Vychází v dubnu 2016
č. 4/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v dubnovém vydání Rohovského zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace z dění v naší obci. Úvodní
řádky bych věnoval našim plánovaným projektům, respektive výsledkům hodnocení žádostí o dotace na
realizaci všech letos zpracovaných projektů. Jak jsem již informoval, jedna z prvních dotací, která nám byla
schválena je dotace na projekt „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“. K této dotaci přibyly další dvě a to
na realizaci projektu „Děti u nás v Rohově, chtějí si hrát v klubovně“ a jak již název napovídá, jde o projekt,
jehož cílem je zřízení klubovny ve sklepních prostorech Domu služeb, respektive pod MŠ. Výše dotace, kterou
nám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo je 400.000,- Kč z celkových plánovaných výdajů ve výši
580.000,- Kč. V další fázi je zapotřebí vybrat nejvhodnějšího zhotovitele díla a následně se pustit do nelehkého
úkolu. Součástí stavebních prací totiž bude i venkovní odizolování části budovy, které bude díky umístění této
budovy poměrně složité. Předpokládám, že stavební práce budou probíhat v průběhu letních prázdnin. Druhou
dotací, která přibyla, je výsadba nové aleje. Ministerstvo životního prostředí ČR nám schválilo 100% dotaci
z uznatelných výdajů na výsadbu aleje na polní cestě „V Háji“. Pracovní název projektu je „Historická alej
k sousedům – II. etapa“. Jde o výsadbu jednostranné aleje roubovaných hrušní a lip srdčitých v počtu 65 kusů.
Celkové náklady akce jsou plánovány na 86.645,- Kč, z čehož dotace činí 78.645,- Kč. Ostatní výdaje budou
hrazeny z rozpočtu obce, jelikož se jedná o neuznatelné výdaje. Výsadba bude provedena v podzimních
měsících tohoto roku.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jsme odeslali ještě další dva projekty, respektive žádosti o dotace na
jejich realizaci (jde o projekt „Obnova komunikace v obci Rohov“ a „Kaple sv. Petra a Pavla a kříž v obci
Rohov“). Tyto projekty bohužel schváleny nebyly. Zastupitelstvo obce se bude těmito výsledky i nadále
zabývat. V těchto dnech se ještě hodnotí další žádost o dotaci na projekt „Přístupové chodníky pro pěší v obci
Rohov“, která byla podána do Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje. O výsledku bude
zřejmě jasno v příštím měsíci. Letošním sedmým projektem, který jsme zpracovávali, je „Dům služeb“. Obec
zpracovala žádost o dotaci na pořízení projektové dokumentace a podala žádost o dotaci na Moravskoslezský
kraj. Bude-li žádost úspěšná, zhotovíme kompletní projektovou dokumentaci na stavební úpravy tohoto objektu.
Předpokládám, že primární částí stavebních úprav bude jednak v zateplení celého objektu vč. výměny
zbývajících oken a dveří, a také dokončení odizolování objektu od vlhkosti.___________________________

____________________________________________________________________________________
Po stránce projektových příprav máme k dispozici tyto dokumentace : II. etapa IN-LINE dráhy, multifunkční
hřiště v Centru volnočasových aktivit, prodloužení místní komunikace na ul. Krátká, obnova místní komunikace
na ul. Na Kopci a dokončuje se vybudování nové kanalizace z ul. Slezská na „Stromkovou cestu“. O dalších
krocích s výše uvedenými projekty Vás budu samozřejmě informovat i nadále a průběžně.
Dále bych Vás chtěl také informovat, že od měsíce května bude zahájen sobotní provoz sběrného dvora.
Provozní doba bude každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod. Bude rovněž k dispozici (k prodeji) zbytkový
stavební materiál – písek, štěrk, struska či kamenivo. Ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ostravě jsme
vyjednali akci „Rozbor vody ze studny 2016“. Akce platí od 1. dubna do 30. června 2016 a je určena občanům
obce Rohov (více viz. leták na jiném místě zpravodaje). Do konce měsíce května 2016 se zájemci musí nahlásit
na našem úřadě, kde budou poskytnuty podrobnější informace. Dále bych Vás chtěl informovat také o možnosti
frézování pařezů na svých zahradách. Ve spolupráci s odbornou firmou připravuji na podzim letošního roku
možnost vyfrézování pařezů, kdy občané uhradí pouze samotnou práci, dopravu pak obec. Prosím případné
zájemce, aby se rovněž nahlásili na OÚ.
Ze společenského života:
Před pár dny jsme prožili velikonoční svátky. K těmto důležitým církevním svátkům patří v naší obci
velikonoční klepání. Tato tradice se zachovala pouze v několika obcích na Hlučínsku a já jsem rád, že naši kluci
tuto tradici u nás dodržují. Chtěl bych z tohoto místa moc poděkovat všem klukům (pod vedením Vojty
Tomíčka) za „klepání“ a také rodičům za podporu této vzácné tradice. Prosím zároveň o podporu do dalších let.
V březnu a začátkem dubna se uskutečnily v sále obecního domu dvě akce – divadelní představení souboru
ŠOK ze Starého města a Retro párty. Děkuji všem organizátorům a také návštěvníkům za organizaci a účast. Na
měsíc duben je dále naplánován Den země (22. dubna) a Pálení čarodějnic (29. dubna). Na obě tyto akce jste
srdečně zváni !
U příležitosti Dne země byla zpracována dětmi z MŠ Rohov výstavka, která je ke shlédnutí ve vstupním
prostoru obecního domu – zveme k prohlídce !
Závěrem bych Vám všem, kteří se jakkoliv podílíte na chodu, údržbě či rozvoji naší obce, moc poděkoval za
spolupráci. Do dalších dnů Vám přeji pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Daniel P r o c h á z k a , starosta

Obec ocenila dárce krve
Držitelé ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve - za 40 odběrů krve Bc. Pavel Jurčík a za 80 odběrů krve
p. Jiří Kocián byli pozváni dne 10.3.2016 na zasedání zastupitelstva obce, kde jim byl jako výraz uznání a
poděkování předán pamětní list, láhev červeného vína a finanční dar. Starosta obce jim zároveň poděkoval za
tento příkladný čin.
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Velikonoční klepání v Rohově
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
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, 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 pátek 29.4.2016 !
_________________________________________________________________________________________

ČESKÁ POŠTA V ROHOVĚ INFORMUJE
Informujeme občany, že od dubna 2016 pošta v Rohově poskytuje službu:
SAZKU (sportka, Euromiliony, šťastných deset, Eurojackpot) formou náhodných tipů !
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 v době od 17.10 - 17.50 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 !!!
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2016
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 3
Společenská kronika –
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 6
měsíc březen 2016
Zemřelí občané : 2 (1 žena a 1 muž)
J
u
b
i
lanti – 50 let 1 občanka
Narozené děti : 2 (1 holčička, 1 chlapeček –
55 let 1 občanka, 1 občan
narozen v měsíci únoru, nebyl uveden ve
70 let 1 občan
společenské kronice za minulý měsíc, tímto se
omlouváme)
Úmrtí – 1 občanka
Počet obyvatel k 1.1.2016: 594
Počet obyvatel k 1.4.2016: 591_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Do projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2016 byla obec Rohov vybrána!
Vzdělávací a tréninkové centrum ha-vel family s.r.o. Ostrava sdělila obci výsledky výběrového řízení letošního
ročníku projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2016. Pro letošní ročník byla obec Rohov Nadačním fondem
manželů Václava a Livie Klausových k realizaci vybrána ! Po obdržení podrobnějších informací k samotné
realizaci projektu (termín apod.), budou OÚ kontaktováni přihlášení zájemci z loňského roku!_____________
_______________________________________________________________________________________

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ INFORMUJE
V souvislosti s Dotačním programem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ Rada Moravskoslezského
kraje na svém zasedání dne 22. 3. 2016 (číslo usnesení 94/7372) ukončila příjem žádostí o kotlíkovou dotaci
s platností od 23. 3. 2016 včetně. Žádosti doručené po tomto termínu budou bez otevření žadatelům vráceny.
Finální stav kotlíkových dotací ke dni 23. 3. 2016 za Moravskoslezský kraj:
Počet zaregistrovaných žádostí: 4.633
Požadovaná celková výše dotace: 606.373.846,10 Kč
____________________________________________________________________________________

________________________________________________

Sportovní okénko – fotbal v Rohově

LOS JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
MINI ŽÁKŮ
--------------------------------------------------------datum

čas

domácí

Josefům zahrála Rohovanka
Svátek Josefa má v naší obci velkou tradici.
Tu ctíme tak, že muzikanti z dechové kapely
Rohovanka vyhrávají před domy všech Josefů.
Tak tomu bylo i v pátek 18. března 2016
v předvečer svátku sv. Josefa.
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_______________________________________________________________________________________________

DomA – domácí asistence
D o m A - domácí asistence, zapsaný spolek, působí od roku 2005 jako poskytovatel

terénních sociálních služeb v mikroregionu Hlučínsko se sídlem v Kobeřicích,
Stiborská 40, PSČ 747 27.
Naší cílovou skupinou jsou mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (80 let a více),
kterým poskytujeme pečovatelské služby a osobní asistenci v jejich přirozeném
domácím prostředí. Tým našich zkušených pečovatelek poskytuje pečovatelské služby a osobní asistenci, včetně
pravidelného rozvozu obědů, občanům Kobeřic, ale i v okolních obcích. Statutární zástupkyní DomA-domácí
asistence, z.s. je paní RNDr. Ludmila Domonkosová.
V souvislosti s registrací DomA-domácí asistence, o.s. v České republice jako poskytovatel terénních
pečovatelských služeb a osobní asistence souhrnně nabízíme následující typy služeb:
- pečovatelské služby pro mladší a starší seniory v Kobeřicích a blízkém okolí (pomoc při osobní hygieně,
podávání stravy, pomoc při oblékání, převoz imobilních seniorů k lékaři nebo na úřady atp.)
-rozvoz obědů do domácností našich uživatelů, do škol a školek
- pomoc v domácnosti - úklid, nákup
-sociální poradenství (pomoc při kontaktu s úřady) poskytujeme zdarma. (kancelář na Zdravotním středisku
Kobeřice, 1. p.)
Vznik DomA-domácí asistence, z.s. se datuje do roku 2005, kdy jsme podali žádost o registraci terénních
sociálních služeb u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dne 17. 9. 2007 jsme byli zaregistrováni pod j.č.
MSK 97268/2007 jako pečovatelská služba, IČO: 27031012, identifikátor služby: 3043370.
Okruh poskytovaných služeb DomA-domácí asistence, o.s. spočívá i v rozvozu obědů do domácností seniorů a
rovněž do okolních vesnic. Našimi klíčovými uživateli zůstávají mladší a starší senioři. Poskytujeme však i
sociální poradenství pro ty občany, kteří jsou handicapovaní a rovněž zaměstnáváme občany zdravotně
znevýhodněné.
DomA-domácí asistence, z.s. v současné době působí v mikroregionu Hlučínsko, konkrétně v obcích Kobeřice,
Bolatice, Hněvošice, Štěpánkovice, Rohov, Sudice, Strahovice.
Statutární zástupkyně: RNDr. Domonkosová Ludmila

__________________________________________________________________________________
Divadlo v Rohově
Sobotní den 19. března se nesl v divadelním duchu. Do naší obce zavítal Divadelní soubor ŠOK ze Starého
Města, ve kterém hraje i naše rodačka Irena Matkovská. Připravili si dvě představení. První s názvem ,,Zlaté
vejce“ bylo určeno pro nejmenší diváky, ale i dospělí, kteří přišli se určitě mile pobavili. V podvečerních
hodinách bylo na programu druhé představení ,,Ryba ve čtyřech“. Tato tragikomedie ve skvělém podání
ochotnických herců rozesmála určitě každého návštěvníka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retropárty
Obecní dům se v sobotu 2.dubna proměnil do ,,retrostylu“. Na tanečním parketě hrály hity 80.-90.let, v chodbě
byl otevřen ,,Tuzex“ a klubovna se proměnila v bar s výbornou retronabídkou.
Určitě jste poznali, že se konala ,,Retropárty“, kterou pořádal spolek Roháček. V letošním roce bylo příznivců
kapku méně, ale na zábavu to nemělo žádný vliv. Dj René Smolka pouštěl opravdu skvělé písničky a věříme, že
si všichni přišli na své, pořádně si zatančili a skvěle pobavili.
Roháček o. s.

__________________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční

,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Slet čarodějnické vrchnosti bude v pátek 29.dubna v 17 hodin
u Obecního domu. Poté se společně vydáme s čarodějnicí ,,Hexou“ průvodem vesnicí, a na
Kučakovci se s ní rozloučíme.
Nezapomeňte koště, klacek na párek a tu správnou čarodějnickou náladu, plnou kouzel a
zaříkávadel. Těší se Roháček, o.s. ☺
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA SK VEHA TEAM ROHOV ZA ROK 2015
SK VEHA TEAM má za sebou další vydařenou sezónu. Po stránce sportovní se v našem týmu
zapracoval nový jezdec – Pavel Halfar z Rohova, který se začíná prosazovat i výkonnostně.
Přibyly nám i další úspěchy na poli výkonnostního sportu, kdy jak Matěj Lasák, tak Daniel Beneš, či
Šárka Chmurová výtečně reprezentovali jak oddíl, tak naší obec. Všichni dohromady se zúčastnili celkem 72
závodů – počínaje horskými koly, přes silnici až po cyklokros, v nich celkem 11x stáli na stupních pro prvé 3
závodníky.
Největšího úspěchu dosáhl Matěj Lasák, který se jako člen reprezentačního výběru ČR v cyklokrosu
zúčastnil Světových pohárů v cyklokrosu a v Českém poháru obsadil celkové 5. místo. V současné době se
připravuje na zahájení sezóny horských kol, která začíná 9.4. Bolatickou třicítkou.
Mezi největší úspěch však pokládáme organizaci a účast závodníků i široké veřejnosti již na 7. ročníku
veřejných cyklistických závodů, které se konaly dne 26.9.2015 a kterých se účastnilo 111 závodníků všech
kategorií – od 2 do 66 let věku, vč. zahraničních účastníků.
Hlavní závod mužů v kategorii Elite vyhrál Matěj Lasák a i ostatní naši zástupci slavili vítězství ve
svých kategoriích. Závodům přihlíželo cca 350 natěšených diváků. Za zorganizování patří vyhodnotit vlastní
pořadatelům, kteří bez výrazné spolupráce s obcí Rohov zajistili jak výstavbu tratí, tak zejména pomocí
vedením SK VEHA Teamu zajištěných sponzorů mohli ocenit účastníky závodu hodnotnými cenami.
SK VEHA TEAM__
____________________________________________________________________________________

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti
Jezdíte rádi na kole nebo upřednostňujete pěší turistiku? Letos můžete na Hlučínsku spojit příjemné s užitečným
a zahrát si o zajímavé ceny.
Na období měsíců května - srpna 2016 totiž připravuje Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci se studentkou
Ostravské univerzity v Ostravě, slečnou Barborou Pekárkovou ze Strahovic, soutěž „Putování Hlučínskem za
sakrálními stavbami a dětskými hřišti“.
Celkem bude připraveno 5 tras, které povedou všemi obcemi, městy a spolupracujícími městskými částmi a
obcemi Hlučínska, které mohou účastníci absolvovat na kole či pěšky. Soutěž bude probíhat ve 2 kategoriích a
je určena pro jednotlivce, pár, skupinu či rodiny s dětmi. Soutěžící si budou moci stáhnout jednotlivé trasy
s úkoly z webových stránek www.hlucinsko.com nebo vyzvednout na informačních centrech v Hlučíně a
v Kravařích. Rodiny s dětmi budou mít navíc pracovní sešit pro děti. Na každé trase bude povinností navštívit
zadaná místa, u kterých bude potřeba se vyfotit a fotografie zaslat na určený e-mail. V prvním ročníku soutěže
se bude jednat o sakrální stavby a dětská hřiště.
Po ukončení soutěže proběhne slosování o ceny v podobě regionálních produktů, poukázek do sportovních a
zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty apod.
Za pomocí hlasování na sociální síti facebook bude ještě vyhodnocena nejhezčí fotka z putování.
Bližší informace a podmínky soutěže naleznete na www.hlucinsko.com a na stránkách obcí Sdružení obcí
Hlučínska.
Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska___

__________________________________________________________________________________
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - Městský úřad Kravaře - pro rok 2016
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
na základě dopisu Ministerstva kultury, odboru památkové péče, Vás chci informovat o dotačním programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2016. Žadatelé
mohou žádat o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Zásady
programu stanovují uzávěrku příjmu žádostí prvního kola na den 28. února a u druhého kola na den 30. dubna.
ORP Kravaře dává na vědomí, že chce využít celou výši přidělené kvóty v druhém základním kole.
Termín pro podání žádostí pro 2. kolo je stanoven do 30. 4. 2016. Vlastníci kulturních památek, kteří mají zájem
o tento dotační titul, jsou povinni vyplnit formulář oficiální žádosti, plnou moc, ve které pověřují k administraci
tohoto titulu MěÚ Kravaře a dále pak povinné přílohy, uvedené na internetových stránkách města Kravaře
http://www.kravare.cz/obcan/pamatkova-pece/, a odevzdat v předepsaných termínech ke kontaktní osobě,
kterou je Ing. Vojtěch Konečný. Finanční kvóta přiznaná ORP Kravaře v roce 2016 je v celkové výši 173 tis. Kč.
Formulář žádosti o zařazení do programu v roce 2016 naleznete zde:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatekprostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Soutěž O nejkrásnější velikonoční dekoraci
Pravidelně na naší škole probíhá soutěž O nejkrásnější velikonoční dekoraci. K vidění byly ručně tvořené
velikonoční výrobky, které žáci vyráběli v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností nebo doma s
rodiči. Zajíčci, ovečky, slepičky, kuřátka, ptáčci, zdobená vajíčka a další velikonoční výzdoba vnesla do školy
atmosféru nadcházejících svátků. Na vyhodnocení nejzdařilejších výrobků s námi spolupracovali žáci školy,
kteří mohli svým hlasováním rozhodnout o vítězi.
Vyhodnocení soutěže: 1. místo BARUNKA HALFAROVÁ 2. místo ADÉLKA KOMÁRKOVÁ
3. místo DENISKA HALADĚJOVÁ
Výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.
Mgr. Kateřina Hrubá

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Březen – měsíc knihy a čtenářů aneb…Pěstujeme lásku ke knihám
Stalo se již tradicí, že je březen měsícem knih a všech čtenářů. Abychom podpořili čtenářskou gramotnost,
vzbudili u našich žáků větší zájem o četbu a dostáli výše zmíněnému heslu, navštívili jsme Knihovnu Petra
Bezruče v Opavě. Paní knihovnice, kterým tímto ještě jednou srdečně děkujeme, si pro každou třídu připravily
zajímavé povídání. Pro 6. Třídu byla přichystána beseda na téma “Karel IV. a jeho doba“. Spoustu zajímavých
informací o Jacku Londonovi, slavném americkém spisovateli, se zase dozvěděli žáci 8. a 9. třídy. Poslední
březnový čtvrtek navštívili knihovnu žáci 7. třídy, pro které byla přichystána beseda o opavské rodačce a
později slavné spisovatelce Joy Adamsonové. Po besedách si žáci listovali v knihách, které je zaujaly. Někteří
vášniví čtenáři se dokonce s radostí a chutí začetli. Doufáme, že návštěva knihovny byla pro mnohé zážitkem a
inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih.
Mgr. Michal Kunický
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUDIČÁCI V BLUDIŠTI
Rozhodnutí zúčastnit se televizní soutěže BLUDIŠTĚ
padlo v 8. třídě v hodině fyziky prý jen tak náhodou.
Ale následné aktivity: přihlášení do soutěže, výroba
fanouškovských plakátů, secvičení vizitky o naší třídě,
škole a obci, a trénink některých disciplín nás již
bezpečně dovedly k účasti na natáčení. To se konalo 29.
března 2016 v ČT v Ostravě a kromě čtyř soutěžících
z 8. třídy, kterými byli Lenka Hanuschová –
kapitánka, Dominika Strnisková, Jan Lasák, Marek
Pekárek, jsme si s sebou přivezli i plný autobus
spolužáků - fanoušků. Natáčelo se celé dopoledne a
jednu soutěžní disciplínu musel absolvovat i pan učitel
Pekárek a Veronika Halfarová. Jak to všechno dopadlo,
my samozřejmě víme. Pokud nás chcete vidět soutěžit i
vy, tak Bludiště s družstvem SUDIČÁKŮ bude vysíláno 11. června v 11: 30 hodin na ČT „D“.
Třídní učitelka 8. třídy Ing. Hana Nováková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matematice zdar!
V pátek 18. března přiskákal na naší školu opět Matematický klokan a přinesl spoustu zapeklitých úkolů.
V letošním roce se řešení této mezinárodní soutěže zúčastnilo celkem 96 žáků. Žáci byli rozděleni do 4
kategorií: Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída).
V jednotlivých kategoriích si nejlépe vedli tito žáci:
Cvrček: Martin Komárek (66 bodů)
Klokánek: Jan Nevřela 1 (85 bodů)
Benjamín: Tomáš Boček (75 bodů)
Kadet: Jan Lasák (78 bodů)
Letošním absolutním vítězem naší školy se tedy stal „Velký“ Honza Nevřela z 5. třídy, kterému blahopřejeme!
Věřím, že se Vám letošní kolo líbilo a těšíme se za rok u Klokana!

Mgr. Veronika Chovancová

____________________________________________________________________________________

KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
Čas společného čtení
V naší mateřské škole v rámci čtenářské gramotnosti vedeme děti ke vztahu k literatuře a kultuře
obecně. Seznamujeme je s knihami různých autorů, s ilustrátory, denně dětem čteme a pravidelně
navštěvujeme místní knihovnu. Děti mají čtenářské deníky, do kterých si kreslí a nalepují obrázky
a také si zde zapisují návštěvy knihovny.
Během měsíce března plnili rodiče s dětmi čtenářský úkol. Navštívili místní knihovnu, kde si vypůjčili
pohádkovou knížku, ze které četli rodiče dětem pohádky a děti k nim kreslily obrázek do čtenářského
deníku.Děti, které tento úkol splnily dostaly pochvalný list a čokoládu s kocourem Mikešem.

2.3.2016 Beseda o knize „Policejní pohádky“
V naší školce jsme měli možnost přivítat netradičního hosta. Přišla nás navštívit příslušnice policie
ČR, aby nám představila knihu „Policejní pohádky“. Příběhy ze skutečného života mají v této knize
vždy dobrý konec. Hodný policista Honzík vám poradí jak se chovat, aby se vám nic zlého nestalo a
spravedlivý soudce Přemysl postihne a trestá zlo.
Paní policistka také dětem ukázala jak se snímají otisky prstů nebo nasazují pouta. Děti si vše mohly
vyzkoušet, i to, jak by jim slušela policejní čepice.
Beseda byla pro děti poučná a všechny ji sledovaly s velkým zájmem.

8.3.2016 „Otvírání studánek“ - divadélko SMÍŠEK
Všichni se už těšíme až skončí zima a nás zahřeje opět teplé jarní sluníčko. Smíškova pohádka byla o
tom, že jaro je už za dveřmi a ani SKŘÍTKOVI NEPOSEDOVI se nepodařilo jeho příchod zastavit.
Veselý příběh plný písniček, kytiček a zvířátek děti rozesmál, roztleskal, rozveselil a pobavil.

11.3.2016 Pohádková olympiáda – zábavný kvíz
Při návštěvě místní knihovny jsme si vypůjčili knížku s názvem „Pohádková olympiáda“,
olympiáda“ která nás
inspirovala k uspořádání vědomostního kvízu v naší školce.
Sestavili jsme tři čtyřčlenná družstva jejichž členové sbírali body za správně zodpovězené otázky a
splněné úkoly v jednotlivých disciplínách. Vědomostní úkoly z oblasti pohádek, pohádkových filmů a
večerníčků se střídaly s praktickými úkoly jako lovení zlaté rybky, přebírání korálků nebo skládání
pohádkového obrázku.
Nejvyšší počet bodů získalo družstvo ve složení: Pepa, Adam, Veronika, a Viktorka, na druhém místě
se umístilo družstvo Natálky, Deniska, Stázky a Sáry, třetí bylo družstvo Jakuba, Vendulky, Nely a
Pavly.
Výherci obdrželi barevné vystřihovánky a všechny děti dostaly lízátko s krtkem.

21.3.2016 Počteníčko s Roháčkem.
Čtyři členky sdružení „ROHÁČEK“ nám ve školce přečetly příběh o tom „JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI
DORT“.Připravily si pro nás nejen „počteníčko“, ale také papírové čepice, fidoretky a malování na
obličej. Děvčata z Roháčku si ještě „nedávno“ hrála v naší školce a tak setkání s nimi bylo velmi milé.
Děkujeme za spolupráci a za hezký zážitek.

POZVÁNKA
Zveme Vás na výstavku výtvarných prací dětí z MŠ Rohov,
která má aktuální ekologické téma:
„JEN SI LIDÉ VŠIMNĚTE, CE JE KRÁSY NA SVĚTĚ“
KDE: vstupní hala OÚ Rohov
KDY: od 1.4.2016 do 30.4.2016

___________________________________________________________________________________
71. výročí od ukončení 2. světové války
Druhá světová válka je jedním z nejvýznamnějších mezníků v novodobé historii. Mezi obyvateli naší obce žije
stále menší počet pamětníků a těch, kterým válka změnila či ovlivnila život. V následujících řádcích uvádíme
hlavně pro mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto nelehkém období jejich dějin.
Dle obecní kroniky:
V roce 1945 vrcholila 2. světová válka všeobecným ústupem německých armád na všech frontách. Pro lid zdejší
obce měly sedmiletá okupace a závěrečné válečné události nesmírně zhoubný účinek. Po stránce národnostní
utrpěl Rohov tak jako celé Hlučínsko. Nebylo českých škol a mládež byla vedena v pruském duchu a německém
jazyku. Největší nevýhodou hlučínských občanů byla povinnost vojenské služby v německé armádě, poněvadž
území toto bylo považováno za součást Horního Slezska, tedy přímo Německé říše.
Rozdílné poměry byly za řekou Opavicí, která tvořila hranici s tzv. sudetským územím, rovněž okupovaným
Německem. Tam mělo české obyvatelstvo možnost hlásit se k české národnosti a nebylo povinno vojenskou
službou v německé armádě. Tak řeka Opavice byla uměle vytvořenou přehradou mezi českým živlem v tomto
území a představovala zcela odlišný život na obou svých březích.
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:
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. Stav občanů k 1.1.1945 byl 466.
Útrapy války byly nesmírné, nezapomínejme na ně!
Jak již bylo uvedeno, všichni schopní muži z obce měli
povinnost sloužit v německé armádě. Když válka
skončila, nacházeli se v zajateckých táborech např.
v Motolech u Prahy, v Plzni a v Brně.
Váleční zajatci psali korespondenci zasílanou své
rodině na Hlučínsku většinou na předtištěné
korespondenční lístky, které se přepravovaly bezplatně
(Portofrei), v záhlaví byl natištěn nápis (PRISONER
OF WAR POST).
Vpravo: Lístek válečného zajatce odeslaný do Rohova
v roce 1945 (zajatecký tábor Plzeň – Třemošná).
_________________________________________________________________________________________

Kulturní kalendář r. 2016
datum

název akce

10.1.2016 Maškarní ples
16.1.2016 V. Obecní ples
23.1.2016 Zvěřinové hody
6.2.2016 Ples SDH Rohov
27.2.2016 Výroční schůze TJ Spartak
27.2.2016 Zimní turnaj mini žáků
18.3.2016 MDŽ pro ženy hasičů
19.3.2016 Divadlo ŠOK Staré Město
2.4.2016 Retro párty
22.4.2016 Výstava MŠ -Den země
22.4.2016

29.4.2016
červen
4.6.2016
5.6.2016
19.6.2016
2.7.2016
12.-23.7.2016
6.8.2016
červenec
červenec
září
září
září
září
3.9.2016
27.10.2016
12.11.2016
26.11.2016
3/6.12.2016
4.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
22.12.2016
prosinec
prosinec

Den země
Pálení čarodějnic
Den zdraví - ČČK
Dětský den
Memoriál H.Hluchníka
Letní setkání seniorů
Rohovský odpust
Letní tábor
Strassenfest
Letní turnaj mini žáků
Lukostřelecké závody
Výstava ovoce a zeleniny
Den sociálních služeb
Den sportu-kola+in-line
Námětové cvičení
Ukončení prázdnin
Světluškový rej
Zimní setkání seniorů
Adventní jarmark
Mikulášské setkání
Vítání občánků
Výroční schůze SDH
Krmáš+zpívání u vánoč.stromu
turnaj v ping-pongu
Veřejné bruslení
Vánoční fotbal stará garda
výběr Rohova

organizátor

čas

místo

Roháček, o.s.
Roháček, o.s.
Myslivci Strahovice
SDH Rohov
TJ Spartak
TJ Spartak + OÚ
SDH Rohov
OÚ Rohov
Roháček o.s.
MŠ Rohov

14.00

OÚ Rohov
Roháček o.s.
OÚ Rohov
SDH Rohov
SDH Rohov
OÚ Rohov
TJ Spartak
Roháček o.s.
SDH Rohov
TJ Spartak
ČZS Rohov
ČZS Rohov
OÚ Rohov + Klub seniorů
OÚ Rohov
SDH Rohov
Roháček, o.s.
Roháček o.s.
OÚ Rohov
Roháček o.s. + Klub seniorů
Roháček o.s.+OÚ
OÚ Rohov
SDH Rohov
OÚ Rohov
TJ Spartak
SDH Rohov

08.00

14.00

sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
areál TJ
tělocvična Strahovice
zasedací místnost OÚ
sál OD
sál OD
MŠ Rohov
okolí
obce
areál ČZS
sál OD
areál ČZS
areál TJ
areál ČZS
kaple+areál ČZS
Velké Karlovice
ul.Horní
areál TJ
areál TJ
areál ČZS/sál OD
sál OD
areál CVA
areál TJ
areál CVA
areál ČZS
sál OD
obecní dům
kaple+sál OD
sál OD
zasedací místnost OÚ
kaple+sál OD
areál TJ
Bully arena Kravaře

TJ Spartak

14.00

areál TJ

20.00
12.00
20.00
15.00
08.00
19.00
15.00
19.30
08.00

17.00
17.00
16.00

14.00
14.00
15.00
08.00
18.00
10.00
14.00
14.00
14.00
15.00
14.00
16.00
17.00
14.00
14.00
17.00
14.00
17.00
15.00
14.00

DATA A ČASY KONÁNÍ AKCÍ MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU UPRAVOVÁNY !! Pozn: CVA Rohov Centrum volnočasových aktivit (areál bývalé skládky) ČZS ROHOV – Český zahrádkářský svaz Rohov TJ
Spartak Rohov - Tělovýchovná jednota SDH Rohov - Sbor dobrovolných hasičů Roháček, o.s. - občanské
sdružení SK Veha - Sportovní klub Veha Team - cyklokrosový oddíl

_________________________________________________________________________________________

MĚSTO KRZANOWICE SRDEČNĚ ZVE NA POCHOD NORDIC WALKING. ZÁJEMCI Z ŘAD
ROHOVSKÝCH OBČANŮ MAJÍ ROVNĚŽ MOŽNOST SE TÉTO AKCE ZŮČASTNIT !!
Majówka w Gminie Krzanowice na sportowo - Serdecznie zapraszamy
mieszkańców Gminy Krzanowice oraz Rohova do udziału 03 maja 2016 r. (3. května 2016)
w GMINNYM MARATONIE NORDIC WALKING, Zbiórka (sraz) na Rynku w Krzanowicach o godz. 14.30
W planie imprezy (akce):
• Przejście 1 odcinka trasy maratonu - Krzanowice- Rohov- godz. 15.00
• Odpoczynek w parku w miejscowości Rohov-poczęstunek- godz. 16.00
• Przejście 2 odcinka trasy maratonu- Rohov – Krzanowice- godz. 16.30
• Zakończenie maratonu- boisko KS 1905 w Krzanowicach- godz. 17.30
• Losowanie nagród dla najmłodszego, najstarszego i najliczniejszej rodziny
biorącej udział w maratonie- godz. 17.30
• Biesiada śląska z udziałem lokalnych artystów- muzyków- godz. 17.30

Zapewniamy ciepły poczęstunek dla każdego uczestnika, zabezpieczenie trasy przez służby prewencyjne.
Přihlášky budou přijímány do 27. dubna 2016 – na telefonních číslech:
• p. Anna Kupka 00420 609 661 310 , p. Danuta Adamczyk 00420 606 511 679
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Poděkování
Broumov

Diakonie

Vážení,
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 pískově-žluté
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
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

SERVIS OKEN A DVEŘÍ
Servis, údržba všech typů oken a dveří
Opravy kování – výměna skel, těsnění
Žaluzie a fotožaluzie
Látkové rolety – japonské stěny
Síta proti hmyzu
Držáky truhlíků – okenní sušáky

Tel.: 722 491 435
email: udrzbaoken@seznam.cz

www.udrzbaoken.eu

________________________________________________________________________________________________
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