spojenou s prodejem výrobků, které jsme sami vyrobili……

Kdy: 15. 12. 2013, začátek ve 14 hod.
Můžete se těšit na bohatý program:
• Divadélko – Krteček a Vánoce (děti naší MŠ),
• Čertí šarádu a koledy (1. třída), Vánoční taneční (2. třída), O Mikuláši (3. třída)
• Básničky o Vánocích (4. třída), Štědrý den v rodině Troškových a Čtyři svíce (5. třída)
• Taneční vystoupení zumba (družina)
• Prajzské vesele, Vánoční scénka ( dramatický kroužek)
• Koledy a vánoční písničky – česky, anglicky a německy ( v podání výherců Hlas RST , Lucie D. a
malého sboru žáků)
• Andělská hudba na housle, A budou i andílci …….
Přijďte se těšit s dětmi na Vánoce! Děti, učitelský sbor, vedení a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Sudice

__________________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska aktivně pracovalo i v roce 2013
Konec roku je v každé oblasti našeho života ve znamení bilancování dosažených
výsledků a představování výhledů do budoucna do roku nadcházejícího. A že toho
ve Sdružení obcí Hlučínska nebylo málo…..
V roce 2013 totiž Sdružení obcí Hlučínska opět realizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji regionu a spokojenosti obyvatelstva v něm žijící. Mezi hlavní
činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí, jako např. Bál Hlučínska v Kravařích,
Den učitelů v Hlučíně, Setkání chrámových sborů Hlučínska v Píšti, Setkání schol regionu Hlučínska ve
Strahovicích, Festivaly přeshraniční kultury v Tworkowě a v Hlučíně, setkání a spolupráce s podnikateli a
zemědělci, Darování krve se starosty Hlučínska a mnoho dalších akcí pro veřejnost.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už z evropských nebo národních
programů. V letošním roce obdrželo dotace na realizaci projektů „Výměnou zkušeností ke zkvalitnění života na
Hlučínsku“ (MMR), „Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku“ (SZIF) a „Projektovým managementem
k rozvoji regionu Hlučínska“ (MSK).
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak byly dotace
na projekty "Partnerstvím k poznávání regionu" a "Na kole bez hranic" (Euroregion Silesia - CZ) v rámci
kterých byly vydány propagační materiály a cyklomapy.
V letošním roce byly navíc ukončeny také 2 další projekty financované z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013, a to „Partnerstvím k propagaci regionu“, v rámci
kterého se SOH i polské gminy prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Regiontour 2013 v Brně (17. - 20.
1. 2013) a GLOB 2013 v Katowicích (22. - 24. 3. 2013) a „Festival přeshraniční kultury“, v rámci kterého
proběhly dva festivaly (2. 6. v Tworkowě a 14. 7. v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní soubory
z Hlučínska i spolupracujících polských gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník lidových písní.
Významným projektem pro rozvoj cestovního ruchu je jistě projekt „Česko-polský příběh na mapě regionu
Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého bude vytvořen interaktivní mapový portál ve 4
jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony.
V létě byla zahájena realizace šestého společného projektu „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a
fotografů“ v rámci kterého proběhla fotografická soutěž pro veřejnost a byl vytvořen společný česko-polský
kalendář s fotografiemi. V příštím roce nás čekají dva malířské plenéry a výstavy s prezentací vytvořených
obrazů a fotografií.
V lednu 2014 bude zahájeno vzdělávání v rámci projektu „Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF) jehož cílem
bude prohloubit u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
V současné době probíhají přípravy realizace projektu „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji regionu
Hlučínska a partnerských gmin“, jehož součástí bude opět prezentace na veletrzích cestovního ruchu v Brně a
v Katowicích v roce 2014 a dva vzdělávací zájezdy pro představitele SOH a polských gmin.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu Hlučínska, spokojenosti
obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů naleznete na
www.hlucinsko.com nebo také na internetové televizi www.hlucinsko.tv .
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem krásné a klidné prožití Vánočních svátků, úspěšný vstup do roku 2014 a
děkuje všem starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů,
občanům, spolkům, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na
rozvoji a propagaci tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Společenská kronika – měsíc listopad 2013
Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občan
75 let 1 občan
Narození – 1 děvčátko

_______________________________________________________
Dne 7. listopadu 2013 oslavili krásné životní jubileum 60 let společného života –
diamantovou svatbu, manželé Ema a František Mikovi.
Srdečně blahopřejeme a přejeme další spokojená společná léta.

________________________________________________________________________________________________

Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků
(ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci
s Hasičským
záchranným
sborem
(HZS)
Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje
dlouhodobou kampaň, varující před stále více
hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu,
propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí
zranění i usmrcení osob při událostech souvisejících
s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé
paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru
2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce
později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a
zraněných osob. Poslední případ výbuchu
souvisejícího s únikem plynu se stal v září v
bytovém domě v Havířově-Šumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem
uhelnatým vznikajícím při nedokonalém spalování
(karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň
je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále
častěji volají na tísňovou linku hasičů
s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí
plyn.
Statistika
posledních
šesti
let
(http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří
o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní
„role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných
událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste,
stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných
osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky
požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů
v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet
usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech
dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu
zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným
plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko,
které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k
událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými informacemi na svém
webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi,
bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebezpečných plynů,
seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého.
Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či
dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy
v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.
V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu
celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová družstva a majitele
bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v domácnostech.
Informační letáky na: www.rohov.cz_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Pojďme všichni do Betléma
Co to znamenati má právě o půlnoci ? Hle obloha je
jasná, záře vábí oči. V půlnoční hodinu anděl se
zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Nebes
Pán naplnil sliby své zajisté, Kristus se narodil
z matičky přečisté. Vyšli v Betlémskou krajinu tři
králové Kašpar, Melichar, Baltazar za jasnou hvězdou
se vzácnými dary a k nohám mu padají. Kadidlo,
myrhu, zlato a drahé kameny darují.
Ptáčkové hlasem libým zpívají, pastýři troubějí.
Narodil se nám o půlnoci král nebes a země, které má
ve své moci. V městě Betlémě v jeslích leží a všechno
tam k němu běží. Vítej Jezu Kriste, synu Panny čisté
jeho matkou Maria a s andělskými davy Pánu věčné
slávy, zazpívejme všichni Gloria.
Zavály vánky ze zahrad, probouzí se louka, háj i sad a
hlasy ptačích šalmají o novém jaru zpívají. Vítán buď
Boží Spasiteli náš.
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