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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
za uplynulé dva měsíce se toho v naší obci odehrálo poměrně hodně, proto bych se rovnou pustil do konkrétních
záležitostí. Předně bych chtěl uvést pár informací k lokální záplavě, která naši obec postihla v pondělí
26.5.2014. Situace kolem splavování dešťových vod z přilehlých polností se opakovala prakticky ve stejném
scénáři, jako předešlé roky. I přesto, že zemědělci učinili opatření, které mělo zabránit splavování dešťů
z polností do obce, ukázalo se, že to bylo nedostačující, avšak je třeba vzít v úvahu, že pokud na jednom místě
spadne cca 35 mm/1m2 srážek, jde pokaždé o masu vody, kterou stejně nezvládne pojmout obecní kanalizace,
byť má v průměru 1 metr. Zaregistroval jsem osobně určité výtky, že s touto situací celé roky nikdo z nás
v zastupitelstvu nic nedělá. Na stranu jednu se nedivím rozčarování některých spoluobčanů, na stranu druhou
musím uvést na pravou míru naše kroky k eliminaci rizik při povodních (byť lokálních). Již od roku 2006 máme
v návaznosti na tato rizika zpracovaný investiční záměr, jehož předmětem je výstavba tří protipovodňových
poldrů. Jeden by se měl vybudovat poblíž mostní váhy v areálu společnosti Ceta s.r.o. Kobeřice, druhý při
vjezdu do naší obce od Kobeřic po levé straně v poli a třetí napříč cesty do Háje. Všechny tři poldry by měly dle
výpočtů vodohospodářů naši obec ochránit. Pokud si kladete otázku, proč už nestojí, tak je to proto, že
odhadované náklady na tyto poldry jsou 6 mil. Kč (pouze odhad investičního záměru) a druhá podstatná věc se
týká pozemků, na kterých by poldry měly stát – všechny jsou ve vlastnictví soukromých osob (a nejen
z Rohova). Jednou z cest, jak konečně postavit tyto poldry jsou Komplexní pozemkové úpravy, které
prostřednictvím Státního pozemkového úřadu ČR připravuje, realizuje a financuje stát ČR. Obec se sice podílí
na přípravě, ale samotná výstavba všech opatření a především financování zajišťuje stát (který navíc disponuje
státní půdou, kterou dovede směnit za pozemky, které vlastníci nechtějí prodat, ale přistoupí na směnu
pozemků) , tedy bez účasti obce, jinými slovy, bylo by to vše zdarma. Na stranu jednu je přínosné, že se v obci
v rámci těchto úprav vybudují poldry, zpevní cesty, zcelí roztroušená malá políčka a další, ale bohužel je to
vykoupeno časovým odstupem od přípravy po samotnou realizaci plánovaných opatření. Jistě, jsou další
možnosti – např. požádat o dotaci z evropských fondů, ale vždy je tam „ale“. Projektovou dokumentaci, výkup
pozemků a především spoluúčast obce (zpravidla 10 – 20 %) by musela uhradit obec. Proto se jako
nejvýhodnější řešení jeví realizovat Komplexní pozemkové úpravy.
Další opatření, které provedeme v letošním roce v návaznosti na stále se opakující se lokální záplavy bude
monitoring stávající kanalizace. Bezpochyby není v bezvadném stavu, jsou údajně místa, kde je průběh
kanalizačního řádu zredukován do menšího průměru potrubí, na trase budou jistě propadlá místa a kdoví co
ještě, proto plánujeme provést pokud ne celý, tak alespoň částečný průzkum stavu kanalizace kamerovým
monitoringem. Měl by to být prvotní krok k tomu, abychom věděli, co naše smíšená obecní kanalizace je či není
schopna pojmout. Co se týče výše uvedených komplexních úprav, tak na nich budeme intenzivně pracovat dále
a o našich krocích Vás budu informovat v následujících vydáních Rohovského zpravodaje.______________

___________________________________________________________________________________
A teď k dalším událostem : v minulém měsíci jsme ukončili dva projekty – Revitalizace zeleně v obci Rohov a
výstavbu IN-LINE dráhy pro bruslaře. Co se týče výsadby zeleně – ještě jednou bych chtěl poděkovat všem za
porozumění a vzájemnou spolupráci. Pokud někdo z občanů bude mít s jakýmkoliv stromem či keřem problém,
nechť se na mě obrátí – vyřešíme vše ke spokojenosti. Možná jste si všimli, že některé keře jsou již nyní suché
či jinak poškozené. Tyto keře jsou evidované v rámci předávacího řízení a budou nahrazeny v příznivějších
klimatických podmínkách na přelomu srpna/
září. V současnosti se již veškeré práce a údržba se zelení provádí zaměstnanci obce. IN-LINE dráha je hotová
rovněž, v těchto dnech se provádí konečné terénní úpravy, které provádí zaměstnanci obce, jelikož chceme mít i
okolí dráhy pěkné a tyto práce nebyly předmětem realizace projektu. Na dráze bude následovat kolaudační
řízení a poté bude spuštěna do provozu. Oficiální „otevření“ dráhy je sice plánováno v rámci zářijových
cyklokrosových závodů, avšak dráha může být využívaná již nyní (mimochodem už je „testována“ našimi
dětmi). Co se týče dalších investičních projektů plánovaných na letošní rok, Moravskoslezský kraj nám schválil
dotaci ve výši 250.000,- Kč na realizaci projektu „Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovním
areálům v obci Rohov“, jedná se o obnovu zbývajících chodníků v obci na „Hasenbergu“. Kompletní
modernizace chodníků bude provedena na ulicích Polní, Horní, Dolní a Luční. V současné době zastupitelstvo
obce vyhlásilo výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele s předpokládaným zahájením prací ihned,
respektive dle návrhu stavební firmy, nicméně opravy chodníků budou hotovy do konce letošního roku. Prosím
již nyní všechny občany, kterých se tyto stavební práce jakkoliv dotknou, o spolupráci a vstřícnost. Dalším
neméně zajímavým projektem je výstavba jednopruhové komunikace do Krzanowic. Ministerstvo pro místní
rozvoj, prostřednictvím Jednotného technického sekretariátu v Olomouci nám tento projekt schválilo
k financování ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu příhraniční spolupráce ČR – PR.
Projekt je sice schválen jako první náhradní, avšak dotace je jistá, přesný termín pro uvolnění financí nikoliv.
Naše obec má na financování tohoto projektu schválenu dotaci ve výši 361.547 euro, což je dotace ve výši cca
90%. O podrobnostech tohoto projektu Vás budeme informovat v dalších vydáních. Jednou z dalších
investičních akcí pro letošní rok je výstavba skladu nářadí v areálu bývalé skládky. Zastupitelstvo obce již
vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele díla s předpokladem výstavby o prázdninách.
Ze společenského života:
Ještě v květnu se uskutečnily – Den matek (22.května), Dětský den (31.května). Všem, kteří se podíleli na
organizaci, stejně tak všem návštěvníkům moc děkuji za jejich odvedenou práci a podporu.
V měsíci červnu, konkrétně hned 1.června se na fotbalovém hřišti TJ Spartak uskutečnil další ročník Memoriálu
Huberta Hluchníka v požárním sportu. Počet soutěžících družstev byl letos sice o něco menší, ale na úrovni a
atmosféře to nikterak neubralo. Děkuji hasičům za organizaci !
Úterní odpoledne dne 17. června patřilo prezentaci naší obce v rámci soutěže Vesnice roku 2014. Po roční
přestávce jsme společně s množstvím spoluobčanů, zástupců spolků, dětí z MŠ a dobrovolníků připravili
program, kterým se Rohov prezentoval a „bojoval“ o přední umístění v této prestižní soutěži. Dle mého názoru
byl připraven takřka profesionální program na velmi vysoké úrovni, o který se postarali všichni výše uvedení.
Dle mého názoru jsme měli velkou šanci uspět, bohužel stejného názoru nebyli členové hodnotící komise.
V této soutěži jsme se na žádné s předních příček neumístili, avšak obdrželi jsme Diplom za vzornou péči o
sakrální stavby v obci (sakrální stavby – kaple, kříže, Boží muka, apod.), čehož si samozřejmě velmi cením,
jelikož jsme péči o tyto pamětihodnosti věnovali opravdu hodně času i financí. Celkové „umístění“ v této
soutěži je pro mne určitým zklamáním, ani ne kvůli mně osobně, ale především vůči Vám, nicméně pro mě
osobně je vítězstvím už jenom to, že se nám podařilo společně připravit vynikající program, čestně prezentovat
naši obec a ukázat okolí, že v „Rohově stojí za to žít !“ . Všem moc děkuji za pomoc.
V sobotu 28. června pod organizací našich zahrádkářů proběhl v areálu na Kučakovci tradiční Rohovský odpust.
Program byl pestrý, organizace na jedničku, ale to nepředvídatelné počasí mohlo být více nakloněno. Duchovní
stránku odpustu – mši svatou (v rámci které jsem poděkoval otci Lucjanovi, z důvodu jeho odchodu na jinou
farnost, za dosavadní spolupráci a vstřícnost) jsme prožili za krásného slunečného počasí, avšak poté se
poměrně negativně podepsalo na průběhu následného společenského programu, který do jisté míry negativně
ovlivnil i účast. Bohužel, s počasím to je vždy velké riziko. Z tohoto místa však chci poděkovat všem
zahrádkářům, rodinným příslušníkům a dobrovolníkům za organizaci a hladký průběh letošního odpustu.
V sobotu 5. července se na fotbalovém hřišti sešli příznivci malé kopané na tradičním turnaji. Tento turnaj byl
v rámci Sportovní slavnosti TJ Spartak Rohov organizován Martinem Halfarem a jeho kamarády, za což jim
moc děkuji. Další zápasy jak v sobotu, tak především v neděli byly v rámci „športfestu“ organizovány členy TJ
Spartak, za což jim samozřejmě děkuji rovněž. Domnívám se, že za přispění pěkného počasí se uskutečnil hezký
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sportovní víkend, ze kterého musel mít každý návštěvník radost. Ještě jednou děkuji všem organizátorům a také
návštěvníkům ! Mezi sportovní aktivity či úspěchy bych dále zařadil výborné výsledky jednak Matěje Lasáka (o
kterých Vás informujeme průběžně) a také naše nejmenší fotbalisty. Pod vedením Martina Halfara a Romana
Halfara se kluci umísťují na předních místech turnajů, což je velmi pozitivní a já jim přeji, aby to všem klukům
vydrželo. Děkuji rovněž i jim.
A jelikož jsou prázdniny, kterým předcházelo ukončení školní docházky našich žáků ZŠ, přeji jim, stejně jako i
všem ostatním, aby v dalším studiu na jiných školách a ve vyšších ročnících byli spokojeni, našli dobrou partu
spolužáků, sklízeli úspěchy nejen při výuce, ale i v mimoškolních aktivitách. Přeji všem hodně štěstí.
Závěrem úvodního slova Vám všem děkuji za dosavadní spolupráci, vstřícnost a podporu. Do nastávajících
prázdninových dnů, týdnů Vám přeji pevné zdraví a pohodu a pokud plánujete dovolenou či výlety mimo obec,
tak přeji bezpečnou cestu tam i zpět.
Užívejte si prázdnin !
Daniel P r o c h á z k a, starosta

Návštěva hodnotící komise Vesnice roku v obci______________________

VIII. PŮLMARATÓN KIETRZ – ROHOV 2014
V sobotu 7. června se uskutečnil další ročník mezinárodního běžeckého podniku na trase 21,097 km –
VIII.Půlmaratón Kietrz – Rohov. Do registrační databáze bylo ještě před závodem zaregistrováno 481 běžců z 6
zemí světa ! Šlo o běžce z Německa, Norska, Filipín, Ukrajiny a samozřejmě z Polska a České republiky.
Nakonec se na startovací čáru postavilo „jen“ 401 běžců, což byl stejně rekord závodů. Všech 401 běžců
doběhlo bez újmy do cíle, i když nebylo počasí úplně optimální. Každý závodník v cíli obdržel medaili a
diplom. Hlavním vítězem tohoto závodu byl ukrajinský závodník Sergej Krowlajdis, jež hájí barvy klubu
Achilles Leszno s časem 1.12.05 hod, což je pro zajímavost rychlost 3,25 min/km. Podrobné výsledky jsou
k dispozici na webových stránkách obce. Touto cestou bych rád poděkoval jednak polským organizátorům běhu,
především řediteli závodu, p. Andrzeji Wójtowiczowi, ale rovněž rohovským, sudickým i třebomským hasičům
a dobrovolníkům, bez kterých se organizace běhu neobejde. Děkuji všem !
Daniel Procházka, starosta

__________________________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 10.7. a 15.8.2014 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
________________________________________________________________________________
Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpady (splatný jednorázově do
30.6.2014, v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 30.6. a 30.9.2014), dále poplatek za psa a za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !
________________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 31.7.2014 !
___________________________________________________________________________________

Městský úřad Kravaře informuje - Zkontrolujte si platnost svých osobních dokladů
Blíží se doba dovolených a tak vyzýváme všechny občany spádových obcí patřících do obce s rozšířenou
působností Kravaře ke kontrole platnosti svých občanských průkazů či pasů. Pokud si svůj doklad přijdete
vyřídit včas, můžete se vyhnout delší čekací době. Nový doklad můžete nyní získat za 14 až 17 dnů.
S přibývající sezónou se však lhůta pro vyřízení bude prodlužovat až na 30 dní daných zákonem.
Poplatek za pas činí 600 Kč pro dospělé a mládež od 15 let a 100 Kč pro děti do 15 let. Za vyřízení cestovního
pasu typu BLESK zaplatíte 1500 Kč a děti do 15 let 1000 Kč. Občanský průkaz pro dítě do 15 let je zpoplatněn
padesátikorunou.
________________________________________________________________________________________
Nález bundy !!!
V areálu Kučakovec byla po akci „Rohovský odpust“ nalezena (vedle pivního stánku naproti pódia) chlapecká
sportovní bunda s kapucí vel. L, černé barvy. Majitel ať si ji vyzvedne na obecním úřadě !________________
Společenská kronika – měsíc červen 2014
Z evidence obyvatel - za I. pololetí roku 2014:
Jubilanti – 50 let 1 občanka
Počet přistěhovaných občanů: 1
60 let 1 občanka
65 let 1 občanka, 1 občan Počet odstěhovaných občanů: 0
Počet narozených dětí: 3
75 let 1 občan
Počet zemřelých občanů: 5
85 let 1 občan
Sňatky: 1
Úmrtí – 2 občané
_______________________________________________________________________________________

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Krajinářská studie – optimalizace ekologické stability krajiny v katastrálním území Rohov
Jedním z důležitých opatření, které by mělo vést k minimalizaci rizik lokálních záplav v naší obci je zpracování
této studie. Ve spolupráci s Mgr. Adriánem Czernikem, který provádí odborné posuzování krajiny a dále ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, které na tuto studii poskytlo dotaci, provedeme zpracování
ještě v tomto roce. Studie má řešit optimalizaci krajiny na území obce na základě zhodnocení stávajícího stavu.
V krajině Hlučínska, která byla poznamenána rozsáhlými změnami krajiny a přeměnou drobných polí na
velkobloková pole, došlo k zhoršení stavu krajinných struktur a úbytku prvků, které by krajinu stabilizovaly.
Negativními změnami došlo ke snížení odolnosti krajiny vůči erozi vody, kdy bahno zaplavuje zahrady, domy
v obcích a úrodná půda mizí v kanalizacích nebo je odplavována pryč z polí. Došlo rovněž k velké ztrátě
rozptýlené zeleně a tím i úbytku úkrytů pro drobnou zvěř. Studie bude zjišťovat krizové jevy v území a
navrhovat jejich možné řešení. Předmětem je analýza ohrožení ploch erozí a navržení protierozních opatření
jako jsou obnovy zatravněných polních cest, mezí, zatravnění části pozemků, výsadba rozptýlené zeleně, návrhy
na přírodě blízké úpravy toků a protipovodňové poldry. To vše s přihlédnutím k vlastnictví pozemků. Dále
budou řešeny prvky územní ekologické stability a biologicky cenné plochy. Smyslem celé studie je připravit
optimalizaci krajiny kolem obce Rohov. Studie bude přímým podkladem k přípravě projektů na realizaci dílčích
opatření v krajině a potlačení analyzovaných negativních jevů. S využitím následných dotačních titulů a
spolupráci s vlastníky pozemků a obcí Rohov je předpokládaná jejich následná realizace, která povede k
zlepšení přírodních hodnot, odolnosti krajiny a dílčí ochrany obce proti splachům, ale také zlepšení estetického
dojmu z krajiny a zvýšení rekreačního potenciálu. Výstup studie bude zpracován k závěru roku 2014.
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ROHOVSKÝ ODPUST 2014
V areálu Kučakovec probíhaly v sobotu 28. června oslavy rohovského odpustu - svátku patronů kaple sv. Petra
a Pavla. Obec si také připomněla 665 let od první písemné zmínky o obci. Tradiční slavnost zahájila mše svatá,
kterou celebroval otec Lucjan Jan Lasoň a páter Jan Bosko OFM. z řádu Františkánů, působící jako kaplan ve
farnosti Starý Bohumín. Pořadatelé oslav, Český zahrádkářský svaz, připravili pro návštěvníky pestrý program,
který však byl narušen vinou nepříznivého počasí. Kulturní program zahájila dechovka Rohovanka, poté
vystoupily s kulturním pásmem děti z MŠ Rohov, se scénkou „Prajzske vesele“ se představil dramatický
kroužek při ZŠ v Sudicích, o zábavnou atmosféru se postarali Bolatičtí Bobři, které vystřídal Statis Prusalis
s nezapomenutelnými řeckými písněmi i novějšími skladbami. Ve večerních hodinách proběhla ohňová show.
Kvůli vytrvalému dešti nemohly děti využít atrakce jako kolotoč, skákací hrad či jízdu na ponících a v kočáře.
I přes nepřízeň počasí se přítomní návštěvníci skvěle bavili za hudebního doprovodu do brzkých ranních hodin.

________________________________________________________________________________________
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Okénko Mateřské školy
Na konci školního roku přichází v MŠ
okamžik loučení s dětmi, na které už čeká po
prázdninách základní škola. Rozloučení s
předškoláky proběhlo v naší mateřské škole
v pátek 27. června 2014. Každé z jedenácti
dětí obdrželo od obce pamětní list, pamětní
knížku z mateřské školy a malé dárečky.
Přejeme dětem hodně štěstí a dalších
úspěchů v 1. třídě !
(pozn. z počtu 11 dětí chybí na fotografii 3
děti).

Poslední den v Základní škole v Sudicích
Na Obecním úřadě v Sudicích proběhlo rozloučení
se žáky 9. třídy, kteří ukončili školní docházku.
školu opustili: Fojtíková Monika, Havalová Kateřina,
Kryštofová Lenka, Střížová Aneta, Vítkovská Nikol, Bolacký
Adam, Klinger Tomáš, Obrusník Petr, Wagner Jakub,
Zámečník Patrik, Bandíková Martina, Hantáková Tereza

_____________________________________________
_______________________________________________
Prašivá 2014
V úterý 1. července 2014 se opět uskutečnilo diecézní setkání dětí
s otcem biskupem Lobkowiczem na Prašivé.
Zúčastnily se ho také děti z naší diecéze pod vedením katechetky
Pavly Němcové.
Z důvodu nepříznivého počasí byl program na Prašivé zrušen,
mše svatá se uskutečnila v Bazilice ve Frýdku – Místku.
_____________________________________________________

Obecní úřad Rohov zve všechny důchodce na
Letní setkání seniorů u dechovky
Datum a místo: neděle 27. července 2014 ve 14 hodin v areálu ČZS Kučakovec
(začátek akce může být upraven podle aktuálního počasí – bude vyhlášeno obecním rozhlasem)
(v případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Obecního domu)
K tanci a poslechu zahraje dechová kapela Rohovanka. Jako hosté mezi nás zavítají :
folklorní soubor Bolatické seniorky
Rohovské koláče a káva zdarma, další občerstvení zajištěno !
Srdečně Vás na setkání zveme a těšíme se na příjemné nedělní odpoledne.

________________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Rohov Vás zve na „ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „
v sobotu 2. srpna 2014 od 18.00 hodin na ulici Horní !

Hudba: Rohovanka, country kapela a reprodukovaná hudba! Tombola a bohaté občerstvení zajištěno !
Pro všechny děti bude k dispozici skákací hrad na celý podvečer 18 hod. až 21.30 hod. zdarma!!!
V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany, aby ti občané, kteří chtějí přispět cenou do
tomboly, tuto cenu odevzdali u manželů Kristy a Leoše Halfarových, ul. Horní 141, a to v průběhu pátečního
odpoledne nebo v sobotu do odpoledních hodin ! Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
SPORTOVNÍ SLAVNOST, Turnaj v malé kopané
Dne 5. a 6. července 2014 u nás proběhla každoroční Sportovní slavnost. V sobotu se začínalo turnajem v malé
kopané, odpoledne proběhl turnaj starších hochů a to Spartaku Rohov a Sokola Sudice s výsledkem:
Staří páni Rohov : Sudice 1:1. Poté program pokračoval karnevalem s DJ Ambrožem.
V neděli v odpoledních hodinách proběhl turnaj mužů pod názvem
„Memoriál Antonína Havaly“ s výsledkem:
Rohov : Bolatice 1:2
Rohov : Dolní Benešov 3:3
Dolní Benešov : Bolatice 2:2
Pořadí: 1. Bolatice
2. Dolní Benešov
3. Rohov
Po skončení turnaje proběhlo skvělé utkání benjamínků.
V podvečer proběhlo losování věcné tomboly.
Je třeba poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří
tuto akci připravili.
TJ Spartak Rohov
Fotbalového turnaje ve Štítině dne 21.6.2014
se zúčastnili rohovští benjamínci

V kategorii předpřípravek obsadil TJ Spartak
Rohov 3. místo
Hráčská soupiska: Mikuláš Prasek, Matěj Švan,
Martin Komárek, Prokop Ševčík, Antonín
Tomíček, Dominik Pavlovič, Dominik Nevřela.
Realizační tým: Martin Halfar, Petr Tomíček.

TABULKA

PK
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+
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Skóre

Body

1.

Strahovice

18

15 1 2

104: 30

46

( 19)

2.

Slavkov

18

14 2 2

83: 18

44

( 17)

3.

SFC Opava "C"

18

11 1 6

112: 39

34

( 7)

4.

Raduň

18

11 1 6

85: 58

34

( 7)

5.

Bolatice

18

9

3 6

66: 44

30

( 3)

6.

Hněvošice

18

8

1 9

59: 60

25

( -2)

7.

Jakartovice

18

6

1 11 58: 67

19

( -8)

8.

Skřipov

18

4

0 14 57:117

12

(-15)

Rádi bychom jménem rodičů
rohovských dětí hrajících ve
10. Hlavnice
18
3 0 15 25:146
9
(-18)
Strahovicích chtěli poděkovat
panu Zdeňkovi Mrovcovi za obětavost a dobrou přípravu mladých fotbalistů. Mladší žáci se umístili na prvním
místě v sezoně 2013-2014. Z Rohova se pravidelně účastnili mistrovských utkání tito hráči: Nevřela Jan, Halfar
Ondřej, Mrovec Jakub, Tomíček Matěj, Stříbný Štěpán, Pekárek Marek, Mrovec Tomáš, Tomíček Vojtěch.
9.

Kylešovice

18

4

0 14 45:115

12

(-15)

TJ Spartak Rohov o d d í l k o p a n é Vás zve na žákovský turnaj
v sobotu 16.8.2014 na fotbalovém hřišti Spartaku Rohov, první zápasy v 10:00 hod. !__________

__________________________________________________________________________________
Okénko z historie - Konec 2. světové války, osvobození obce Rohov a poválečná doba
Dle údajů pamětníka:
Rohovští občané, kteří padli za II. světové války na světových bojištích:
Pocházel z domu –
dnešní číslo popisné
1.
Dorna Antonín
Čp. 92
15.
Nevřela Ludvík
2.
Halfar Vilém
Čp. 83
16.
Nevřela Josef
3.
Halfar Reinhard
Čp. 84
17.
Návrat
4.
Hladík Leo
Ve státním statku
18.
Obrusník Josef
5.
Hladík Josef
Čp. 6
19.
Obrusník Pavel
6.
Hluchník Jan
Čp. 68
20.
Obrusník Bernard
7.
Kocian Leo
Čp. 1
21.
Obrusník Reinhold
8.
Kocian Arnošt
Čp. 102
22.
Stříbný Josef
9.
Kupka Jiří
Čp. 89
23.
Strnisko Viktor
10. Kubný Jan
Čp. 61
24.
Semftner
11. Kubný Valentin
Čp. 66
25.
Trnka Petr
12. Latka Arnošt
Čp. 42
26.
Urbanský Jiří
13. Latková Anna
Čp. 42
27.
Urbas Jan
14. Moravec Josef
Čp. 76
28.
Wicha Osvald
Pozn. čerpáno také z údajů uvedených na www.hultschiner-soldaten.de

Pocházel z domu –
dnešní číslo popisné
Čp. 4
Čp. 92
Čp. 29
Čp. 81
Čp. 13
Čp. 90
Čp. 65
Čp. 69
Čp. 30
Čp. 72
Čp. 7
Čp. 109
Čp. 55
Čp. 82

Při náletu ruských letadel spadla bomba na dům čp. 94 (p. Schuba) a tam tragicky zemřeli:
Komárková Alžběta : pocházela z domu – dnešní číslo popisné 48
Komárek Richard
: pocházel z domu – dnešní číslo popisné 48
Kutschová Elfrída : pocházela z domu – dnešní číslo popisné 49
Kufková
: pocházela z domu – dnešní číslo popisné 102
Komárková Marie : pocházela z domu – dnešní číslo popisné 94 (byla to listonoška)
Dítě
:?
Ranění a odvlečeni ruskými vojáky, kam, nebylo známo a o jejich dalších osudech také nebylo nic známo:
Gřuna Bernard
: pocházel z domu – dnešní číslo popisné 117
Švarc Dominik
: pocházel z domu - dnešní číslo popisné 44
Mrůzek Karel
: pocházel z domu - dnešní číslo popisné 93
Urbanská Elfrída
: pocházela z domu - dnešní číslo popisné 109
Stružová Viktorie
: pocházela z domu - dnešní číslo popisné 36
V roce 1945 následkem neodstraněné vojenské munice tragicky zemřeli:
Riemel Evald
: pocházel z domu – dnešní číslo popisné 128
Riemel František
: pocházel z domu - dnešní číslo popisné 128
Horáková Anežka : pocházela z domu - dnešní číslo popisné 62
Halfarová Anna
: pocházela z domu - dnešní číslo popisné 52
Celkem zemřelo následkem války 43 rohovských občanů.
___________________________________________________________________
Vyšlo další číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko, věnované tématu „Muzea a
sběratelství“.
Z obsahu čísla 1 / 2014:

Kdo jsou lidé na Hlučínsku – nová stálá expozice Muzea Hlučínska/Erich
Šefčík/První světová válka na Hlučínsku/farnost Oldřišov/město Kravaře/.
Můžete se dočíst také o sběratelích starých dobových i novějších fotografií a historických pohlednic z Hlučínska
Petru Barčovi z Oldřišova a Valtru Kozubovi, rodáka z Hati.
Časopis si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 35,- Kč._____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy Sudice
Žijeme kulturně aneb Navštívili jsme Slezské divadlo v Opavě
Ve čtvrtek 5. června 2014 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili úžasného divadelního představení D´Artagnan
aneb Tři mušketýři. Naši žáci zhlédli jednu z nejnovějších dramatizací veleslavného románu o cti, věrnosti a
lásce na pozadí politických intrik. Skvělé výkony herců Slezského divadla nadchly všechny přítomné a samotný
příběh statečného Athose, siláka Porthose, subtilního Aramise a gaskoňského šlechtice D´Artagnana zase žákům
do jisté míry obohatil jedno ze zajímavých učiv dějepisu. Tři mušketýři nás uchvátili svým dobrodružným
pojetím, optimismem i životní energií, kterou nám herci po celou dobu představení „předávali“. Představení na
naše žáky zapůsobilo také výchovně. Viděli, že díky odvaze, cti a kamarádství lze v životě čelit nejrůznějším
nástrahám. Hercům děkujeme a všem ostatním toto představení vřele doporučujeme ☺
Mgr. Michal Kunický

DEN BEZPEČNOSTI na Základní škole a Mateřské škole v Sudicích
Tradiční Den bezpečnosti pořádaný školou ve středu 25. 6.
2014 byl letos netradičně okořeněn příjezdem hasičů z místního
Svazu dobrovolných hasičů. K radosti všech žáků dorazili na hřiště
se sirénou a v plné pohotovosti. Na úvod uhasili fiktivní požár a
byli za to oceněni bouřlivým potleskem. Žáci si poté vyzkoušeli
speciální výstroj a výzbroj dobrovolných hasičů, prozkoumali
hasičské auto a ti nejmenší stříkali proudem vody z hadice na cíl.
Další organizace Dne bezpečnosti již byla v režii učitelů a učitelek.
Na jednotlivých stanovištích v budově školy si žáci nacvičovali
zásady první pomoci, ujasňovali si povinnou výbavu jízdních kol a
pomocí interaktivní tabule se učili poznávat dopravní značky a
řešit dopravní situace na křižovatkách. Praktický nácvik je čekal přímo v terénu. Žáci řešili dopravní situace
naživo přímo v ulicích a na křižovatkách obce. Na hřišti si v jízdě zručnosti na kolech a koloběžkách testovali
své jezdecké dovednosti. Věříme, že získané zkušenosti žáci nebudou muset využít v době letních prázdnin, ale
jak se pravdivě říká: „Kdo je připraven, není překvapen.“
Ing. Hana Nováková, Mgr. Hana van der Laan, organizátorky Dne bezpečnosti

------------------------------------------------------------------------------------Dravci v naší škole
„Kdo je připraven, není překvapen.“9.6.2014 jsme se zúčastnili
programu ukázky dravých ptáků. Děti měly možnost si dravce
prohlédnout a zároveň dostaly výklad o tom, čím je který dravec
zajímavý. Viděly výra velkého, orla skalního, sokola stěhovavého a
mnoho dalších dravců. Poté následovaly ukázky letu a jejich lovu, kde
byli zapojeni nejen učitelé, ale také děti. Pro všechny zúčastněné to byl
neopakovatelný zážitek, protože kde se nám naskytne vidět lovecké
schopnosti našich dravců. Odnesli jsme si všichni hodně silných
dojmů a krásných zážitků._________________________________

ŠKOLA OSLAVILA VÝROČÍ AKADEMIÍ
Sobota 21. června 2014 byla v Sudicích ve znamení oslav. V tělocvičně místní základní školy proběhla tradiční
školní akademie k oslavě čtyřicátého výročí otevření nové školní budovy. Celá akademie nesla podtitul „Den v
naší škole“ a žáci za podpory svých učitelů předvedli přítomným hostům svá rozmanitá vystoupení, za která po
zásluze sklidili velký potlesk.
Na svém programu pracovaly děti velmi usilovně a svědomitě, tréma z nich evidentně opadla a potlesk jejich
sourozenců, rodičů, prarodičů či jiných příbuzných jim udělal ohromnou radost. Všem hostům děkujeme za
přízeň a podporu. Uznání a dík po zásluze patří všem účinkujícím a celému realizačnímu týmu, tj. všem
pedagogům i správním zaměstnancům. Za celou školu bychom chtěli vyjádřit poděkování rovněž všem štědrým
sponzorům za jejich finanční i materiální podporu celé akce ( Obec Rohov, Baránek Erich, Obec Sudice, Obec
Třebom, Haladěj Aleš, Bartošek Jaromír, Duda Jaroslav, Csölleová Irena, Zipsová Růžena, Zipsová Olga,
Klingerová Dagmar, Vaníček David, Lecián Karel, manželé Halfarovi).
Slavnostní akademie byla rovněž symbolickou tečkou za letošním školním rokem._______________________

__________________________________________________________________________________

Firma Vášprcek.cz Vám oznamuje,
že otevřela novou prodejnu s dětským a kojeneckým zbožím.
V této prodejně naleznete golfové kočárky, kombinované a sportovní kočárky,
autosedačky, jídelní židličky, hračky, cestovní postýlky, kojenecké oblečení a
jídelní sety. Přijďte nás navštívit v naší nové prodejně, která se nachází na ulici
Slezská 8 v Kobeřicích. V prodejně na Vás čekají skvělé produkty za velkoobchodní
ceny!
Více informací naleznete také na našem eshopu www.vasprcek.cz nebo také můžete volat
na telefonní číslo 731 656 485. Těšíme se na Vaší návštěvu!
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Máte problém s příjmem
Tv a Sat programů.
Seřídíme Vám televizní a satelitní antény,
dále naladíme a seřídíme programy.
Opravy televizních a satelitních přijímačů.
Opravy dálkových ovladačů.
Opravy Notebooku, monitoru a ostatní
spotřební elektroniky.

Kontakt: Rataj Rudolf, Lesní 12, Bolatice
Tel.: 553 655 229
Mobil: 732 379 994
email: rataj63@seznam.cz
__________________________________________________________________________________________
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