Vychází v únoru 2016
č. 2/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v únorovém vydání Rohovského zpravodaje se opět dočtete o důležitých informacích z naší obce – ať už se
týkají minulých, současných nebo budoucích dnů či týdnů. Vše podstatné tedy na dalších stránkách zpravodaje.
Již v minulých vydáních jsem Vás informoval o chystaných projektech, které jsme zpracovali a na které žádáme
potřebné dotace. V tomto období se projekty hodnotí a v nejbližších týdnech či měsících se rozhodne, kdo bude
mít štěstí a bude moci realizovat projekty s přispěním dotačních prostředků. Věřím, že naše obec bude mezi
těmi, kteří budou úspěšní. Kromě této, dotační problematiky, se dále věnujeme zpracováváním nejrůznějších
závěrečných a monitorovacích zpráv k projektům, které jsme realizovali v předešlých letech. Zaměstnanci obce
pracují na údržbě obecního majetku či strojovém vybavení a technice. Tuto techniku budeme v letošním roce
využívat mimo jiné i ke zpevňování polních cest. Cesta ke „Špalírům“ se již blíží do zdárného konce, další
v plánu je od Sudic ke „Kozímu mostku“. Materiálu máme dostatek, jen pracovníků obce bude zřejmě méně,
než v roce loňském. Budete-li mít zájem o zbytkový stavební materiál - písek, strusku, kamenivo, štěrk,
počítejte s tím, že bude k dispozici v našem sběrném dvoře. Aktuální ceny budou zveřejněny s předstihem. Jen
doplním, že prodejní ceny jsou bez jakéhokoliv příplatku. Prodejní cena zbytkového materiálu se skládá
z nákupní ceny materiálu a přičtení ceny za dopravu dopravci, který dovezl materiál obci. Bude-li mít kdokoliv
z Vás potřebu o rozšíření našich služeb, budu rád, když ji sdělíte našemu úřadu.
V těchto dnech také dochází ke geodetickým pracím v souvislosti s přípravou na Komplexní pozemkové úpravy.
Děkuji všem, kteří spolupracují se zástupci firmy Geometra Opava, která má na starosti tyto práce. Věřím, že se
vše podaří zrealizovat v nejkratším termínu.
Chtěl bych také moc poděkovat všem organizátorům společenských či sportovních akcí v uplynulých měsících.
Zejména rohovským hasičům za organizaci tradičního Hasičského plesu (u této příležitosti děkuji moc také
všem sponzorům), dále pak našim nejmladším fotbalistům, kteří sklízí úspěchy na nejrůznějších turnajích
(zejména v Opavě na turnaji O pohár města Opavy), ale rovněž TJ Spartaku Rohov za uspořádání Turnaje ve
stolním tenise a za organizaci fotbalového zápasu, který se uskutečnil 19. prosince a v neposlední řadě také
všem návštěvníkům na vystoupení cirkusu Bimbo, který se uskutečnil 12. ledna. Na závěr chci samozřejmě
poděkovat i za Tříkrálovou sbírku. Poděkování patří jednak všem pomocníkům, koledníkům a samotným
dárcům. Domnívám se, že částka cca 27.000,- Kč je velmi štědrá, když si ji přepočteme na každého rohovského
občana. Jen pro doplnění – je to 45,- Kč/1 občana. Moc děkuji všem !
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Úvodní slovo bych rád zakončil poděkováním všem občanům, kteří se jakoukoliv měrou podílí na chodu a
rozvoji naší obce, děkuji za spolupráci, podporu, ale i výtky a připomínky. Do dalších dnů Vám všem přeji
pevné zdraví, spokojenost a Boží požehnání.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
A na konec motto …
....štěstí je to jediné, co se zdvojnásobí, když se s ním podělíš.
(čínské přísloví)
________________________________________________________________________________________

Divadelní soubor ŠOK Staré Město ve spolupráci s Obecním úřadem Rohov Vás srdečně zvou
na úspěšná divadelní představení,

která se uskuteční v sobotu 19.3.2016
v sále Obecního domu, vstupné 50,- Kč

– POHÁDKA PRO DĚTI A RODIČE, začátek v 15:00 hodin.
RYBA VE ČTYŘECH – PŘEDSTAVENÍ PRO DOSPĚLÉ, začátek v 18:00 hodin.
ZLATÉ VEJCE

Předprodej vstupenek bude zahájen na OÚ Rohov od 22.2.2016 ! Rezervujte si je včas !!!
Proč jsme si vybrali tuto hru?

Denně jsme zahrnováni zprávami, které nahání citlivějším povahám strach. Dozvídáme se z nich o
vraždách, nehodách, pohromách, haváriích ....Mnohý si řekne: „ žijeme teď v hrozném světě, dřív to
nebývalo.“ Po shlédnutí našeho představení možná budete jiného názoru. Peníze, závist, strach
z prozrazení jsou motivy k neomluvitelným činům a existují ve společnosti zároveň s ní. Námi vybraná hra
vypráví o třech stárnoucích neprovdaných sestrách Karolíně, Cecílii, Klementině a jejich komorníkovi
Rudolfovi, který zastává v domácnosti sester nejen všechny povinnosti spojené s chodem domácnosti, ale i
ty tzv.nadstandartní. Za tyto služby mu každá ze sester slíbila po své smrti finanční odměnu. Teď je
nemocný Rudolf unaven obskakováním tří dam, domnívá se, že je nejvyšší čas vybrat si od nich slíbenou
odměnu za „nadstandardní“ služby, nechce čekat na smrt některé ze sester. Za odkázané finance chce
uskutečnit svůj dětský sen o cestě kolem světa. Na letním sídle rodiny Heckendorfů v Novém Rupinu se
důrazně dožaduje svých práv. A vida–zprvu vlídné a štědré sestry se při konfrontaci s následky svých
někdejších nerozvážností k placení nemají, ba naopak, hrozba zveřejnění jejich „společensky neúnosného“
vztahu s komorníkem je přinutí ke kroku, jehož obhajoba neexistuje v žádné civilizované společnosti.
Jenže ani Rudolf není výkvětem ctností… A jak vše dopadne? ☺ Těší se na Vás herci a pořadatelé ☺

Zvěřinové hody
Také v letošním roce se konaly v sobotu 23.1.2016 již tradiční „Zvěřinové hody“, které přilákaly do Obecního
domu v Rohově desítky lidí. Myslivci ze Strahovic a z Rohova pro ně připravili speciality ze zvěřiny, mohli také
vyhrát v bohaté věcné tombole.

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě v průběhu roku 2015:
Pozn.: ZM – zasedací místnost v přízemí, SOH – Sdružení obcí Hlučínska
Období
Leden

Únor

Březen
Duben

Květen

Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

Prosinec

Typ akce
IV. Obecní ples
Zvěřinové hody
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Ples SDH
Dětský maškarní ples
Výroční schůze ČZS Rohov
Divadlo ze Štěpánkovic „Dívčí válka“
Rodinná oslava – narozeniny (2x)
Retropárty
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Výstava obrazů a fotografií z Hlučínska pod
názvem „Hlučínsko a polské gminy očima malířů“
Noc s Andersenem
Kulturní pořad MŠ „Den matek“
Oslavy 90. výročí založení SDH Rohov
Pohřební hostina
----Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Potáborové setkání
Přednáška „Dýchejme čistý vzduch“
Předvánoční setkání seniorů
Adventní jarmark a dílna
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Mikulášská nadílka
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Rohovský krmáš
Vítání občánků
Výroční schůze SDH Rohov
Silvestrovské oslavy

Místnost OD
sál
sál
sál
sál
sál
klubovna
sál
sál
sál
sál
sál

Pořadatel
Roháček os.
Mysl. sdruž. Strahovice
Soukromá osoba
SDH Rohov
Roháček os.
ČZS Rohov
Obec Rohov
Soukromá osoba
Roháček os.
Soukromá osoba
SOH a obec Rohov

sál
sál
sál
sál

Knihovna Rohov
MŠ Rohov
SDH Rohov
Soukromá osoba

sál
sál
sál
sál
celý OD
sál
sál
klubovna
sál
sál
ZM
ZM

Soukromá osoba
Roháček os.
SOH a obec Rohov
Obec Rohov
Roháček os.
Soukromá osoba
Obec Rohov
Soukromá osoba
Obec Rohov
Obec Rohov
SDH Rohov
SDH Rohov

Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Cvičení žen – sál (1x týdně), cvičení žen – jóga – sál (1x týdně)
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně)
Schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
Knihovna a MŠ Rohov – spolupráce v rámci akcí „Knihovní setkávání“ (průběžně během roku)
Taneční kurz pro pokročilé – od 5.10.2015 do 4.12.2015 (10 lekcí)
_________________________________________________________________________________________

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT - JÓGA
Každou středu od 17.30 hodin se koná v sále Obecního domu relaxační cvičení a základů jógy. Potřebujete
podložku na cvičení, ručník, vhodná je i malá deka. Cena: 50 Kč za jednu lekci. V poslední době poklesl zájem
o toto cvičení, pokud tento nižší zájem bude i nadále přetrvávat, bude cvičení jógy v naší obci zrušeno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT - CVIČENÍ ŽEN
Každou středu od také probíhá v 19.00 hodin v sále Obecního domu cvičení žen. Cena: 40 Kč za jednu lekci.
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2016 ve výši 510,- Kč/poplatník, lze provést v pokladně obecního
úřadu počínaje dnem 22. února 2016, 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, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 29. února 2016 !
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel za rok 2015
K 1.1.2016 má naše obec 594 obyvatel (z toho 4
Společenská kronika –
cizinci). Muži: 288 Ženy: 306.
měsíc leden 2016
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 3
J
u
b
i
lanti – 85 let 1 občanka
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 3
90 let 1 občanka
Sňatky : 3, Zlatá svatba : 1
Narozené děti : 3 (1 holčička, 2 chlapečci)
Úmrtí – 1 občan
Zemřelí občané : 6 (4 ženy a 2 muži)
Nejstarším občanem je paní Hedvika Halfarová (rok narození 1923)
(pro srovnání k 1.1.2013 to bylo 629 obyvatel, k 1.1.2014 to bylo 613 obyvatel, k 1.1.2015 to bylo 597obyvatel)

__________________________________________________________________________________
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Rohov děkuje obci Rohov a všem společnostem i osobám za poskytnutí
sponzorských darů, ať už finančních nebo věcných, kterými pomohli obohatit tombolu hasičského plesu dne
6.2.2016. Jsme velmi rádi, že jste nás podpořili !!!
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Obecní úřad oznamuje: Oznámení o zahájení geodetických prací v katastrálním území Rohov
V rámci projektu na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rohov dle objednávky
Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj (č.s. 376-2015-571101).
Rozsah:
- zaměření polohopisu, výškopisu a identických bodů v extravilánu k.ú. Rohov
- zahájení prací – leden 2016
- ukončení prací – květen 2016
Zhotovitel: GEOMETRA OPAVA spol. s.r.o., Beethovenova 2, 746 01 Opava, tel: 553 624 003
Žádáme vlastníky nemovitostí o umožnění přístupu, popřípadě vjezdu na pozemky soukromých vlastníků za
účelem zaměření skutečného stavu polohopisu, výškopisu a identických bodů. Dále pro zaměření katastrálních a
státních hranic i na cesty pozemky ve správě Lesů ČR, lesů obce a soukromých vlastníků.
- Vlastníci nemovitostí nebudou písemně vyzváni k účasti na měřičských pracech. Pro zaměření bodů
v nepřístupných lokalitách bude volena forma individuální domluvy s vlastníkem nebo pověřenou osobou o
době zaměření nebo zprostředkována prostřednictvím obce.
- Součástí měření bude i šetření vlastnických hranic na rozhraní pozemkové úpravy, o které budete písemně
informováni zadavatelem.
Práce budou provádět tito pracovníci firmy:
Ing. Ivo Gřonděl David Strakoš mob.: 724 239 736
David Kutschker
Jiří Ručka
Michal Tošenovský
Jiří Mikulec
Ing. Radim Kristián
Oprávněná vozidla:
- Vozidlo ŠKODA FABIA
- SPZ – 3T1 9607
- Vozidlo RENAULT - KANGO
- SPZ - 1T3 0086
- Vozidlo DACIA
- SPZ – 5T0 7380
- Vozidlo DACIA
- SPZ – 5T0 8619

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Klub seniorů informuje o činnosti za rok 2015
Členky Klubu seniorů se pravidelně 1x měsíčně schází v klubovně OÚ, aby se pobavily, zazpívaly, odreagovaly
se od domácího stereotypu a plánovaly si různé akce, kterých se v rámci svých možností také zúčastňovaly.
Dle možností a schopností a proto v menším počtu se prováděly výlety na kolech do okolních vesnic, které se
střídaly s pěší turistikou.
Už ve větším počtu jsme navštěvovaly divadelní představení v Opavě a Ostravě. V kině Mír v Opavě jsme
navštívily představní s herci z Prahy. P. Nárožný, Vydra, Konvalinková a další nás velmi pobavili a zpříjemnili
nám večer.
V době rozkvetlých azalek a rodendronů jsme strávily příjemný den v Arboretu v Novém Dvoře. Opakovaně
jsme se rozjely ke sv. Kříži a navštívily jsme známé poutní místo Turza v Polsku s bohatým duchovním
zážitkem.
Přihlásily jsme se na jednodenní zájezd do Gino Paradise Bešeňová, kde jsme strávily příjemný den relaxací
ve vyhřívaných bazénech. Dostaly jsme doporučení k návštěvě zámku v Porubě, které jsme také využily. Na
programu byla prohlídka zámku, oběd a doprovodný program, který nám připravil majitel zámku p. Statis
Prusalis svým hudebním doprovodem, zpěvem i svými zajímavými historkami ze života. Taky neopomenul
zavzpomínat na karnevaly v Rohově.
Převážná část našich členek se zúčastnila zájezdu na
Turzovku, který organizoval tak jako minule p. farář otec
Jacek. Tento zájezd se uskutečnil nedlouho po tom co na
hoře Živčáková byl vysvěcen nový kostel zasvěcený
Panně Marii Matce Církve. V tomto nově vysvěceném
kostele jsme se všichni zúčastnili mše svaté a pak jsme si
mohli prohlédnout okolí, navštívit kapli Panny Marie a
nabrat vodu z několika pramenů. Před odjezdem domů
jsme samozřejmě zastavili v restauraci pro něco dobrého
k jídlu.
V listopadu jsme jely do Frýdku Místku, kde jsme
navštívily baziliku Navštívení Panny Marie a pak jsme
měly zajištěnou exkurzi v Marlence – výroba medových
dortů. Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá a
Zájezd na Turzovku – 28.10.2015
poutavá, průvodce nám zodpovídal všechny naše zvídavé
otázky a nakonec jsme dostaly kávu a ochutnávku jejich výrobků s možností zakoupení si něčeho dobrého
domů.
Opět jsme se podílely na přípravě již tradičního adventního jarmarku. Doufáme, že jsme svým cukrovím a
jinými pochoutkami přispěly ke zdárnému průběhu této akce.
O druhém vánočním svátku jsme se aktivně zúčastnily zpívání koled u vánočního stromu, ale předtím jsme ještě
napekly něco slaného a sladkého k zakousnutí ke svařáku.
Doufáme, že i v letošním roce se budeme mít možnost v rámci svých možností podílet na některých akcích,
případně se ještě někde podívat.
Závěrem patří poděkování p. starostovi Danielu Procházkovi a jeho spolupracovnicím za vstřícné jednání a
velkou podporu.
Klub seniorů
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. zve všechny co si chtějí zatančit na skvělou hudbu 80. a 90. tých let na

RETROPÁRTY
V sobotu 2.4.2016 od 19:30 hod. až do rána ☺, sál Obecního domu v Rohově
Skvělá zábava, retrokoutek a občerstvení zajištěno.
Vstupné 40,- Kč v retro, jinak 50,- Kč.
(nejedná se o ples, vstupenky k zakoupení na místě)
_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Maškarní ples
Jako každý rok i letos proběhl pro děti z Rohova a blízkého okolí Maškarní ples. Letos se akce uskutečnila
10.1.2016 v sále obecního domu. Od 14.00 začaly chodit první masky, které s úsměvem vítali velcí šmoulové.
Jako zahájení celého plesu si pořadatelé převlečeni za již zmíněné šmouly připravili krátký taneček. Po něm
následovala promenáda masek. Každé dítě se pak představilo a popsalo nám svou masku. Během večera byl pro
děti připraven pestrý program a nechybělo také bohaté občerstvení a tradiční tombola. Věříme, že se dětem tato
akce líbila a již se těšíme na maškaření v příštím roce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecní společenský ples
Sobotní večer 16. ledna 2016 se nesl v duchu
krásných šatů a společenského tance. V sále
Obecního domu v Rohově se uskutečnil již tradiční
společenský ples pod taktovkou spolku Roháček,
o.s. Sál OD zaplnilo bezmála 90 lidí, kteří si rádi
zatančili nejen společenský tanec ale také se
pořádně odvázali u různých hitovek české hudební
scény. O skvělý hudební doprovod se postaralo
duo Malchárek a syn z Kobeřic. Nechyběla ani
skvělá tombola a bohaté občerstvení, kde si snad
každý přišel na své.
Velké poděkování patří všem sponzorům, lidem,
kteří akci zorganizovali a všem návštěvníkům.
Těšíme se na další rok. ☺
Roháček, o.s.

__________________________________________________________________________________
Setkání dětí z Mateřské školy v knihovně
Jak jsme již několikrát informovali, tak ani měsíc leden nebude výjimkou.
Spolupráce mateřské školy s místní knihovnou totiž stále pokračuje. Máme
z ní obrovskou radost.
Poslední setkání proběhlo 26.1.2016. A protože to byl den před zápisem dětí
do ZŠ, byl pro děti připraven program spojený právě s tématem základní
škola. Nejdřív předškoláci ukázali, jak se umí představit. Poté jsme si
s dětmi řekli co do školy a patří a co ne. Nakonec bylo ještě krátkou hrou
vyzkoušeno, jakou mají děti paměť. V závěru příjemného dopoledne si děti
prohlížely knížky a zvědavě nakukovaly do pestrobarevných obrázků.
Již se těšíme na další spolupráci.
Adéla Komárková, knihovnice
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
MAŠKARNÍ PLES 2016
Tak se nám rok s rokem sešel a znovu nastala sezona plesů a
bálů. Na svůj tradiční Maškarní bál se každý rok těší i naše děti.
Ten letošní se konal 16. 1. v místní tělocvičně. Organizace
a přípravy se ujalo sdružení rodičů STROM a ZŠ a MŠ Sudice.
Vše propuklo ve 14 hodin. Sešlo se nám asi 50 masek všeho
druhu, rodiče i děti si dali záležet. A jak se děti bavily?
Tancovaly při hudbě DJ MARKA. S velikou chutí se
zúčastňovaly všech připravených soutěží a her. Největší úspěch
a nadšení určitě vzbudily soutěže, při kterých soutěžili rodiče
proti dětem. Vrcholem večera, kterého se děti nemohly dočkat,
byla jistě také bohatá tombola. Pokračovala volná zábava
při hudbě za vydatné pomoci veselých klaunů. Věříme, že
každé dítě odcházelo domů zdravě unavené, ale plné zážitků a spokojené.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis budoucích prvňáčků proběhl na naší škole ve dnech 27.
ledna a 3. února 2016. Tentokrát jsme zvolili novou organizaci a
doufáme, že zápis byl přehlednější jak pro děti, tak jejich rodiče.
Většina předškolních dětí školu už znala, protože ji před blížícím
se zápisem navštívila. Samotný zápis probíhal v 1. třídě, kde děti
ukázaly, co všechno umí a dovedou. Zatímco maminky sepisovaly
potřebné administrativní údaje, děti plnily několik úkolů, a tím
dokazovaly svou připravenost a zralost ke školní práci. Děti
počítaly, určovaly, čeho je více nebo méně, orientovaly se v
prostoru, poznávaly geometrické tvary a barvy. Dále
pojmenovávaly obrázky, vyprávěly pohádku a dokonce skákaly i
panáka. Po splnění všech úkolů si mohly odnést hezký dáreček a pamětní list jako upomínku na tento významný
den. Pro děti, které budou v příštím školním roce první třídu navštěvovat, pořádá naše škola adaptační hodiny a
nově připravujeme informativní schůzku rodičů předškoláků.
Mgr. Kateřina Hrubá
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------

Zimní radovánky aneb… Čím se baví školní družina v lednu
Dalším
tématem
našeho
družinového
celoročního
projektu
byly
zimní
radovánky.
Než jsme vyrazili na zasněženou bobovou dráhu, měli jsme za úkol zjistit a vypsat,
co všechno se vztahuje k měsíci lednu. Děti se se zápalem v očích vrhly do práce a vypsaly spoustu „lednových
věcí či činností“ jako například: pololetní vysvědčení, pololetní prázdniny, Nový rok, Tři králové… sáňkování,
lyžování, bobování, krmení ptáčků. Zároveň se dozvěděly, že měsíc leden byl dříve označován jako měsíc vlka,
má 31 dní, pochází ze slova led- a také..že leden je ve znamení kozoroha a vodnáře. Když jsme vše dopsali,
oblékli jsme se do svetrů, zateplených kalhot, čepic, rukavic, bund, šálů a vyrazili na naši oblíbenou bobovou
dráhu. Děti jezdily na bobech, talířích, lopatách. Zábavné odpoledne plné radosti, smíchu a sportu jsme si
parádně užili a nikomu se nechtělo zpátky. Projektový den se všem velmi líbil a již nyní se těšíme, až si
bobování a zimní radovánky, i když bez projektového dne, zopakujeme.
Ester Medková, DiS.___

MŠ Rohov na návštěvě v ZŠ Sudice
Leden je měsíc, kdy se všichni předškoláci připravují na zápis do první třídy. Aby se nebály, přišly se ve středu
20. ledna podívat děti z MŠ v Rohově, společně se svými vrstevníky z MŠ v Sudicích, do základní školy. Děti
si s nadšením prohlížely prostory školy. Navštívily první třídu, kde žáci 1. třídy s paní uč. Hrubou připravili
krásný program pro budoucí prvňáčky. Předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí v lavici, kreslí na tabuli, poznávali
barvy a geometrické tvary. Děti se také podívaly do družiny, šaten a tělocvičny. Žáci z 5. třídy pod vedením
pana učitele Pekárka předvedli, jak se skáče přes kozu, cvičí na kruzích. A nakonec si spolu všichni zasoutěžili.
Děti strávily v sudické škole krásné dopoledne a odnesly si domů jistě spoustu nových dojmů a
zážitků.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou na Turnaj mini žáků 2006 a mladší
Termín konání: 27.2.2016 ve 13:00 hod.
Prezentace: 12:40 hod.
Místo konání: Sportovní hala ve Strahovicích při ZŠ
Týmy:
Spartak Rohov A-B
Sokol Bolatice
Viktorie Chlebičov
Sokol Hněvošice
Meteor Strahovice
Startovné: 300 Kč, zajištěno občerstvení pro hráče i trenéry
Podmínky: hráči 2006 a mladší (ročník 2006 max. 3 hráči)
Maximální počet hráčů v týmu : 11
Hrací systém 4+1 s možností hokejového střídání
Hraje každý s každým, 1x12minut
Pravidla hry: dle pravidel FAČR pro kopanou
Odlišnosti dle domluvy trenérů na místě.
Výstroj: holenní chrániče, obutí do haly- bílá podrážka
Pořadatelé turnaje nezabezpečují zdravotní službu. Kartičku zdravotní pojišťovny sebou.
________________________________________________________________________________________

Místní knihovna Rohov informuje
V knihovně jsou knihy doplňovány jednak nákupem nových knih, jednak výměnnými soubory
z Okresní knihovny v Opavě (v roce 2015 to bylo 402 půjčených výměnných knih) .
Statistika za rok 2015: k 31.12.2015 bylo v knihovně zapsáno 111 čtenářů (v roce 2014 jich bylo
99), z toho 40 dětí do 15 let, knihovnu navštívilo 705 návštěvníků (fyzické návštěvy), k dispozici
bylo 1556 knih. Z rozpočtu obce bylo vyčleněno na nákup nových knih: 40.615 Kč.

Otevírací doba knihovny :
každou středu od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ
V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a
regionálního fondu
Vlastní fond financuje obec Rohov
Regionální fond je sestavován vždy s
ohledem na literární novinky a
požadavky čtenářů
Fond knihovny obsahuje nejen knižní novinky,
bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy
čtenářů
Více na : www.rohov.cz, spolky a sdružení, knihovna

Obecní knihovna poskytuje také bezplatné
služby VEŘEJNÉHO INTERNETU !
Otevírací doba veřejného internetu:
každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin !
Touto cestou zveme k návštěvě knihovny !____________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

VÁŽENÍ OBČANÉ
Rádi bychom Vás informovali o tom, že Obec ROHOV má dlouhodobě sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištění obecního majetku a odpovědnosti s pojišťovnou,
prostřednictvím naší makléřské společnosti, kterou zastupuje pan
Tomáš Grochal.
Podařilo se nám díky této smlouvě i pro VÁS OBČANY vyjednat s pojišťovnou
VYJÍMKU na výhodnější nadstandardní podmínky pojištění Vašeho
soukromého majetku, kde můžete čerpat

slevy 35 %.
na pojištění:
-

Vašich rodinných domů nebo rekreačních objektů
Vašich domácností
Vašich odpovědností (občanská odpovědnost nebo odpovědnost
vlastníka nemovitosti) a jiné pojištění
Vaše havarijní nebo zákonné pojištění

Ať už rodinné domy či domácnosti nebo vozidla máte pojištěny nebo ne, využijte této akce ke
zpracování nezávazné nabídky pojištění a současně i kontrole Vaší stávající smlouvy, jestli
není např. dům nebo domácnost podpojištěna a pojišťovna by Vás na plnění nekrátila nebo
jestli jsou Vám nabídnuty ve Vaší smlouvě opravdu všechny druhy připojištění.
V návaznosti na novelu občanského zákona, kdy se navýšily částky odškodnění za škody na
zdraví způsobených Vaší občanské
odpovědností je určitě vhodné zkontrolovat i pojištění odpovědnosti Vás občanů ve Vaší
pojistné smlouvě, jestli je dostačující.
Naší předností oproti jiným poradcům je hlavně pomoc při likvidacích Vaších škod, kdy Vám
pomůžeme, aby likvidace Vaší škody byla vždy rychlá a 100%-í.
S NÁMI V TOM NEBUDETE SAMI

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel:
608 881 869 / 553 623 928
Horní náměstí 49, 746 01, Opava

email: grochal@astorieas.cz
__________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2016
Tento rok koledníci na
Hlučínsku
vybrali
částku 1 854 475 Kč.
Podle
jednotného
celostátního
klíče
zůstane Charitě Hlučín
65 % z vykoledované
částky,
což
činí
1 205 409
Kč.
Vzhledem k tomu, jaká
neférová a nenávistná
antikampaň sbírku na
mnoha
místech
provázela,
považuji
tento
výsledek
za
mimořádně vynikající.
Vybrané
finanční
prostředky použijeme
např.
na
nákup
automobilu
pro
Charitní
asistenční
službu v rodinách, na
částečnou
výměnu
nábytku na pokojích
klientů
v Charitním
domově sv. Mikuláše,
na zakoupení nové
pračky
a
sušičky
v tomto domově a na
jeho
kompletní
vymalování.
Zakoupením vybavení
pro pečovatelky a
nákupem
kompenz.
pomůcek
podpoříme
činnost
Charitní
pečovatelské služby a
prostředky použijeme
také
na
Sociálně
terapeutickou dílnu.
Lukáš Volný, ředitel
Charity Hlučín

Občanské sdružení Diakonie Broumov a OÚ Rohov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení , lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní,
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy

Sbírka se uskuteční : v pondělí 29. února 2016 (spolu se svozem plastů)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, vystavte před rodinný dům !

________________________________________________
KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
Prohlídka kaple
V druhém lednovém týdnu jsme přijali pozvání pana
Antonína Nevřely a šli jsme si prohlédnout svátečně
vyzdobenou kapli s tradičním Betlémem. Společně
jsme si zazpívali píseň o třech králích a obdarovali
andělíčka drobnými mincemi. Za hezký zážitek panu
Nevřelovi moc děkujeme.

Návštěva MŠ a ZŠ v Sudicích
Dne 20. 1. 2016 jsme jeli navštívit děti do Sudic.
Naše první zastavení bylo v mateřské škole, kde si
děti společně pohrály a pobavily se. Potom jsme se
šli podívat do 1. třídy. Školáci si vyzkoušeli, jak se
sedí v lavici a dověděli se, co všechno je po
prázdninách čeká. V tělocvičně jsme sledovali
hodinu tělocviku 5. třídy, které jsme se aktivně
zúčastnili. Závodivé hry, běh s míči, házení a sbírání
míčku byl pro děti velký zážitek, který si moc užily.
Děkujeme učitelům a dětem z MŠ a ZŠ Sudice za
milé přijetí a příjemně společně prožité středeční
dopoledne.

Návštěva knihovny v Rohově
Dne 26. 1. 2016 se uskutečnila naše další návštěva
v místní knihovně. Paní knihovnice pro nás
připravila úkoly,
při jejichž plnění jsme si procvičili pozornost a
paměť. K prohlížení byly tentokrát připraveny různé
encyklopedie, atlasy a naučné knihy o zvířatech.
V knihovně jsme již jako doma a těšíme se, co nás
bude čekat příště.

Čas masopustu
Masopust je tradiční svátek, který se opět dostává
do povědomí lidí. Veselí, tanec a zpěv se spoustou
taškařic
a legrácek – to vše odpradávna masopust provázelo.
V naší školce jsme děti seznámili s touto tradicí
a podpořili jsme nejen jejich vztah k lidové kultuře,
ale také jsme rozvíjeli jejich schopnosti a
dovednosti v literárních, výtvarných, pohybových a
dramatických činnostech. Děti se naučily
masopustní písničky
a vyrobily si karnevalový kostým.
Dopoledne na maškarní úterý (9. 2. 2016) si děti
ve školce usmažily masopustní placky a poté se
průvod masek vydal na obchůzku vesnicí, kdy se
zpěvem navštívili obchod a hospodu „U Komárků“.
Ve školce nás pak čekalo losování tomboly. Losy
byly karty, které si děti vyrobily doma ve výtvarném
tvoření
„Klauni, šašci, Kašpárci.“
Nadšení dětí bylo veliké a masopustní dopoledne
si moc užily.
panu
Gerhardu
Děkujeme
sponzorování tomboly.

Ondrufovi

za
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