Vychází v prosinci 2015
č. 12/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do vašich domácností se dostává letošní poslední číslo Rohovského zpravodaje. V průběhu prosince jsme na
našem úřadě zpracovávali závěrečné zprávy letošních investičních projektů a zároveň se chystáme na rok
nastávající s novými projekty. V přípravě je pět projektů a já bych začal tím největším. V rámci dotačního
programu na bázi česko-polské spolupráce, pod názvem INTERREG V-A, máme možnost pořídit pro místní
zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů novou techniku potřebnou k řešení krizových situací (požáry,
dopravní nehody, povodně, atd.). Jednáme i o možnosti pořídit nový, plně vybavený požární vůz (stávající
požární vozidlo Avia A 31.K spec. v příštím roce oslaví 30 let od její výroby). Do tohoto projektu, respektive
přípravy projektu, jsou kromě naší obce zapojeny další obce – celkem 7 českých a 2 polské gminy, jde totiž o
společný, česko-polský projekt. Dotace je v tomto programu 90 % a v těchto dnech se sbírají data a jednotlivé
požadavky. Z dalších projektů uvádím – zřízení klubovny v budově Domu služeb, respektive ve sklepních
prostorách pod mateřskou školou, dále pak obnova oplocení, prostranství a kříže u kaple sv. Petra a Pavla a
třetím projektem je obnova místní komunikace na ul. Na Kopci. Pátým projektem je tvorba nového
strategického plánu rozvoje obce Rohov. Posledně jmenované projekty jsme již v minulosti zpracovávali, žádali
o dotační prostředky, avšak s dotacemi jsme doposud neuspěli, proto se budeme letos pokoušet znovu. Další
projekty, které „máme v zásobě“ budou zpracovávány dle aktuálních výzev dotačních programů.
Chtěl bych vás upozornit na novinku na internetových stránkách obce Rohov. Na těchto stránkách jsme spustili
internetovou aplikaci Mapy obce od společnosti Digis, kde máte možnost nahlédnout do katastru nemovitostí na
rohovský katastr. Věřím, že se vám tato aplikace hodí.
Dále bych Vás chtěl informovat o provozu našeho sběrného dvora. S účinností od poloviny prosince dochází
k přerušení provozu sobotního „otevřeného dne“. Sobotní provoz bude obnoven v jarních měsících příštího
roku. Bude-li kdokoliv z vás potřebovat odložit do sběrného dvora jakýkoliv nebezpečný či velkoobjemový
odpad, případně bioodpad, informujte se na našem úřadě o možnosti odevzdání odpadů či dohodnutí termínu.
V naší obci v těchto dnech dochází ke geodetickému zaměřování místních komunikací, obecní kanalizace a
dopravního značení. Naše obec tímto zpracovává pasporty místních komunikací, kanalizace a dopravního
značení. Geodetické zaměřování zajišťuje ostravská firma Digis (paní Marcalíková) a touto cestou bych vás
chtěl požádat o spolupráci v případě, že to bude nutné. Jde především o případný vstup na váš pozemek, na
kterém se nachází jakákoliv výše uvedená stavba - kanalizace, kanalizační vpusť, či chodník nebo komunikace.
V případě potřeby se na mne obraťte._______________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Dne 30. listopadu zasedalo zastupitelstvo obce. Na programu bylo 20 bodů, ze kterých vybírám ty
nejpodstatnější. Zastupitelstvo projednávalo hospodaření obce (stejně tak naší příspěvkové organizace – MŠ
Rohov) k 30.9.2015, rozpočtový výhled či rozpočtové opatření, ale také návrhy projektových záměrů
investičních projektů na rok 2016. Byl také projednáván poplatek za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
jak pro občany, tak pro podnikatele s tím, že pro příští rok zůstane nezměněn. Pro občany obce to tedy znamená,
že budou hradit poplatek ve výši 30,- Kč/osoba/kalendářní rok. Projednávalo se také využití budovy bývalého
obecního úřadu a také „modernizace“ Domu služeb vč. jeho okolí. Bylo rozhodnuto, že obec zpracuje
projektovou dokumentaci stávajícího stavu vč. statického posouzení, abychom mohli správně rozhodnout, jak
dále s budovami nakládat. Dle předběžných odhadů by se měla budova bývalého obecního úřadu využít pro
bydlení, Dům služeb od základů až po střechu zmodernizovat. Vše však bude zřejmé z posouzení a doporučení
projektantů a dalších odborníků. Jak jsem již uvedl výše, obec pořizuje pasport místních komunikací,
dopravního značení a pasport kanalizace. Tyto dokumenty jsou pro nás velmi žádoucí, jelikož náš úřad
nedisponuje žádnou dokumentací těchto inženýrských sítí a velmi často na tuto absenci narážíme při různých
řízeních. Neméně důležitou záležitostí projednávanou na zasedání zastupitelstva obce bylo propojení obce
Rohov a Sudice cyklostezkou. Toto téma je v plánech již řadu let, avšak doposud jsme naráželi na nejrůznější
úskalí. Situace sice není zcela bez problémů, ale bezesporu lepší než před několika lety. Na tomto záměru budou
obě obce pracovat i nadále.
Ze společenského života:
V sobotu 5. prosince se v kapli sv. Petra a Pavla uskutečnila mše svatá, kterou v závěru navštívil sv. Mikuláš,
který se společně s dětmi odebral průvodem do společenského sálu obecního domu, kde následně probíhal
kulturní program spojený s mikulášskou nadílkou.
V neděli 6. prosince jsme do společenství naší obce přivítali nové občánky. Dva chlapečci a jedna holčička se
společně se svými rodiči zúčastnili společenské události Vítání občánků do života, které bylo obohaceno o
kulturní vystoupení žáků ZŠ Sudice a zpěvu krásných písní z úst členů chrámového sboru naší farnosti. Touto
cestou bych rád ještě jednou popřál nově narozeným dětem mnoho zdraví, štěstí a Boží požehnání. Rodičům
rovněž pevné zdraví a pohodu při výchově jejich ratolestí.
Závěrem chci všem občanům naší obce moc poděkovat za pomoc, spolupráci, pochopení v roce 2015. Do
nastávající vánoční doby přeji všechno dobré, pohodu a klid v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2016
Vám všem přeji pevné zdraví, hojnost Božího požehnání, vzájemnou úctu, spokojenost v zaměstnání a také
štěstí na každém kroku.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
_________________________________________________________________________________

Obecní úřad Rohov zve všechny přátelé obce na

,,ROHOVSKÝ KARMÁŠ“
V SOBOTU 19.12.2015
PROGRAM:
15:00 Mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla (v průběhu mše svaté bude posvěcen nový
obecní automobil)
16:00 vystoupení souboru BEJATKY ze Štítiny
17:00 vystoupení žáků ZŠ Sudice
17:30 Autorské čtení Evy Tvrdé – kniha ,,Pandořina skříňka“
Od 18:30 volná zábava s Rohovankou
Občerstvení v podobě chlebíčků, zákusků, kávy a čaje zdarma zajištěno.
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Úřední hodiny Městského úřadu Kravaře
21. 12. 2015 08:00 – 17:00 hod.
28. 12. 2015 08:00 – 17:00 hod.
31. 12. 2015 ZAVŘENO

22. 12. 2015 08:00 – 14:00 hod.
23. 12. - 27. 12. ZAVŘENO
29. 12. 2015 neúřední den
30. 12. 2015 08:00 – 16:00 hod.
od 4. 1. 2016 normální provoz MěÚ

__________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje v 11. ročníku soutěže
O keramickou popelnici za rok 2015 se obec Rohov umístila na 134. místě (v roce 2014 na 60. místě, v r.
2013 na 90. místě, v r. 2012 na 45. místě). Soutěž každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM. Soutěž hodnotí výtěžnost v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.
_________________________________________________________________________________________

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2016
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 14.12.2015 byla schválena s účinností od 1.1.2016 obecně závazná
vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2016 činí pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30.6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku
2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti vždy nejpozději do 30.6.
a 30.9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 22. února 2016, a to
v úředních hodinách (zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba)!
V příštím čísle zpravodaje bude rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY, který si vyplněný přinesete sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude
zaplacen společným zástupcem místní poplatek.
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svozový kalendář na rok 2016 pro svoz popelnic otiskneme v lednovém čísle zpravodaje - svoz bude vždy
v úterý jako obvykle !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 4.1.2016 !
Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2016 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2016

Voda pitná (vodné) 35,39 Kč/m3 (bez DPH) 40,70 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
__________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit tyto nové knihy:
Jana Schlossarková - Kaj mě něchcu, tam něidu! , cena 90,- Kč
Helena Kubátová – Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku, cena 250,- Kč
Po rohovském krmáši bude k zakoupení také nová kniha Evy Tvrdé - Pandořina skříňka, cena 200,- Kč
____________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2016
V r. 2016 se Tříkrálová sbírka Charity Hlučín uskuteční v naší obci v sobotu 9. ledna 2016.
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Mikulášská nadílka
V sobotu 5.12.2015 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 ušmudlaného čerta, který už
netrpělivě čekal 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,
proto se vydali všichni,
i s čertem, 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,
zahrály si ještě zábavné hry, pobavily se
s kamarády a spokojeně se rozešly do svých
domovů.
__________________________Roháček, o.s.
___________________________________________________________________________________
Adventní dílna & jarmark
Adventní dobu jsme stejně jako v předešlých
letech přivítali akcí ,,Adventní dílna a
jarmark“. Tato akce se konala opět v sobotu
před první adventní nedělí, 28.listopadu
v prostorách Obecního domu. Akce se stává
v obci tradicí a je velmi oblíbenou, neboť
počet návštěvníků byl opravdu ohromný.
Příchozí si mohli jako vždy v prostorách sálu
vyrobit a nazdobit adventní věnce, namalovat
baňku, vyrobit vánoční přání, stromeček či
andělíčka, namalovat perníčky. Sál patřil také
našim ,,Seniorkám“, které si přichystaly
bohaté
občerstvení
a
ochutnávku
,,ne“tradičního cukroví a také ukázku ručně
vyšívaných ubrusů, deček, které pamatují ještě naše prababičky. V chodbách OD pak probíhal jarmark, kde byly
k prodeji různé výrobky, ať už ze dřeva, dále bižuterie, čepice, tašky, zákusky, květiny, a také uzenářské
výrobky. Na zahřátí nechyběl samozřejmě svařák či punč, a kdo si chtěl pochutnat, dal si kapra na grilu. Sobotní
odpoledne uteklo jako voda, a už se opět těšíme na příští rok. Doufáme, že se opět setkáme v tak hojném počtu a
návštěvníci budou odcházet spokojení a nadšení. Velké poděkování patří Klubu senioru, Knihovně Kobeřice,
Knihovně Rohov, Obecnímu úřadu, také všem členům Roháčku, o.s. a kamarádům.
________________________________________________________________________Roháček, o.s.
Spolek Roháček, o.s. ve spolupráci s Obecním úřadem Rohov Vás zve na

Obecní společenský ples
v sobotu 16. ledna 2016 od 20:00 hod v sále Obecního domu v Rohově
K poslechu a tanci Vám bude hrát pan Malchárek s kapelou. Zábava, skvělá tombola a bohaté občerstvení
zajištěno !
Těší se na Vás Roháček, o.s..
Prodej vstupenek bude zahájen 5. ledna 2016 od 18 hodin v klubovně OD,
dále pak u slečny Nikol Dudové. Ceny vstupenky je 120,- Kč.

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Taneční
kurzy v Rohově
Taneční kurzy pro pokročilé
začaly probíhat v sále Obecního
domu od měsíce října 2015.
Zúčastnilo se jich 12 párů.
Probíhaly v 10 lekcích a byly
ukončeny v pátek 4.12.2015
závěrečnou kolonou.
Tancem účastníky provázeli
Alena a Vlastimil Koneční.

__________________________________________________________________________________
Vítání občánků
Vítání občánků se konalo v sále Obecního
domu v neděli 6.12.2015. Starosta obce na
něm mezi občany obce slavnostně přivítal
tři děti narozené v roce 2015, z toho dva
chlapečky a jedno děvčátko. Akci hudebně
doprovodil p. Petr Němec a zpěvačky
chrámového sboru ze Sudic. S kulturním
pásmem vystoupily děti ze ZŠ Sudice.
Rodiče přijali gratulace, přání všeho
nejlepšího, zapsali se do pamětní kroniky
obce, dále obdrželi pamětní list, pamětní
knížku, maminky kytičku a finanční dar od
obce ve výši 1000 Kč za každého
přivítaného občánka.

______________________________________________________________________
Obecní úřad zve
na:

„zpívání koled u váno
vánočního
áno ního stromu“
přijďte si zazpívat v sobotu 26. prosince 2015 po mši svaté před kapli sv.
Petra a Pavla. Bude připraveno něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku a vánoční cukroví !

____________________________________________________________________________________

Vánoční svátky prožité v atmosféře lásky, klidu a pohody,
pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2016
přejí zaměstnanci Obecního úřadu
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Okénko TJ Spartak Rohov

Pozvánka na fotbalový zápas
Fotbalový zápas mezi výběrem mužů a staršími hochy se uskuteční na místním hřišti v sobotu 19.12.2015
ve 14:00 hodin !!!

Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V úterý 22.12.2015 se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Děti a mládež do 15 let začátek ve 14:00 hodin !
Dospělí od 15 let začátek v 16:00 hodin !
Přihlásit se můžete přímo na hřišti, ½ hodiny před začátkem turnaje !!!_______________________________
___________________________________________________________________________________

Okénko SDH Rohov
Pozvánka na výroční členskou schůzi
SDH Rohov zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 20.12.2015 v 15.00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohov.

__________________________________________________________________________________
MUDr. Běrský oznamuje, že v době
od 21. – 23. 12. 2015 nebude ordinovat.
Zástup u MUDr. Pokludové v Chuchelné, tel: 553 650 125
PO 7 – 11,30 hod. ÚT 12 – 15 hod. ST 7 – 11,30 hod.
Sváteční provoz ordinace:
30.12. 7 – 9,30 hod. Hněvošice
10 – 13 hod. Kobeřice
31.12. 7 – 10 hod. Kobeřice
Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do Nového
roku 2016 přeje MUDr. Kamil Běrský.

KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
V sobotu28.11.2015 se v obecním domě uskutečnil již tradiční „ADVENTNÍ JARMARK“, který také
tradičně zahajovaly svým vystoupením děti z naší mateřské školy. Po reji sněhulákův rytmu veselé
hudby následovala píseň „Koledníci“, kterou doprovodil hrou
na flétnu Dominik Hluchník.

DÁREČKY PRO SENIORY.
Vánoční období je čas setkání, čas porozumění, čas radosti a pokoje. Děti z naší školky nakreslily
obrázkový adventní kalendář, který byl spolu s drobnými dárečky předán v první adventní neděli29.
11. 2015 babičkám a dědečkům žijícím v Domově pro seniory Bílá Opava.

VÝSTAVKA.
Ve dnech 1.- 18. 12. 2015 jsme v prostorách chodby u kadeřnictví v Domě služeb v Rohově mohli
shlédnout výstavku prací z výtvarného tvoření dětí s rodiči nazvanou „Večerníčkovi
k narozeninám“.
Na výstavce se sešlo 15 různých pohádkových postaviček, které jsme doplnili obrazy zapůjčenými
z MŠ Zborovská v Opavě.

ČAS VOŇAVÉHO JEHLIČÍ.
Vánoce mají svou kouzelnou moc a krásu také díky přírodě, jenž nám nabízí spoustu svých pokladů,
kterými si můžeme Vánoce vyzdobit. Podívejte se, jak se to podařilo našim dětem.

DIVADLO V MŠ.
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 nás poprvé navštívilo divadélko „KORÁLEK“ s pohádkou
„O ČERVENÉ KARKULCE“. Děti nebyly jen pasivními diváky, ale v rámci představení plnily různé
úkoly, zpívaly a hrály na rytmické nástroje. Pohádka a s ní spojené aktivity se dětem moc líbily.

CESTA ZA SVĚTÝLKEM.
V podvečer 15.12 se děti spolu s rodiči vydali na předvánoční výpravu „ZA SVĚTÝLKEM“. Světlo
svíček jim v dálce ukazovalo cestu a s lucernou v ruce se nikdo nemohl ztratit. Putování jsme si
zpestřili zpěvem, tancem, hraním her a hledáním pokladu. v cíli nás čekal teplý čaj a cukroví od
maminek v hospodě „U Komárků“.
Několik společně zazpívaných koled nás všechny příjemně vánočně naladilo.
Děkujeme všem zúčastněným a zvláště pak p. Arturovi Komárkovi, našemu hostiteli a sponzorovi
v jedné osobě.

„…A POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.“
Kéž ten, který se pro nás narodil, obejme také vás
a odmění za přízeň a celoroční štědrost.
Krásné Vánoce přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov.

_________________________________________________________________________________

Informace pro žadatele občanských průkazů a cestovních pasů
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému. Žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady
bude možné na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností –
tedy na Městském úřadě Kravaře nejpozději do 22. 12. 2015 do 14.00 hod. V době odstávky bude možné
požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož
vydání nebude vybírán správní poplatek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a
rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Změny výše uvedených zákonů přinesou
pro občany opatření, která přispějí ke zvýšení spokojenosti občanů při vyřizování žádostí o občanské průkazy a
cestovní doklady.

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.
L. P. 2015

______________________________________________________________________
Dne 18.12.2015 si obec Rohov připomene již 83 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla...
Autor p. Adam Hubáček píše dizertaci "Hlučínsko 1918-1938 : architektura a politika". Níže uvádíme článek,
který je výňatkem z jeho práce a týká se kaple v Rohově. Článek vyjde ve Sborníku Národního památkového
ústavu v Ostravě 2014, který ovšem ještě nevyšel (chybí jim jeden článek, proto sborník stále není v sazbě...).

Sakrální architektura na Hlučínsku v meziválečné době
Obyvatelé Hlučínska si i přes dobu pruského záboru udrželi silné sepětí s římskokatolickou církví, k níž se i po
připojení území k Československu hlásilo nadále okolo 98 procent místní populace. Ačkoliv na Hlučínsku
existovala hustá síť sakrálních staveb z předchozích období, objevuje se zde silná snaha budovat nové kostely,
popř. kaple, a zakládat nové farnosti. V krátkém čase bylo postaveno pět kostelů (Strahovice, Kouty, Vřesina,
Kozmice, Zábřeh) a tři kaple (Rohov, Bělá, Antošovice). Mezi projektanty sakrálních staveb na Hlučínsku
nalezneme jak místní či regionální stavitele (Josef Hlubek, August Klimánek, opavský stavitel Albert Schmel),
tak architekty z center (Adolf Brzotický z Prahy, Miloš Laml z Brna), kteří povýšili úroveň místní,
konzervativně pojaté architektury o architekturu spojenou sice s tradicí, aplikující však formu vycházející ze
soudobé architektury funkcionalismu či racionalismu.
Místní stavitelé zejména drobných sakrálních staveb ovšem stále spoléhali na osvědčené vzory a tradici
historismu, což nejlépe dokládá kaple sv. Petra a Pavla v Rohově. Ve vsi se 709 obyvateli nestála žádná
shromažďovací sakrální stavba a tak jeho obyvatelé chodili do zhruba dva kilometry vzdáleného městečka
Sudice do rozměrného farního neogotického kostela sv. Jana Křtitele z let 1905-1906. Přesto se rozhodli ke
stavbě vlastní kaple, na níž přispěli takřka všichni rohovští občané. K její výstavbě došlo roku 1932, postavena
však byla s úpravami podle projektu, jenž je datován rokem 1929. Jeho autorem byl stavitel Josef Hlubek z
nedalekých Strahovic, který při realizaci projektu vykonával také funkci stavbyvedoucího. Na stavbě pracovali
bezplatně místní zedníci, tesaři a pomocníci. Pozemek určený k výstavbě kaple věnovali manželé Hluchníkovi,
věž stála na místě dřívější školní stodoly. Cihly na stavbu byly vozeny sedláky pomocí koňských povozů z
Německa, z 11 km vzdáleného města Kietrz. Dokončenou kapli vysvětil strahovický farář Josef Vrchovecký na
žádost olomouckého arcibiskupství, na které se obrátilo tehdejší obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce
Adolfem Mruskem a stavební komise vedená Johanem Watzlawikem. Realizace oproti dochovanému projektu
z roku 1929 doznala řady změn. Nedošlo k postavení sakristie, která se podle plánové dokumentace měla
nacházet při boční stěně presbytáře vlevo při pohledu od vstupního průčelí. Měla mít přibližně čtvercový
půdorys částečně vystupující z hmoty kaple, což byl pravděpodobně důvod, proč realizována nebyla. V těsném
sousedství boční fasády kaple stál dům a pozemek mezi ním a realizovanou stavbou byl velice úzký. Věž, k níž
byly podle plánovaného projektu postaveny přístavky, nezavršila cibulová báň, ale jehlanová střecha. Presbytář
v realizaci není odsazen, zůstalo však jeho trojboké ukončení, které se ovšem projevuje v celé šířce lodi. Okenní
otvory byly v projektu navrženy s půlkruhovým ukončením, se kterým byly také realizovány, změnil se však
jejich tvar – v realizaci jsou užší a protáhlejší. Změnilo se i jejich rozvržení, zůstala však snaha o zachování
středové symetrie. Některé historizující architektonické prvky – bosáž nebo opěrné pilíře – se na původním
projektu naopak vůbec neobjevovaly. Realizována byla podélná jednolodní kaple s široce trojboce ukončeným
presbytářem v šířce lodi a průčelní věží, přesahující svou hmotou štíty sedlové střechy, obklopenou po stranách
takřka stejně vystupujícími přístavky v šířce téměř celého vstupního průčelí. Tyto přístavky, jejichž střechy
sahají pod korunní římsu, mají po stranách okosená nároží. Kvádrová věž, v jejímž přízemí se nachází pod
vernakulární dřevěnou předsíní jednoduchý půlkruhový portál a ve střední části půlkruhově ukončené vertikální
okno, má v nejvyšším patře okosená a malovanou bosáží zdobená nároží. Mezi nimi se uplatňují půlkruhově
ukončená zvonicová okna. Okna stejného tvaru užil autor stavby také na čelních a okosených stěnách obou
přístavků v průčelí stejně jako na bočních fasádách, na nichž se, stejně jako v závěru, uplatňují jednoduché
neodstupňované opěrné pilíře s profilovanými stříškami, zdůrazněné malovanou bosáží. V interiéru je kaple
zaklenuta valenou klenbou a konchou v presbytáři. Vernakulárně pojatou dřevěnou kruchtu nesou dva litinové
sloupky. O konzervativnosti objednavatelů stavby vypovídá i v té době zhotovený hlavní oltář s gotickými
štítovými nástavci a fiálami. Stavba rohovské kaple sv. Petra a Pavla tedy ukazuje, jakou dlouhou životnost
měla na venkově tradice historismu, ať již v čisté podobě (neogotický oltář), nebo v eklektickém sdružování
jednotlivých prvků na jejích fasádách.
Při zpracovávání tématu byly využity nejen prameny ze státních archivů, ale také ze soukromého vlastnictví,
které nejsou nikde evidované, ale jejich dochování je pro poznání jednotlivých staveb zcela klíčové
(dokumentace k rohovské kapli na místním obecním úřadě, materiály z jednotlivých farností)._______________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Informace o skončené podzimní části soutěži 2015/2016 mini žáků Spartaku Rohov
Koncem října jsme odehráli poslední zápas podzimní části soutěže. Ve skupině jsme sehráli 9 utkání, z toho 5 na
domácím hřišti v Rohově. Náš tým si vedl velmi úspěšně a 8 zápasů se mu podařilo vyhrát, a jen jednou a
troufnu si říct smolně, prohrál s Hlučínem A. V devíti zápasech se v sestavě vystřídalo všech 14 hráčů, kteří v
této kategorii mohou nastoupit.
Hráči Spartaku Rohov pro sezonu 2015/2016:
Tomíček Antonín, Halfar Antonín, Pavlovič Dominik, Obrusník Lukáš, Slanina Tomáš, Býma Ondřej,
Pekárková Eliška, Prasek Mikuláš, Ševčík Prokop, Švan Matěj, Stříbný Šimon, Halfar Vít, Halfar Josef, Nevřela
Dominik.
Výsledky:
Vřesina: Rohov 0:15
Rohov: Strahovice 3:1
Štěpánkovice: Rohov 2:13
Rohov: Hlučín A 5:7
Kobeřice: Rohov 3:13
Rohov: Hlučín B 6:4
Rohov: Bolatice 10: 5
D.Benešov: Rohov 1:10
Rohov: Chuchelná 5:2
Moc děkujeme divákům za hojnou účast na utkáních!

Turnaj v Bruntále
26.11. jsme vyjeli za hranice našeho okresu do města Bruntál, kde jsme se účastnili turnaje s názvem AlconAlual cup pro hráče narozené 2008 a mladší. V této kategorii jsme ještě nikdy neprohráli a nepodařilo se náš
tým porazit ani celkům převážně z okresu Bruntál. Turnaj jsme skončili s 21 body a skórem 36:6 a odnesli jsem
si první místo.
Turnaj v Chlebičově
4.12. se pořádal Mikulášský turnaj v Chlebičově pro ročník 2006 a mladší. Ani na tomto turnaji se nenašel tým,
který by nás porazil a po čtyřech výhrách a jedné remíze jsme se stali nejúspěšnějším družstvem turnaje. Nutno
dodat, že tento turnaj je jedním z nejlépe organizovaných turnajů, na kterých jsme hráli.
Tým Spartaku Rohov děkuje, že může využívat k dopravě obecní automobil.
Krásné vánoce přeje všem čtenářům zpravodaje tým mini žáků Spartaku Rohov ! Martin Halfar

Turnaj v Chlebičově

Turnaj v Bruntále____________

Společenská kronika – měsíc listopad 2015
Jubilanti – 50 let 1 občanka
60 let 1 občanka, 1 občan
75 let 1 občan

55 let 1 občanka
65 let 1 občanka
85 let 1 občan

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Mikuláš ve škole 2015
Protože jsme tento rok už deváťáci, přišla na nás řada, abychom zorganizovali a zrealizovali mikulášskou
nadílku v naší mateřské i základní škole. Musím říct, že to pro nás byla zajímavá výzva. Prvním krokem bylo
rozdělit si role. Samozřejmě, kluci chtěli a tak tedy i byli čerty a holky byly andělé. Mikuláš byl nejvyšší žák
třídy. Kostýmy si obstaral každý sám, jen ten pro Mikuláše jsme si vypůjčili. Mikuláš si složil projev, jednotliví
učitelé dodali informace o své třídě a případné dodatečné poznámky. Důležitým úkolem bylo obstarat nadílku
pro všechny děti (uhlí jsme nerozdávali). Den D nastal 4. 12. v pátek. Nadílka začala 1. třídou, děti jsme do
pytle nebrali, už tak byly některé dost vystrašené, čerti začali řádit až od 3. třídy. V mateřské škole dostali čerti
příkaz, aby se drželi za Mikulášem a andělé byli vždy připraveni přispěchat na pomoc těm nejmenším a nejvíc
vystrašeným. Mikuláš měl autoritu, andělé byli milí a čerti strašili, kdy měli. Svoji sladkou odměnu si každý
vysloužil. Někoho to stálo víc úsilí, někoho méně. Samozřejmě, že nemohlo chybět tradiční špinění nejen dětí,
ale i učitelů. Čerti si náramně užili, aby to všichni jen tak nesmyli. Sladkou odměnu jsme si rozdělili i my,
andělé, čerti a Mikuláš a tím jsme oslavili pocit dobře vykonané práce a doufáme, že se mikulášská nadílka
v našem provedení všem líbila.
Adam Lampa, žák 9. třídy
___________________________________________________________________________________
Naši prvňáčci navštívili solnou jeskyni
Už jste někdy byli v solné jeskyni? Děti z 1. třídy se v tomto zimním počasí vydaly posílit své zdraví
a odpočinout si v Relaxačním centru v Bolaticích. Solná jeskyně je místem relaxace a odpočinku, děti mohly
odpočívat na pohodlných lehátkách. Připraveny tady byly také hračky, a tak se také stavělo, prosívalo a tvořilo.
Další, naopak sportovní aktivitou, bylo pro děti cvičení na trampolínkách, tzv. jumping.
Za 1. třídu Mgr. Kateřina Hrubá
______________________________________
Vánoční jarmark aneb Koření vánoc
Víte, jak voní Vánoce u nás ve škole?
Purpurou, vanilkou, skořicí, kokosem, ale také
dětským očekáváním, radostí a lidským
štěstím. O tom se mohli přesvědčit všichni,
kteří se v předvánočním čase přišli podívat na
tradiční „VÁNOČNÍ JARMARK“. Tato malá
předvánoční slavnost, mezi učiteli, žáky a
jejich rodiči tolik oblíbená, se celá odehrávala
v přátelské a poklidné atmosféře. Mohli jsme
na chvíli zapomenout na starosti všedních dní,
vánoční úklid, pečení cukroví a připomenout
si, že Vánoce jsou především svátky radosti,
klidu, pohody a úsměvů na rtech všech lidí. Ke
krásné atmosféře přispěl pestrý program, který
si pro nás všechny od srdce připravily děti
z mateřské a základní školy. Pásmo písniček, básniček, vánočních tanců i pohádek - to vše mohl vidět každý,
kdo jarmark navštívil.
Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit
nejrůznější
vánoční
předměty,
které
vlastnoručně
vyrobili
žáci
prvního
a druhého stupně. Velká slova díků patří rovněž všem rodičům našich žáků ze základní
a mateřské školy, kteří je při výrobě vánočních předmětů podporovali a sami se na výrobě velkou měrou
podíleli. Mezi nabízeným vánočním zbožím jsme mohli najít vánoční svícny, keramiku, vánoční stromečky…
Velkému zájmu všech hostů se těšila voňavá mýdla s vůní vanilky a kokosu. Všechny výrobky našich žáků a
jejich rodičů byly velice krásné a originální. V tělocvičně, kde se celý jarmark odehrával, se také vinula
neodolatelná vůně perníčků. Pro všechny přítomné tak byla připravena tvořivá dílna, kde si všichni mohli
nazdobit svůj vlastní perníček. Doufáme, že se Vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na
blížící se vánoční svátky.
Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a hodně zdraví do nového roku 2016 Vám všem
přeje Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.

__________________________________________________________________________________
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