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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
měsíc říjen a počátek listopadu se v naší obci nesl mimo jiné v duchu drobnějších stavebních aktivit, které se
týkaly běžného chodu obce. Mezi drobnější stavební práce, které jsme provedli na přání občanů obce, patří např.
oprava komunikace vč. kanalizační vpusti u kaple sv. Petra a Pavla, kde došlo k obnově povrchu komunikace a
k opravě kanalizační vpusti. Část stavebních prací byla provedena svépomocně, část dodavatelsky. V našem
obecním sběrném dvoře došlo k drcení stavební suti, kdy jsme zpracovali cca 450 tun materiálu, který bude
použit na zpevnění povrchů polních cest. Náklady s tím spojené činí cca 57 tis. Kč. Na ulici Polní a Krátká jsme
provedli ve spolupráci se společností SmVak Ostrava čištění kanalizačního potrubí vč. kanalizačních šachet
v rozsahu zhruba 300 metrů. Bylo provedeno vyčištění ucpaných částí kanalizace a revize stávajícího stavu
kanalizace. Náklady s tím spojené byly ve výši cca 17 tis. Kč. Jednou z dalších akcí byla plošná deratizace
v obci. Specializovaná firma provedla deratizaci (položení nástrah) proti hlodavcům ve zhruba 106
kanalizačních šachtách a obec za tuto službu uhradí této firmě náklady s tím spojené ve výši necelých 9 tis. Kč.
Po zhruba 14-ti dnech bude provedena inventura účinnosti deratizace a bude-li to zapotřebí, což předpokládám,
provede se opětovně položení dalších nástrah.
Zaměstnanci obce stále pokračují v úpravě povrchu tzv. Špalírovské cesty navážením živičného recyklátu. Rádi
bychom ještě do konce letošního roku měli tuto cestu hotovou. Samozřejmě se i nadále dosekává tráva, sbírá
spadené listí, případně se provádí další úklid, abychom to měli v naší obci pěkné. Touto cestou moc děkuji všem
občanům, kteří se na úklidu v obci podílí. Velmi oceňuji rovněž spolupráci s odvozem listí z Vašich domácností
do sběrného dvora. Děkuji rovněž všem občanům, kteří tento sběrný dvůr využívají.
V pátek 6. listopadu proběhla v sále obecního domu beseda pod názvem „Dýchejme čistý vzduch“, která se
organizovala v rámci našeho regionu pod hlavičkou Sdružení obcí Hlučínska. I když nebyla na této besedě účast
nijak valná, věřím, že těm, kteří se této besedy zúčastnili, přinesla alespoň “něco“. I když jsem na toto téma psal
již několikrát množství řádků, budu rád, když se nad tímto tématem zamyslí každý z Vás a udělá všechno proto,
aby se v Rohově opravdu „dýchal čistý vzduch“. Každopádně děkuji všem, kteří se besedy zúčastnili.
V sobotu 7. listopadu jsme ve spolupráci s dodavatelskou zahradnickou firmou a především s dobrovolníky a
zaměstnanci obce, kterých bylo zhruba 30, vysazovali nové stromky na jedné z dalších polních cest na našem
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území. Šlo o polní cestu za „Špalírovskou cestou“ směrem ke kobeřickému katastru. Na této velmi zajímavé
cestě (krásně klikaté) bylo vysazeno 106 kusů nových stromků. Šlo o 53 jabloní, starých krajinných odrůd a 53
jeřábů ptačích. Ke každému stromu
byly instalovány podpůrné kůly,
úvazky, hnojivo a velmi nutná zálivka.
Akce se dle mého názoru zdařila a
nejen okolní příroda, ale rovněž
samotní občané a případně turisté
budou moci čerpat z nového prvku
blízkého životnímu prostředí. Děkuji
upřímně všem, kteří se na této výsadbě
podíleli.
V pátek 13. listopadu proběhlo tradiční
zimní setkání seniorů. Každé toto
setkání se snažíme zorganizovat tak,
abychom měli v programu vždy něco
nového. Tentokrát se k vystupujícím
dětem z naší mateřské školky přidal
folklórní
soubor
Škobránek
ze
Štěpánkovic, který předvedl krásné
vystoupení v „našem“ nářečí. O
hudební doprovod se kromě dechové
kapely Rohovanka postaral rovněž pan
Leo Malchárek ze Strahovic, a ti
všichni o příjemné páteční odpoledne.
Děkuji jednak všem seniorům, kteří na
setkání
přišli
a
také
všem
organizátorům za přípravu a hladký
průběh setkání.
Závěrem mého úvodního slova Vám
všem ještě jednou děkuji za spolupráci,
pochopení a do dalších dnů přeji pevné
zdraví a spokojený život v Rohově.
Daniel Procházka, starosta
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Obec rozdá svým občanům kalendáře
Obyvatelé naší obce se mohou těšit na
kalendář pro nadcházející rok 2016.
Zdarma bude rozdán ještě v měsíci listopadu
všem domácnostem. Stolní kalendář vyšel k
příležitosti výročí 90 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Rohově (1925 – 2015).
Kontrast historických snímků v černobílém
provedení
s aktuálními
barevnými
fotografiemi vytváří zajímavý časosběrný
dokument – zachycuje Sbor dobrovolných
hasičů Rohov v postupných proměnách času.
Na vzniku kalendáře se finančně podíleli
sponzoři.
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oprava památníku obětem Rudé armády v 2. světové válce
Tento památník byl postaven v obci roku 1945. Vzhledem k tomu, že
v posledních letech se jeho stav zhoršoval, muselo se přistoupit
k nutným opravám, na které obec získala dotaci ve výši 40 tis. Kč
v rámci pilotního projektu Moravskoslezského kraje na zabezpečení
péče o válečné hroby v Moravskoslezském kraji pod názvem
„ Zachování a obnova historických tradic v Moravskoslezském kraji“ .
Celkové náklady na opravu činily 60 tis. Kč, přičemž spolufinancování
z rozpočtu obce bylo částkou 20 tis. Kč.

památník před opravou

památník po opravě

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci proveden
v pondělí 30. listopadu 2015 !
___________________________________________________________________________________

Vítání občánků se uskuteční 6. prosince 2015
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího,
než je on sám.
Čínské přísloví
Vážení rodiče narozených dětí v roce 2015, budete pozváni k slavnostnímu
přivítání novorozených občánků do života, které se uskuteční v neděli 6. prosince
2015 ve společenském sále Obecního domu. Přesnou hodinu zahájení Vám
sdělíme na pozvánce. Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v životě !

__________________________________________________________________________________
Publikace o Hlučínsku objasňuje mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku
Po více jak třech letech bádání skupiny pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
a Vysoké školy finanční a správní v Praze pod vedením PhDr. Heleny Kubátové, Ph.D., z UP v Olomouci
vydalo Sociologické nakladatelství Praha publikaci s názvem „Mezigenerační proměny způsobu života na
Hlučínsku“. Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací, od konce 2. sv. války až po současnost, měnil
život na Hlučínsku. Knihu tvoří analýza a interpretace vyprávění obyvatel Hlučínska o jejich životních
událostech a okolnostech života. V knize jsou zajímavá vyprávění, ještě zajímavější zjištění a mnoho důležitých
informací, které pomohou obyvatelům Hlučínska ještě více pochopit svou historii, své sepjetí s regionem
Hlučínska, své tradice a zvyky. Autoři výzkumu sdělují světu i zajímavou informaci: „Lidé z Hlučínska jsou
konzervativní, ale nebrání se moderním věcem!“ A to nás odlišuje prakticky od všech dalších regionů.
___________________________________________________________________________________
Také spisovatelka Jana Schlossarková vydala další knížku svých vyprávění z Hlučínska s názvem „Kaj mě
nechcu, tam něidu!“
Publikaci i knihu si, až budou dodány, budete moci zakoupit také na OÚ Rohov - budeme Vás informovat (také
o ceně) v příštím čísle zpravodaje !_______________________________________________________

_________________________________________________________________________
USKUTEČNILO SE
Světluškový rej
Úterní podvečer 27. října 2015 patřil všem broučkům, beruškám a světluškám. Od 17 hodin se před Obecním
domem sešlo kolem 60 dětí s lampiony a s lucerničkami, aby se vydaly společně průvodem obcí. Během cesty si
svítily svými lucerničkami a hledaly všechny broučky, kteří ještě nenašli svou peřinku a bloudili v trávě. Děti
hledaly na hřišti a v areálu volnočasových aktivit. Zapomnětlivé broučky vzaly sebou a na kučakovci jim
připravily peřinku z listí a všechny broučky uložily ke spánku. Za tak důležitou práci si zasloužily sladkou
odměnu, a společně se pak zahřály u táboráku při opékání. Než se všichni rozešly domů do svých peřinek,
zahrály si hru ve tmě se světýlky. A pak už si jen všichni popřáli dobrou noc.
☺ Roháček, o.s.
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Rohovanka hrála na „Setkání seniorů“ ve Služovicích
Obec Služovice ve spolupráci s místním spolkem OSSV uspořádali v pátek 6. listopadu 2015 v Kulturním domě
od 17 hodiny akci s názvem „Setkání seniorů“. Dříve narození se tak mohli opět setkat a poklábosit nejen u
dobrého jídla a pití, ale tentokráte měli možnost se seznámit a vyslechnout si libozvučné tóny dechové kapely
„ROHOVANKA“. Ta se své role zhostila velice dobře, o čemž i svědčilo nadšení služovického publika,
umocněné pobrukováním si písní společně s hlavním zpěvákem. Nutno poděkovat všem těm, kteří si našli cestu
do Kulturního domu a přišli zatleskat umu našim hlučínským, potažmo rohovským umělcům. Velké díky patří i
samotné kapele, která přijala pozvání OÚ Služovice a vytvořila tak krásnou atmosféru takříkajíc „po našemu“!
Petr Weczerek, starosta obce Služovice

_____________________________________________________________________________________________

Vánoční
Vánoční představení
představení dětí
dětí ZŠ a MŠ
MŠ Sudice
a Vánoční
Vánoční jarmark 2015
každoroční předvánoční show spojená s prodejem výrobků, které jsme sami vyrobili……

Kdy: 13. 12. 2015, začátek ve 14:30 hod.
Přijďte se těšit s dětmi na Vánoce!
Srdečně zvou děti, učitelský sbor, vedení a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Sudice
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika - měsíc říjen 2015
Jubilanti –

65 let 1 občanka

Sňatek - 1

Úmrtí - 1 občanka

__________________________________________________________________________________
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Starostové Hlučínska navštívili Norsko
V době od 14. 9. 2015 do 19. 9. 2015 proběhl vzdělávací zájezd starostů a radních Sdružení obcí Hlučínska do
Norska.
V pondělí 14. 9. 2015 probíhaly v Norsku obecní volby. V Norsku se volí každé 2 roky. Nyní se jednalo o volby
do municipalit (obecní zastupitelstva) a za další dva roky proběhnou volby do parlamentu. Z úterních výsledků
bylo jasné, že v těchto volbách prohrály strany a uskupení, které byly proti migraci. Vítězem se stala
Arbeiderpartiet (tedy levicová strana). Vyhrocená situace s migrací rozhodla ve prospěch těch, kteří chtějí
migrantům umožnit začlenit se do společnosti. Ještě k migrační otázce: U obce Valer jsme navštívili tranzitní
tábor pro migranty. Zde se nyní nachází asi 700 migrantů. Jedná se hlavně o obyvatele z Afriky a Blízkého
východu. Mají možnost volného pohybu a také sám tábor není nijak izolován od okolí a nejsou zde ani
represívní složky. K cizincům jsou proto velmi tolerantní.
V úterý jsme přejeli do městečka Elverum (přes 20 tisíc obyvatel). Mají zde univerzitu i nemocnici. Navštívili
jsme zde Norsk Skogmuseum – muzeum o historii a současnosti Norska. Dále jsme navštívili sousední obec
Valer. Zde jsme byli přijati sekretářem obce a ten nás ve své prezentací seznámil se situací v obci. Vedení obce
vynakládá velké úsilí na udržení počtu obyvatel. Snaží se oživit i další podnikatelské aktivity v obci.
Navštívili jsme knihovnu a viděli řadové domky pro učitele. V oblasti se prakticky nekrade, policie zde nemá
žádnou stanici a na dotaz, zda potřebují policii, nám bylo sděleno, že pouze dvakrát ročně.
Ve středu jsme se vydali na pevnost Kongsvinger. Zde na strategickém bodu nad krajinou bránila posádka
vojáků své území před vpády Švédů. V době II. světové války byla pevnost obsazena německou armádou. Ve
vojenském muzeu jsme byli seznámeni s historií oblasti. Pak jsme v městečku pod pevností prožili setkání se
starosty z dané oblasti. Zde nám bylo objasněno, jak probíhá meziobecní spolupráce s důrazem na rozvoj
infrastruktury.
Ve čtvrtek jsme navštívili město Hamar. V tomto městě jsme byli přijati guvernérem oblasti Sigbjornem
Johnsenem. Jmenovaný pán je rovněž bývalým ministrem financí Norska. Mimo jiné jsme s ním probírali
otázku Norska a Evropská unie. Po velice zajímavé debatě následovala prezentace tiskové mluvčí města Hamar
o rozvoji města, jeho kulturním a sportovním životu. Město například nepodporuje žádné spolky ani
sportovní kluby. Je majitelem sportovních hal a ty všem zainteresovaným pronajímá. Poslední den v pátek jsme
navštívili radnici a univerzitu v městečku Elverum. Tisková mluvčí nás seznámila se životem ve městě a okolí.
Vedoucí fakulty Národního zdraví na univerzitě nás seznámil se situací na škole a posléze jsme univerzitu také
navštívili. Škola je prakticky zaměřena a špičkově vybavena, aby své studenty dobře připravila pro práci v
nemocnicích a ambulancích.
I v Norsku platí to, co v jiných vyspělých zemích Evropy. Mají mnohem více peněz z veřejných rozpočtů, než
mají obce a města v ČR. Norsko má úžasně čistou přírodu. V Norsku se topí dřevem nebo elektřinou. Téměř
100% energie je vyrobeno ve vodních elektrárnách. K čistotě ovzduší přispívají i hojně používané
elektromobily. S dostupnou elektřinou pravděpodobně souvisí i osvětlení dálnice i mimo města. Přestože se o
Norsku hovoří jako o zemi s čistým životním prostředím, velmi nás překvapilo i mnoho odpadků na kraji lesíka
kousek od letiště v Oslu a také odpadky v příkopech podél okresních či krajských cest.
Norsko má velmi kvalitní sociální systém především směrem k seniorům. Při pobytu v domovech důchodců
hradí senioři za provoz 70% svého důchodu. (Finanční rezervy Norska z nafty a zemního plynu jsou určené
mj. i na budoucí penze). Co se týká zdravotnictví, tak si občané hradí návštěvu u lékaře a platí i za léky. Max.
výdaj je však ve výši 2 000 norských korun (NOK). Poté už nic nehradí.
Mateřské školy navštěvují děti i mladší jednoho roku! Ve třídě MŠ je max. 20 dětí, o které pečuje až 5
zaměstnanců (pedagog + studenti, pomocní pracovníci). Za pobyt ve školce se platí 2 800 NOK za jedno dítě
(za dvě děti se platí 5 000 NOK). V poplatku jsou i dvě svačinky v hodnotě cca 280 NOK, oběd děti nemají.
V obchodech jsou ceny podobné jako u nás (např. coca-cola stojí 30 NOK, 1 kg vepřového masa stojí 130
NOK), v přepočtu jsou však 3x dražší. V obchodech však nenajdete nabídku žádného alkoholu s výjimkou piva,
také nabídka masa jako jsou vepřové a hovězí je velmi omezená, najdete zde jeden druh vepřového a jeden druh
hovězího. V mrazácích jsou pak nabídky ryb a mořských plodů. V Norsku mají 2. nejvyšší hrubou mzdu na
světě (po Švýcarsku) – v přepočtu 1,8 mil. Kč (v ČR je jen 0,32 mil. Kč). Tzv. MEDIAN mají nejvyšší na světě,
střední mzda, tj. nejnižší rozpětí mezi nejnižší a nejvyšší mzdou! I když je v Norsku mzda více jak 5x vyšší,
jejich kupní síla je jen 2,4x větší než v ČR (vyšší daně, dražší služby).
Více informací o návštěvě Norska včetně fotografií naleznete na stránkách Sdružení obcí Hlučínska
www.hlucinsko.eu.
__ převzato z kravařského Besedníku a Bolatického zpravodaje
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Beseda „Dýchejme čistý vzduch“
Sdružení obcí Hlučínska za přispění Moravskoslezského kraje uspořádalo v sále Obecního domu v Rohově v
pátek 6. listopadu 2015 pro občany informační přednášku a besedu pod názvem „Dýchejme čistý vzduch“.
Přednášející, zástupce organizace NATURA Opava, seznámil 17 přítomných občanů s povinnostmi, které
vyplývají pro majitele nemovitostí ze
zákona o ochraně ovzduší a které začnou
platit po roce 2016.
Ovzduší na Hlučínsku patří, mimo jiné, také
vlivem spalování nekvalitních paliv v
zastaralých kotlích dlouhodobě k nejvíce
znečištěným v celé České republice. Stát i
kraj již nyní finančně podporuje výměnu
starých kotlů za nové!
Na neuspokojivý stav znečištění ovzduší a
dopadů na lidské zdraví reaguje současná
legislativa následujícím způsobem:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
vyžaduje provozovat kotle, které plní
stanovené emisní parametry. Kotle na
pevná paliva používané v domácnostech musí dle tohoto zákona splňovat od 1. září 2022 parametry 3. emisní
třídy.
Mohou se používat pouze paliva, splňující požadavky na kvalitu paliva stanovenou v emisní vyhlášce,
paliva určená výrobcem daného zdroje nebo uvedená v povolení provozu zdroje vydaném krajským úřadem v
případě vyjmenovaných zdrojů.
Zákon zakazuje spalovat v těchto kotlích hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (tzn. méně
kvalitní pevná paliva).
Zákon nově stanovuje také pravidelné kontroly kotlů, které si budou muset všichni vlastníci nemovitostí
nechat udělat v roce 2016 a poté budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba
(kominíci, revizní technici atd.) Touto revizí se bude zjišťovat, jestli občan netopí jinými palivy než těmi, která
jsou povolena. Pokud se zjistí, že spaluje flot, plasty či jiné odpady, může mu být udělena pokuta až do výše
50 000 Kč.
Po roce 2022 musí mít každý vlastník nemovitosti již ekologický kotel 3. emisní třídy a více. K tomu
Ministerstvo životního prostředí poskytuje tzv. Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životního
prostředí v programovacím období 2014 – 2020. Zde mohou peníze z evropských fondů čerpat přímo občané.
Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na
biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.
Kde najít aktuální informace a podrobnosti k projektu:

http://dychejme-cisty-vzduch.cz/
Lokální topeniště – www.lokalni-topeniste.cz
Informace o akci Dýchejme čistý vzduch, o podmínkách zákona o ochraně ovzduší i o podmínkách dotací jste
měli možnost se také dozvědět z letáčku, který byl součástí říjnového čísla Rohovského zpravodaje.
_________________________________________________________________________________________
Zveme děti a rodiče v sobotu 5. prosince
prosince 2015
2015
na

Mikulášskou nadílku
Nejprve bude v naší kapli v 15.30 hodin sloužena mše svatá za účasti svatého Mikuláše
ap
ak půjdeme do obecního domu, kde si od 16.30 hodin zazpíváme
a zahrajeme hry, nebude chybět sladká nadílka. Těšíme se na Vás !
Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Beseda o šikaně
Velmi děkujeme panu Tomáši Veličkovi, řediteli Poradny pro primární prevenci v Ostravě,
že profesionálním a zároveň lidským způsobem seznámil naše žáky a pedagogy se základními pojmy v oblasti
problematiky
šikany.
Vysvětlil
jim
řadu
důležitých
pojmů,
včetně
toho,
kde jsou hranice šikany, resp. co šikanou je a co naopak není. Doufejme, že naši žáci již také bezpečně vědí, jak
jednat a na koho se obrátit v případě, že jim je ubližováno ze strany jiných žáků. Besedy probíhaly po
skupinách,
nejdříve
4.
a
5.
třída,
následovala
6.
a
7.
třída
a
poté
8. a 9. třída. Žáci jednotlivých tříd spolu během besedy komunikovali, vyměňovali si názory
a především hráli dvě hry zaměřené právě na šikanu. Zejména tato forma zážitkové metody měla u našich žáků i
pedagogů obrovský úspěch. Celá beseda měla více než pozitivní ohlas a my budeme v těchto aktivitách určitě i
nadále pokračovat. Ve druhém pololetí bychom se chtěli zaměřit na problém ze všech nejaktuálnější – a to na
kyberšikanu.
Mgr. Michal Kunický
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKOLOGICKÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY

EKOŠKOLA
V letošním školním roce se naše škola přihlásila do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLA. Jeho
hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad své školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili
prostředí ve škole a jejím okolí. Založíme EKOTÝM, který analyzuje ekologický stav školy, a naplánujeme
opatření, která v průběhu školního roku realizujeme. Průběžně se ve výuce budeme učit o tématech Ekoškoly
(odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita). A nakonec se budeme snažit
získat mezinárodní ocenění a vlajku EKOŠKOLA.
SBĚR
PROČ? Protože je to EKO-nomické a EKO-logické…..☺
Naše škola je již dlouhodobě zapojená do několika projektů zaměřených na sběr znovuvyužitelných surovin.
Tyto ekologicko-vzdělávací programy pomáhají rozvíjet ekologické myšlení žáků a současně podporují vnímání
potřeby správného nakládání s vysloužilým elektrozařízením, bateriemi nebo odpady a vychovávají k šetrnému
chování vůči životnímu prostředí.
CO?
Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos budeme podporovat Emičku
z Bolatic, která má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček potřebné
peníze na její léčbu a rehabilitace. Loni jsme nasbírali 227 kg víček.
Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE A TONERY v rámci projektu Recyklohraní.
Získáváme body, které v katalogu odměn směňujeme za praktické školní potřeby a odměny pro vítězné třídy.
Loni jsme nasbírali 198 kg elektrospotřebičů a 44 kg baterií.
Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu. Loni jsme
nasbírali 5 410 kg papíru. Děkujeme žákům a jejich rodinám za podporu ve sběrech.
Držte nám palce.Ing. Hana Nováková, učitelka přírodopisu a chemie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA
Dne 4. 11. 2015 se družstvo chlapců ve složení Vojtěch Kryštof,
Tomáš Boček, Matěj Murcek, Ondřej Halfar, Jakub Mrovec,
Matyáš Štědroň a Jan Boček zúčastnilo okrskového kola ŠKOLSKÉ
FUTSALOVÉ LIGY v Městě Albrechticích. Chlapci měli možnost
porovnat síly s týmy z Oldřišova, Města Albrechtic, Hradce nad
Moravicí a ZŠ Šrámkova Opava. Tento turnaj byl velice vyrovnaný,
vyhrát mohl kdokoliv, ale více štěstí měli právě domácí, kteří tento
turnaj ovládli. Nám se podařilo obsadit, jen kvůli horšímu
vzájemnému zápasu 3. místo. Myslím, že je to obrovský úspěch
pro naše chlapce, i když nám postup utekl jen o vlásek. Chlapcům
musím moc poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy.

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Den stromů
Letos jsme si v naší škole připomenuli mezinárodní Den stromů. Každá třída
základní školy si vybrala svůj strom. Žáci měli dostatek času nasbírat veškerý
„materiál“ – přírodniny, informace z internetu. 27. 10. 2015 se všichni žáci
sešli v 1. patře školy, odkud se po krátkém úvodu odebrali do svých tříd
se zadanými úkoly a prázdným „archem papíru“. Třídy měly vytvořit
myšlenkovou mapu na téma stromy, „svůj“ strom a mandalu. Se vším si všichni
poradili velmi dobře, malí i velcí. Již po 3. vyučovací hodině byly stromy
hotovy a archy, nyní už se stromy, se vrátily zpět do 1. patra. To bylo obrovské
překvapení, co vše umíme udělat. Jedním z hlavních úkolů bylo naučit se rozpoznat jednotlivé druhy stromů
podle tvarů listů. Na závěr přišla třešinka na dortu. Žáci tvořili mandaly z přírodnin, které si sami přinesli. Do
projektu se zapojily i děti mateřské školy a také vytvořily svůj strom.
Velký dík patří všem žákům, učitelům a vedení školy za obrovské nasazení, elán a pochopení.
Mgr. Jaroslava Ratajová
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat …
Učíme se v souvislostech!
PRVNÍ Montessori třída se otevírá žákům na ZŠ dr. Miroslava Tyrše
Na výkladu v souvislostech namísto paměťového učení staví výuka v Montessori programu. Také na
„ochutnávání“ světa kolem nás a prožívání učiva všemi smysly. Je typická respektem individuality dítěte
a důslednými pravidly při zajištění požadovaných výstupů. Na těchto pilířích je také založen
připravovaný Montessori program pro žáky prvního dvojročí na ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Bude zahájen
od školního roku 2016/2017 a zapsat do něj můžete své dítě ve dnech 22. a 23. ledna 2016.
Hlavním cílem tohoto přístupu je podporovat děti v jejich
přirozené touze po nových informacích, které děti nezískávají
izolovaně, ale učí se vnímat svět jako celek, a to ve všech jeho
souvislostech. Jsou vedeny k samostatnosti, důslednosti a
především k zodpovědnosti.
Montessori systém je charakteristický tím, že respektuje tak
zvaná senzitivní období. Jako dospělí víme, že pokud nás něco
zajímá a jsme na danou věc „naladěni“, automaticky jí
věnujeme větší úsilí a soustředění. Naše poznatky jsou tak
uloženy daleko pevněji v našem nervovém systému a lépe si je
nejen pamatujeme, ale i umíme použít. Děti to mají obdobně.
Pokud jim v době, kdy jsou připraveny rozeznávat tvary,
nabídneme příslušné aktivity, naučí se je malovat nebo se naučí
velmi rychle psát. Totéž platí o počítání. Některé z dětí nastupují do Montessori třídy s tím, že již umí psát nebo
počítat a jiné zase o čísla a písmena ani nezavadily. V naší škole to ale nevadí. Program umožňuje všem
postupovat podle svých schopností, podle svého tempa. Po zvládnutí učiva daného osnovami mohou děti
proniknout hlouběji do tématu a nenechat se brzdit ve svém rozvoji.
Důvěra ve schopnost řídit si své povinnosti a jistá svoboda poskytovaná dětem má na druhou stranu pevná
pravidla. Po dětech se vyžaduje přesně daný řád při práci s pomůckou, klid ve třídě a dodržování spousty dalších
pravidel. Doba a svět, ve kterém žijeme, se rychle vyvíjí a frontální vyučování se již jeví jako nevyhovující.
Téměř jakékoliv poznatky si lidé dnes mohou vyhledat sami. Není třeba stavět výuku na jejich předávání, ale
spíše jde o to naučit se myslet, ptát se a spojovat souvislosti. A taky vycházet s ostatními lidmi. Díky smíšeným
třídám se děti v Montessori učí třeba pomáhat a vysvětlovat látku mladším, u dospělých tomu dnes říkáme
leadrship. Učí se také spolupráci při zvládání kolektivních úkolů, sebeřízení a mnoho dalších dnes tak
potřebných sociálních dovedností.
Naučit děti pracovat se svými vzdělávacími plány dá mnoho práce. Montessori učitelka má ve třídě k dispozici
Montessori asistentku, která současně s učitelkou dětem pomáhá s prací tak, aby ji postupně zvládaly samy.
Velký důraz při výuce klademe také na angličtinu. Více informací k Montessori vzdělávání najdete na
www.zsmt.cz/montessori
Mgr. Marie Šlosarková, vedoucí učitelka Montessori programu
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Výsadba nové stromkové aleje v Rohově
V letošním roce obec opět získala grant Ministerstva životního prostředí (MŽP) v rámci Programu péče o
krajinu. Na základě tohoto grantu byla v sobotu 7. 11.2015 provedena výsadba stromů podél cesty ke Špalírům,
a to směrem ke katastrálnímu území obce Kobeřice. Bylo vysázeno 53 kusů jabloní starých krajových odrůd a
53 kusů jeřábu ptačího za účasti místních občanů – dospělých i dětí. Materiál i samotné stromky dodala firma
Zahradnictví Raduň. Celkové náklady na výsadbu byly v plné výši hrazeny z prostředků MŽP.

_________________________________________________________________________________________________

Předvánoční setkání seniorů
K předvánočnímu období již tradičně patří setkání seniorů. Pozvání na tuto akci přijalo v pátek 13.11.2015
42 občanů. Přítomné přivítal starosta obce, v úvodu vystoupily se svým pásmem děti z mateřské školy.
V programu se dále představil dětský folklorní soubor Škobránek ze Štěpánkovic.
Volná zábava pak pokračovala za hudebního doprovodu pana Leo Malchárka ze Strahovic a místní dechovky
Rohovanka. Jako občerstvení byly podávány koláče a káva, setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Milan Vilášek, Kobeřice Louky 6. Objednat předem !!!

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco
na srdci, chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete poslat e-mailem na
adresu: sekretariat@rohov.cz , donést
osobně nebo vhodit do poštovní schránky u
vchodu do Obecního domu !

_______________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY.
Dne 22. 10. 2015 nás navštívilo naše oblíbené divadélko „SMÍŠEK“ s další veselou pohádkou, tentokrát „O hajném
Hubertovi“. Vtipné maňáskové představení doplněné hudbou a písničkami děti opět pobavilo a tak odměnily herce hlasitým
potleskem.

ČAS JABLÍČEK
V měsíci říjnu jsme si povídali o tom, jakou úrodu sklízíme ze zahrad a polí. Vybrali jsme si jablíčka, která jsme
ochutnávali strouhaná, krájená, sušená i zmoštovaná. Vnímali jsme nejen jejich chuť, ale i barvu, tvar a vůni. Děti samy
jablka strouhaly, krájely, napichovaly na párátka, sušily v sušičce, vyráběly je mačkáním papíru. Získaly tak spoustu
praktických znalostí a dovedností.

V pěkném, slunečném počasí jsme se ve středu 4. 11. 2015 vypravili na exkurzi do knihovny v Kobeřicích. Čekalo nás
příjemné prostředí plné nejen knih, ale také plyšáků a hraček.
Paní knihovnice pro nás měly připraveny pohádky, hádanky a povídání o podzimu s hezkými ilustracemi. Pochutnali jsme
si na jablíčkách a pohráli si s panenkami, autíčky i „mluvícími“ knížkami.
Tečkou za naším výletem byl pobyt na hezkém dětském hřišti, kde děti prověřily své pohybové schopnosti, obratnost a
odvahu. Jejich nadšení nebralo konce a tak jsme jen neradi odcházeli k autobusu, který nás, veselé a spokojené, zavezl zpět
do naší školky.

V pátek 13.11.2015 vystoupily naše děti s pásmem tanečků, říkanek
a hranou pohádkou „O BUDCE“ na předvánočním SETKÁNÍ SENIORŮ.

_______________________________________________________________________________
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