Vychází v dubnu 2015
č. 4/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
dostává se do Vašich domácností další číslo Rohovského zpravodaje, ve kterém Vás ve stručném úvodním slovu
chci informovat o další činnosti v naší obci. V návaznosti na předešlé vydání zpravodaje, ve kterých jsem Vás
informoval o doposud čtyřech zpracovaných projektech, Vás informuji o dalším projektu, který náš úřad
zpracoval. Jde o projektový záměr obnovy asfaltového povrchu na komunikaci v areálu Centra volnočasových
aktivit „Na skládce“. Podstatou projektu je prakticky „vyasfaltování“ této komunikace, která spojuje ul. Hlavní
s ul. Slezskou. Projektované náklady jsou cca 580 tis. Kč a naše obec na tento projekt žádá dotaci z dotačních
zdrojů Moravskoslezského kraje. Tímto projektem bychom rádi zase o nějakou část rozšířili a zkrášlili tento
areál. Všechny ostatní, dříve avizované dílčí projekty, plánujeme do budoucna.
V letošním roce si místní sbor dobrovolných hasičů připomene 90 let od založení prvního požárního družstva.
Toto jubileum si budou naši hasiči připomínat slavnostním programem v sobotu 9. května – viz. informace na
jiném místě zpravodaje. Tato oslava je určena především našim hasičům a případně rodinným příslušníkům a
hostům, avšak rohovští hasiči jistě ocení shlédnutí slavnostního průvodu širokou veřejností, tedy Vámi,
rohovskými občany. Tento průvod proběhne ve jmenovaný den od 14.30 hod. od obecního domu směrem ke
kapli sv. Petra a Pavla. U této příležitosti bych Vás dále informoval, že místní hasičský sbor ve spolupráci
s našim úřadem zpracoval stolní kalendář na rok 2016, který bude zdarma poskytnut do každé rohovské
domácnosti. Rohovským hasičům přeji, aby se jim letošní slavnost podařila bez sebemenšího zádrhelu a do další
činnosti mnoho zdraví, štěstí a Boží požehnání.
V tomto týdnu, konkrétně od pondělí 20. dubna do neděle 26. dubna, je v prostorách sálu obecního domu
k vidění zajímavá výstava obrazů a fotografií místních fotografů a malířů. Zveme širokou veřejnost na tuto
výstavu ! Vstupné je zdarma. Na jiných místech zpravodaje Vás informujeme i o dalších akcích, na které Vás
samozřejmě rovněž srdečně zvu.
Vážení spoluobčané, závěrem bych, stejně jako každý měsíc, chtěl poděkovat Vám všem, kteří se jakkoliv
podílíte na rozvoji naší obce, do dalších dnů Vám přeji jen to nejlepší…
Daniel Procházka, starosta
_________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ – UPOZORNĚNÍ – UPOZORNĚNÍ – UPOZORNĚNÍ – UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v Rohově se opětovně obrací na všechny občany, či jejich hosty, případně rodinné příslušníky,
s žádostí o neparkování osobních, dodávkových či jiných motorových vozidel na veřejných prostorech jako
např. na chodnících, travnatých pásech podél chodníků či místních komunikacích v místech obtížného
projíždění ostatních vozidel. Tímto „parkováním“ dochází ke zbytečným kolizím vozidel či chodců, k ničení
veřejné zeleně, ale také k poškozování zpevněných ploch, obecní kanalizace a dalších staveb v majetku obce.
Daniel Procházka, starosta
Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________________________________

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ V RÁMCI PROJEKTU SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
„HLUČÍNSKO A POLSKÉ GMINY OČIMA MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ“
V období od 20. dubna do 26. dubna 2015 se ve společenském sále Obecního domu v Rohově uskuteční
výstava obrazů a fotografií z Hlučínska. Obrazy na
této výstavě nazvané „Hlučínsko a polské gminy
očima malířů“ vznikly díky realizaci stejnojmenného
projektu, který realizovalo v loňském roce Sdružení
obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami
Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie. V rámci tohoto projektu proběhly v květnu
loňského roku dva čtyřdenní malířské plenéry (v
Krzanowicach a v Bolaticích), kterých se zúčastnilo
celkem 12 amatérských malířů a malířek z Hlučínska
a z polských gmin, kteří ztvárňovali náměty z našeho
regionu a polského příhraničí. Zájemci o tuto
výstavu mají
možnost ji shlédnout v těchto
termínech :
Pondělí a středa od 8.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 14.00 hod.
Sobota a neděle od 8.00 – 12.00 hod.
Projekt „Hlučínsko a polské gminy očima malířů“ byl spolufinancován z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Výstava se koná u příležitosti dalšího ročníku
„Otevírání turistické sezóny“, které proběhne ve dnech 18. - 26. 4. 2015 v rámci turistické oblasti Opavské
Slezsko.______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Výbor SDH Rohov zve všechny své členy na oslavu
90 let založení našeho sboru. Prosím všechny členy,
aby přišli v sobotu 9.5.2015 ve 12.30 hod. k
obecnímu úřadu. Průvodem s prapory a kapelou se
přesuneme do kaple sv. Petra a Pavla, kde proběhne
mše za živé a mrtvé hasiče. Po mši svaté se
průvodem přesuneme do sálu obecního domu, kde
proběhne občerstvení.
Petr Tomíček, předseda SDH

Roháček,
o.s.
zve
všechny děti a jejich
rodiče na tradiční

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Sraz všech čarodějnic a čarodějů bude ve čtvrtek

30.4.2015 od 17 hodin u Obecního domu !
Nezapomeňte na tu správnou čarodějnickou náladu !
Vezměte si s sebou : klacek na opékání !!!
Těší se Roháček, o.s.
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 510,- Kč/poplatník, lze provést v pokladně obecního
úřadu, a to v úředních hodinách. Zároveň lze uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod
odpadních vod do obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 30. dubna 2015
_________________________________________________________________________________________

ZMĚNA VEDOUCÍ POBOČKY ČESKÉ POŠTY V ROHOVĚ
Informujeme občany obce Rohov, že od 1. dubna 2015 dochází ke změně vedoucí pobočky
České pošty v Rohově. K 31. březnu ukončila svou dlouholetou službu občanům na naší
pobočce paní Pavla Kociánová, která pro Českou poštu pracovala neuvěřitelných bezmála
43 let ! Touto cestou bych paní Pavle Kociánové rád jménem svým i jménem obce Rohov moc poděkoval za její
práci „pošťačky“ a do dalších let ji popřál mnoho zdraví, Boží požehnání a spoustu spokojených dní
v zaslouženém důchodu. Moc děkujeme !
Od 1. dubna 2015 bude vedoucí rohovské pobočky České pošty vykonávat paní Lenka Králová, které přejeme
mnoho úspěchů v práci a spokojené klienty na rohovské pobočce České pošty.
Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________

Silnice z Bolatic do Chuchelné bude od poloviny května uzavřena
Jak jsme již informovali v březnovém čísle zpravodaje, z důvodu opravy mostu, který je součástí silnice
II/46824 mezi Bolaticemi a Chuchelnou a překlenuje železniční trať mezi těmito obcemi, bude úsek uzavřen.

Doba trvání uzavírky: od 15. května 2015 od 6:00 hod. do 1. srpna 2015 do 24:00 hodin._____
Silnice bude neprůjezdná pro všechna motorová vozidla, cyklisty i pěší. Objízdná trasa povede po silnici
III/4671 přes obce Kobeřice, Rohov a Strahovice. Chodci a cyklisté mohou využít lesních komunikací.
Důvodem rekonstrukce mostu je jeho špatný stav._________________________________________________

V obci proběhne očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provede očkování psů proti vzteklině

v pondělí 4. května 2015 v době od 16.45 - 17.15 hod.
před budovou obecního domu !
Je nutné, aby psa doprovázela fyzicky zdatná osoba. Majitelé psů, doneste si sebou očkovací průkaz
psa a hotovost na zaplacení poplatku za provedení očkování ve výši 100 Kč. Očkují se psi od 6 měsíců !

Toto je jediný termín očkování !!!
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Do projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2015 nebyla obec Rohov vybrána!
Vzdělávací a tréninkové centrum ha-vel family s.r.o. Ostrava sdělila obci výsledky výběrového řízení letošního
ročníku projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2015. S politováním sdělují, že pro letošní ročník nebyla obec
Rohov Nadačním fondem manželů Václava a Livie Klausových k realizaci vybrána !
Pokud bude tento projekt vyhlášen i v příštím roce, obec se pokusí uspět v příštím ročníku 2016.______

Společenská kronika – měsíc březen 2015
Jubilanti –

55 let 1 občanka
65 let 1 občanka
75 let 1 občanka

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Okénko Mateřské školy
ZÁPIS DO MŠ ROHOV
Ředitelka MŠ Rohov oznamuje, že dne 20.5.2015 v době od 8°° do 11°°hod.
proběhne v budově mateřské školy
„Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016“
S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a potvrzení
o řádném očkování dítěte (formulář si můžete vyzvednout v MŠ).
Telefonní kontakt pro případné dotazy: 553 761 357.
Anna Nevřelová, ředitelka MŠ___
__________________________________________________________________________________

Poděkování Diakonie Broumov
Vážený pane starosto,
srdečně Vám děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevili. Nesmírně si vážíme, že jste si i přes pracovní
vytíženost našli čas, abyste zorganizovali sbírku a pomohli nám v naší činnosti. Děkujeme Vám za
angažovanost, kterou jste projevili v dobrovolné činnosti pro naši organizaci. Bez Vás bychom nemohli
vykonávat naše poslání. Děkujeme občanům za jejich štědrost a ochotu pomoci lidem v nouzi. Je obdivuhodné,
že vyvinuli tolik úsilí, aby nezištně podpořili vyhlášené akce. Dovolujeme si proto apelovat na Vaši solidaritu a
požádat Vás o pořádání sbírek použitého textilu i nadále, byť budou ve vaší blízkosti umístěné naše pískověžluté kontejnery či kontejnery konkurenčních firem. Pevně věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na další
spolupráci.
Se srdečným pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva a generální ředitel
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Informace k vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením v nové podobě
Počínaje 1.4.2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením - průkaz
OZP – TP, ZTP a ZTP/P. Prosíme majitele těchto průkazů, aby se v této věci informovali na Úřadu práce
v Kravařích, Bezručova 542/10, tel.: 950 142 266, 950 142 267 nebo 950 142 268.__________________

__________________________________________________________________________________
DEN ZEMĚ V ROHOVĚ 2015
V pátek dne 24.4.2015 se v obci Rohov uskuteční již po osmé tradiční akce
„DEN ZEMĚ“. V letošním roce budeme ve spolupráci se ZŠ Sudice pokračovat
v obnově lesního porostu v lesíku v „Druhém dole“, kde bude vysázeno zhruba 500
ks lesních stromků – převážně smrčků. V tomto obecním lesíku bude dále proveden
celkový úklid, mýcení náletových dřevin a bude provedena výměna suchých stromků
za nové. Na závěr budou žáci opékat párky u táboráku.
Do této akce se rovněž zapojí i děti MŠ Rohov, které zpracovaly výstavku svých výrobků na ekologické téma,
kterou můžete shlédnout ve vstupní hale Obecního domu a dále provedou výsadbu dřevin v areálu CVA.
Zaměstnanci obce dále provedou úklid na veřejných prostranstvích a silničních příkopech.
Zveme všechny dobrovolníky k zapojení se do akce !
____________________________________________________________________________________

P O Z V Á N KA
Zveme vás na výstavku výtvarných prací dětí a rodičů
z MŠ Rohov, která má aktuální ekologické téma:

KAM S NÍM ?
Kde: vstupní hala Obecního domu v Rohově
Kdy: od 13.4.2015 do 30.4.2015

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Upozornění občanům na klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).
Pozor
na
polopřevody,
hrozí
vyřazení
auta
z
provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem,
musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá: občanský
průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad
o pojištění, protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným
podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení
dočasně
vyřazeného
vozidla
do
konce
roku
2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte
přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete,
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině
roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž
finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu,
musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná
vlastníka (viz. polopřevody).
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně
zapsán vlastník vozidla, vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny
informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat vlastníka vozidla k
určitému datu. Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č. 553 777 571 - 572.
Ing. Ivo Lasák, Vedoucí Odboru dopravy MěÚ Kravaře_______________________________________
___________________________________________________________________________________
OZNÁMENÍ O ÚPLNÉ UZAVÍRCE MOSTU
Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici III/4671 Bolatice – Kobeřice / most ev.č. 4671-3 / na ulici Hlučínské
přes potok / dojde k úplné obousměrné uzavírce provozu motorových vozidel od dne 10.4.2015 od 7.00 hod.
Uzavírka bude platit pro všechna motorová vozidla a to včetně vozidel IZS / Integrovaný záchranný
systém / a veřejné osobní linkové dopravy / BUS /.
Uzavírka je rozdělena do 2. etap:
1.etapa – úplná obousměrná uzavírka ode dne 10.4.2015 od 7.00 hod do dne 14.5.2015.
2.etapa – částečná uzavírka silničního provozu / provoz bude veden po stávající zúžené komunikaci / a to
ode dne 14.5.2015 do dne 26.6.2015.
PROVOZ PRO PĚŠÍ A CYKLISTY NA PŘILEHLÝCH LÁVKÁCH NEBUDE UZAVŘEN, POUZE JE
NUTNO POČÍTAT S MENŠÍMI OMEZENÍMI.
OBJÍZDNÉ TRASY PRO MOTOROVÁ VOZIDLA:
- osobní doprava po místních komunikacích Nádražní, Mlýnská, sil. II/467 a zpět na sil. III/4671 a stejně tak v
opačném směru + ul. Topolová, Louky, sil. II/467 a zpět na sil. III/4671 a stejně tak v opačném směru.
- nákladní doprava včetně BUS a IZS po místních komunikacích ul.Topolová, , Louky, sil. II/467 a zpět na sil.
III/4671 a stejně tak v opačném směru.
Objízdné trasy budou řádně označeny provizorním dopravním značením.
Provoz veřejné osobní linkové dopravy / BUS / ze zastávky na Autobusovém nádraží zůstává beze změn
po celou dobu uzavírky.
Žádáme tímto občany o zvýšenou pozornost a opatrnost zejména na výše zmíněných místních
komunikacích, po kterých povedou objízdné trasy / Nádražní, Mlýnská, Topolová, Louky /.
Na ulicích Topolová a Louky budou umístěny dopravní značky Zákaz zastavení, proto žádáme řidiče o
maximální využití odstavných parkovišť u hřiště TJ Sokol v případě dlouhodobějšího parkování nebo v
případě fotbalového utkání, čímž umožní plynulejší průjezd projíždějících vozidel.
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
70. výročí od ukončení 2. světové války
V těchto dnech jsme si připomněli 70. výročí konce 2. světové války. V následujících řádcích uvádíme hlavně pro
mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto nelehkém období jejich dějin.
Čerpáno z knihy Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960:
Území Hlučínska bylo zbaveno ustupujících německých vojsk v poslední fázi Ostravské operace, tedy v období
od 28.3.1945, kdy byly osvobozeny Sudice. S ustupujícími vojenskými jednotkami, kladoucími urputný odpor,
vedly boj 38. a 60. armáda IV. ukrajinského frontu, jemuž velel od 26.3.1945 generál A. I. Jeremenko. Od Sudic
pronikly jednotky 38. armády až k Rohovu a na čáře Sudice – Rohov se fronta zastavila do 15.4.1945. V lese
pouze 200 m jižně od Rohova umístili Němci protitankovou baterii a v samotné obci bylo 10 německých tanků a
několik děl. Tyto německé pozice sovětská vojska po dva týdny ostřelovala. Rohov i Sudice byly téměř
stoprocentně válkou poškozeny.
Dle obecní kroniky:
Pro lid zdejší obce měly sedmiletá okupace a závěrečné válečné události nesmírně zhoubný účinek. Největší
nevýhodou hlučínských občanů byla povinnost vojenské služby v německé armádě, poněvadž území toto bylo
považováno za součást Horního Slezska, tedy přímo Německé říše.
Rok 1945 zle zasáhl do života občanů, poněvadž byli vystaveni přímému styku s frontou, která postihla Rohov
velmi těžce. Německé vojsko, jehož osud byl zpečetěn, se rozhodlo o obec bojovat. Fronta probíhala od poloviny
cesty do Strahovic až na vršek nad obcí, kudy vede silnice do Kobeřic. Na návrší stála polní stodola, která byla
během bojů zničena. Německé vojsko bylo rozděleno ve dvě linie. V obci byly umístěny přední hlídky, první linie
byla asi 200 metrů za obcí, druhá pak ještě dále. Dne 27. března 1945 se přiblížila Rudá armáda, která
postupovala od Raciborze, k severnímu okraji vesnice a obsadila velkostatek, odkud pak po 18 dní ostřelovala
německé pozice uvnitř obce. Velmi nebezpečné bylo se ukazovat ve dne, ale daleko nebezpečnější to bylo v noci,
kdy mohl být odvážlivec zasažen jak sovětskými, tak
i německými zbraněmi. Přesto ženy, které za dne
opustily sklep, aby nakrmily dobytek, nebyly
sovětskými vojáky ostřelovány. Nejtěžší boje o
vesnici se odehrály 14. dubna 1945, kdy po
čtyřhodinové bubnové palbě se podařilo Rudé
armádě celou vesnici obsadit.
Za války padlo na frontách 35 místních občanů,
svými životy na ni doplatili i civilisté. Obec byla
během osvobozovacích bojů silně poškozena, když
ze 117 domů zůstalo nepoškozených pouze 30, 31
domů bylo poškozeno lehce, 29 těžce a 37 domů
vyhořelo nebo bylo zcela zničeno.
Válkou zničený dům p. Pavla Schwarze

Udržování tradic v obci

„Velikonoční klepání“

Útrapy války byly nesmírné,nezapomínejme na ně!

____________________________________________________________________________________

Informace pro občany – třídění bioodpadu a kovů
Od 1.1.2015 vstoupila v platnost novelizace zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. , která
přináší některé změny a dle prováděcí vyhlášky č. 321/2014 Sb. obcím ukládá povinnost
zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně
nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Rozšiřuje se tedy povinně sortiment odpadů, které budou moci občané odevzdat na určeném
místě. Jedná se o reakci na to, že Česká republika má splnit stanovené cíle Evropské unie
v oblasti snižování objemu komunálních odpadů.

Obec je nově povinna zajistit také oddělený sběr kovů a bioologicky rozložitelného odpadu !
Mezi biologické odpady rostlinného původu patří : odpady ze zahrad – posekaná tráva, pěstitelské odpady,
seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování
dřeva, dřevo, kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu
Mezi kovové odpady patří : nápojové plechovky, plechovky od potravin, nádoby od kosmetiky, víčka,
hliníkové a železné předměty, drobné kovové předměty, ostatní kovové obaly a odpady
Povinnost zajistit sběr kovů je celoroční a platí již od ledna 2015, u bioodpadu tato povinnost platí
každoročně v kalendářním období od dubna do konce října. Obec si může vybrat z několika způsobů, jak
třídění pro občany zajistit.

Obec Rohov zajistí místa pro odkládání bioodpadů a kovů následovně :
Zajištění odděleného třídění všech biologicky rozložitelných odpadů
-

pro snížení množství svozu a skladování bioodpadu z nemovitostí na vlastním pozemku
(rodinné domy a zahrady) byly občanům v roce 2013 dány obcí do bezplatného užívání
(smlouva o výpůjčce) domácí kompostéry
pro odložení přebytečného bioodpadu z domácností budou sloužit velkoobjemová
kompostovací sila, která budou umístěna na sběrném místě obce (bývalá silážní jáma)

Občané budou mít možnost odevzdat biologicky rozložitelný odpad na sběrném místě
obce vždy každou sobotu v době od 8.00 – 12.00 hod.
Zajištění odděleného třídění kovů
-

-

drobný kovový odpad (plechovky od nápojů, od potravin apod. bude odkládán do žlutých
pytlů s logem svozové firmy Marius Pedersen a.s. a sběr a svoz bude prováděn v termínu se
svozem plastů !
ostatní kovový odpad (větší předměty) mají občané možnost odevzdat na sběrném místě
obce vždy každou sobotu v době od 8.00 – 12.00 hod.

Poznámka: Obec Rohov připravuje novelizaci stávající obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů !__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Sportovní okénko – fotbal v Rohově

LOS JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE MINI ŽÁKŮ
Háj ve Slezsku
Rohov
Hlučín B
Rohov
Rohov
Chlebičov
Rohov

Rohov
Hlučín A
Rohov
Oldřišov
Hněvošice
Rohov
Štěpánkovice

20.4. 16:30
26.4. 16:30
5.5. 17:00
10.5. 17:00
17.5. 17:00
22.5. 17:00
31.5. 17:00

PO
NE
ÚT
NE
NE
PÁ
NE

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Spolupráce Místní knihovny Rohov s Mateřskou školou
Rohov stále pokračuje
27. března 2015 děti z místní školky navštívili opět knihovnu.
Téma celého setkání se neslo v duchu ekologie. Děti se tak mohly
dozvědět, z čeho se vyrábí papír a proč se papír třídí a co se s ním
pak v továrně dále děje. Děti byly velmi zvídavé a tématika
odpadu je zajímala. Otevřeli jsme tak téma, které nyní děti ještě
intenzivněji probírají ve školce. Po výkladu o třídění si mohly děti
vyrobit záložku do knížky a prohlédnout různé pohádkové a
naučné knihy. Věřím, že se dětem setkání líbilo a již se moc
těšíme na setkání v červnu.
Adéla Komárková, knihovnice_________________________

Retro párty
Rok se s rokem sešel a v sále obecního domu propukl další
ročník Retro párty. Tato akce proběhla už po čtvrté. Letošní
párty proběhla 11.4.2015. Začátek byl v 19.30 a od této
chvíle se začali shromažďovat první tanečníci (Prvních 30
hostů dostalo retrodárek v podobě karafiátu či štamprle
Koksu). Častokrát ale přicházející neměli nejmodernější
oblečení. Ba naopak. Přicházeli ve všelijakých retro
kouscích. Ty našly ve skříních svých prarodičů. K tanci hrál
KUCHYŇKA DJ´s, který hity minulých let hrál
z vinylových desek. Také na baru se našlo něco nejen
k uhašení žízně, ale také na zub. Ze speciální retro nabídky
tak mohli hosté ochutnat koks či houbu, k jídlu pak byli výborní utopenci. Roháček děkuje všem, kteří se této akce
zúčastnili a doufáme, že jste se patřičně bavili a že se již těšíte na Retro v příštím roce.
Roháček o.s.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Udržujeme s dětmi hlučínské tradice …
O Mařeno krásná, . . . . .
Chlapci mají svou velikonoční pomlázku a děvčata na
Hlučínsku mají dva týdny před Velikonocemi svou „Mařenu“.
A tak jsem se s děvčaty z 2. – 5. třídy dohodla, že si Mařenu
uděláme i ve škole. Děvčata si přinesla májíčky (krepovým
papírem nazdobené jarní větvičky), některá si jen zopakovala
a některá se nově naučila písničku k „Mařeně“ a pak už mohla
předvést tradiční hlučínskou „Mařenu „ v hale školy v plné
parádě.
Školou se nadšeně rozléhalo: O Mařeno krásná, kaj si huši
pásla, na zelenej luce ztratila papuče, . . . . . Děvčata byla
odměněna nejen potleskem přihlížejících diváků, ale také
voňavými perníky. Touto zdařilou akcí tak pomáháme u dětí
udržovat hlučínské tradice
Mgr. Anna Černohorská
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pečení velikonočních perníčků
Přípravy na Velikonoce probíhaly i v naší škole. Žáci druhé třídy si s
velkým nadšením vyzkoušeli pečení velikonočních perníčků - váleli a
zpracovávali těsto, vykrajovali ... a jedli hotové perníčky. Se skvělým
nápadem přišla k nám do školy paní Markéta Riemlová, která zajistila
suroviny k pečení a pomohla s přípravou a pečením perníčků. Naše
školní kuchyňka tak byla celé dopoledne plně vytížená a perníčky
voněly po celé škole. Všechny to opravdu moc bavilo a práce šla všem
pěkně od ruky :-)
Za 2. třídu Mgr. Kateřina Hrubá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ DEKORACI
Jako každoročně, také letos byla na naší škole vyhlášena soutěž
pro všechny šikovné žáky, kteří jsou nejen zruční, ale také mají
dobré nápady. Nakonec bylo soutěžících šestnáct. Příspěvky byly
opravdu dokonale zpracované a jistě bylo pro všechny těžké zvolit
ty úplně nejkrásnější. Hlasování skutečně skončilo velmi těsně.
S 35 body zvítězila Adélka Komárková (2. ročník), za ní se
umístila Pavla Fojtíková se 34 body (5. ročník) a na třetím místě
skončil Ivo Harazim, který získal 33 hlasů (4. ročník). Všem
zúčastněným děkujeme za snahu a píli i odvahu předvést svou
práci ostatním.
Mgr. Lenka Střížová
--------------------------------------------------------------------------------

Podporujeme matematické talenty
Březen v naší škole probíhal ve znamení již tradičních matematických soutěží Pythagoriády a Matematického
klokana. Pythagoriády se zúčastnili žáci 5. – 8. ročníku v celkovém počtu 49-ti žáků. Úspěšnými řešiteli se stali
ti žáci, kteří v kategorii 5.–7. ročníku vyřešili 9 a více úloh a v kategorii 8. ročníku 8 a více úloh, tedy Tomáš
Boček, Marek Pekárek, Jan Lasák a Daniel Šušolík. Soutěž Matematický klokan si vyzkoušelo dokonce 91
žáků z 2. – 9. ročníku ve 4 kategoriích. Absolutním vítězem s nejvyšším počtem bodů se stal letos Jan Lasák
ze 7. třídy. Nejlepší řešitelé těchto soutěží i školního kola Matematické olympiády Tomáš Boček ze 6.
třídy, Jan Lasák a Marek Pekárek ze 7. třídy poté reprezentovali naši školu v okresním kole Matematické
olympiády, které proběhlo začátkem dubna v Opavě. V silné konkurenci si žáci 7. třídy vůbec nevedli špatně.
Našim matematickým talentům děkujeme za reprezentaci školy. Ať je žáků, se zájmem o matematiku, více!
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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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