Vychází v červnu 2016
č. 6/2016
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jen pár dnů nám chybí do konce prvního pololetí letošního roku a práce v naší obci jedou na plný výkon.
Nejenom v terénu, kde se zaměstnanci obce věnují běžné údržbě a úklidu v obci, ale rovněž i obecní úřad
připravuje veškeré kroky k realizaci letošních projektů na obnovu a modernizaci obce. Navážu-li na předešlé
vydání Rohovského zpravodaje, tak doplním informace o nové skutečnosti. Na opravy chodníků, které budou
realizovány v rámci projektu „Modernizace přístupových chodníků pro pěší v obci Rohov“ již byl vybrán
zhotovitel. Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání, které se uskutečnilo 14. června rozhodlo o firmě Jankostav
z Ostravy, která podala nejvhodnější nabídku a s touto firmou již máme zkušenosti z předešlých let. Dle sdělení
dodavatelské firmy, realizace oprav chodníků bude zahájena až v 9 – 10 měsíci letošního roku, bude tedy
prostor pro řádnou přípravu. Co se týče druhého letošního projektu, kterým je zřízení klubovny ve sklepních
prostorách pod naší mateřskou školou v objektu Domu služeb, tak ten je stále v přípravách. V těchto dnech se
finišuje na projektové dokumentaci pro realizaci akce. Předpokládáme, že jakmile bude projektová dokumentace
hotová, vyhlásíme výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele a poté se práce ihned zahájí. Pro úplnost
dodávám, že zastupitelstvo obce již dříve rozhodlo o dalším postupu s „modernizací“ Domu služeb tak, že obec
požádala o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení projektové dokumentace, která bude řešit
další stavební úpravy v podobě zateplení objektu, vč. výměny zbývajících oken a dveří, případně změnu zdroje
vytápění a také úpravu zpevněných ploch v okolí Domu služeb. Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání
projednávalo i další záležitosti, týkající se chodu obce a jeho hospodaření. Projednával se závěrečný účet obce
za rok 2015, účetní uzávěrka obce i příspěvkové organizace – mateřské školy a inventarizace obecního majetku
k 31.12.2015. Vše bylo schváleno bez výhrad a zjištěných závad. Na zasedání zastupitelstva obce byl mimo jiné
schválen i kamerový monitoring obecní kanalizace. Naváže se tím na monitoring z předloňského roku, kdy
chceme zjistit skutečný stav kanalizace a případně ji vyčistit. Výstupy kamerového monitoringu budou rovněž
sloužit k tvorbě pasportu kanalizace, který náš úřad potřebuje k evidenci obecního majetku. V návaznosti na
plánované stavební práce na objektu Domu služeb ještě dodám, že jsme pořídili projektovou dokumentaci
skutečného stavu vč. statického posouzení budovy bývalého obecního úřadu na č.p. 107, abychom zjistili
stávající stav objektu pro následné využití. O tom, jakým způsobem bude budova využita, by mělo být
rozhodnuto na základě Vašeho doporučení a potřeb, tedy samotných občanů obce, prostřednictvím
dotazníkového šetření, které připravujeme pro nejbližší dny.______________________________________

___________________________________________________________________________________
Chtěl bych Vás také informovat o končící lhůtě pro přihlášení se do akce „Rozbor vody ze studny 2016“, která
končí 30.6.2016 ! K dnešnímu dni máme přihlášeno 10 občanů/domácností. Budete-li mít zájem využít této
akce, neváhejte kontaktovat náš úřad, a to s předstihem (vzorky vody musí být odebrány do konce června). Jak
jste již mnozí postřehli, obnovili jsme po zimní přestávce sobotní provoz sběrného místa v našem technickém
dvoře, který je otevřen od 8.00 – 12.00 hod. Znova žádám všechny občany, kteří tuto dobu z nějakých důvodů
nestihnout využít, nechť využijí další soboty. Odkládání odpadů před technickým dvorem po otevírací době
jednak nevypadá dobře a navíc jsou tyto odpady častokrát rozházeny po širokém okolí. Děkuji za pochopení.
V sobotu 4. června a v neděli 5. června se uskutečnily dvě akce, pořádané místními hasiči. Sobotní dětský den
v areálu na „Kučakovci“ vystřídala nedělní soutěž v požárním sportu na fotbalovém hřišti TJ Spartak Rohov.
Obě tyto akce byly spolufinancovány z dotačních prostředků Moravskoslezského kraje, v rámci projektu „Obec
Rohov v procesu místní Agendy21“. Touto cestou bych rád poděkoval rohovským hasičům, jejich rodinných
příslušníkům a dalším pomocníkům za perfektní organizaci a bezproblémový průběh obou akcí !
Chtěl bych Vás rovněž pozvat na nadcházející akce. Jednak na tradiční Myslivecké hody do sousedních
Strahovic (areál MŠ Strahovice), které se konají tuto sobotu (18.6.2016) pod taktovkou rohovských a
strahovických myslivců, na letní Setkání seniorů, které se uskuteční v neděli 19. června od 14.00 hod. v areálu
zahrádkářů na „Kučakovci“ a v neposlední řadě na Turnaj v malé kopané, který se odehraje v sobotu
25.6.2016 od 10.00 hod. na fotbalovém hřišti TJ Spartak Rohov. Využijte prosím této nabídky. Srdečně Vás
organizátoři zvou !
Za pár dnů jsou před námi pro mnohé z nás, vytoužené letní prázdniny. Především pro školáky „zasloužené“
volno, čas na odpočinek, relaxaci nebo také období pro prožívání dnů se svými spolužáky a kamarády třeba
v naší obci. Těm dětem a mládeži, kteří budou cestovat na dovolené po naší vlasti či mimo ni, přeji krásné
zážitky a především šťastný návrat domů.
Závěrem mého úvodního slova ještě poděkování. Moc děkuji Vám všem, kteří se do dění v obci zapojujete. Ať
již úklidem před svými domy, hlášením nejrůznějších poruch na obecním majetku, zapojováním do akcí pro
širokou veřejnost či pomocí jeden druhému. Děkuji Vám všem a do dalších dnů přeji všechno dobré a hezké
prožití prázdnin !
S úctou
Daniel P r o c h á z k a, starosta
____________________________________________________________________________________
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v neděli 19. června 2016 od 14.00 hodin do areálu Kučakovec na tradiční

letní setkání seniorů u dechovky
Program:

- 14.15 hod. vystoupení žáků ZŠ Sudice
- 14.45 hod. vystoupení souboru Slunečnice z Kobeřic
- 15.30 hod. o hudební doprovod se postará jako tradičně Rohovanka se svými sólisty
Občerstvení v podobě koláčů, listového pečiva a kávy zdarma bude zajištěno !
Těšíme se na shledání s Vámi ! V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Obecního domu!___
TJ Spartak Rohov a Obec Rohov Vás zvou

v sobotu 2. července 2016 do areálu Kučakovec
na tradiční ROHOVSKÝ ODPUST
Program odpustu:
Od 14.30 hod. proběhne slavnostní sváteční mše svatá, po ní bude následovat kulturní program:
- vystoupení dechové kapely Rohovanka
- vystoupení Mateřské školy Rohov
- vystoupení bubeníků
- vystoupení kouzelníka

Od 20:30-21:30 hod. Michal David revival
Od 21:30 hod. dle zábavy hudba k poslechu a tanci !!!

Bohaté občerstvení zajištěno:
cigáro, hranolky, steaky, párek v rohlíku, tortila, koláče, zákusky, pivo Rohan, sladkosti pro děti, kýta a další
pochutiny ….. Po celé odpoledne pro děti zdarma: skákací hrad a malování na obličej !!!

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé !!!

___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění pro občany k úhradě poplatků !
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na rok 2016 pro poplatníka 510,- Kč a je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.
2016 (v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku) !

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pátek 8. července 2016 !
____________________________________________________________________________________

Oprava Silnice z Bolatic do Kobeřic
Z důvodu rekonstrukce a modernizace silnice III/4671v úseku Bolatice – Kobeřice bude úsek mezi těmito
obcemi od železničního přejezdu (Bolatice) po začátek obce Kobeřice:
v termínu od 6.6.2016 do 17.7.2016 - dopravní omezení komunikace
v termínu od 18.7.2016 do 22.7.2016 - úplná uzavírka komunikace – objížďka
Objízdná trasa od 18.7. do 22.7.2016 povede ze silnice III/4671 po silnici III/46824 do Kravař, dále po silnici
I/56 po kruhovou křižovatku, zde odbočením vpravo na silnici II/467 přes Štěpánkovice do Kobeřic a zde
odbočením zpět na silnici III/4671, DTTO v opačném směru._____________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Veškeré letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Knihy, časopisy, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční : v pátek 8. července 2016 (spolu se svozem plastů),

místo:

vystavit před rodinný dům

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. : 224 316 800, 224 317 203, www: diakoniebroumov.cz
____________________________________________________________________________________
TQM holding informuje – změny jízdního řádu od 12.6.2016
Od neděle 12. června 2016 bude spoj do Opavy na noční směnu odjíždět o 4 minuty dříve, tento spoj
bude zajíždět i na Svobodu. Cena jízdného se nezmění. Odjezd autobusu je v 20:13 hod.

Změny JŘ TQM od 12. 6. 2016
č. linky

název linky

spoj

900 252

Opava-Kobeřice-Sudice-Třebom

14

900 253
900 254
900 255

Opava-Oldřišov-Hněvošice-Kobeřice
Opava-Kravaře-Bolatice-Chuchelná-Bělá
Opava-Kobeřice-Chuchelná-Bělá
14

čas odjezdu z
výchozí
zastávky
odj. 20.05 ze Strahovic
bez změny
bez změny
odj. 20.09 ze Sudic

změna

zaveden nový spoj přes Svobodu převedením
spoje č. 14 z linky 900255

zrušen a současně převeden do linky 900252
jako spoj 14

Schválené jízdní řády KÚ MSK jsou uvedeny na www.tqm.cz v odkazu osobní doprava

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro
cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že
má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v
kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si
pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále
v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
____________________________________________________________________________________

Naše obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a
využití odpadů z obce v systému EKO-KOM, a.s.
obec Rohov přispěla také v roce 2015 ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů
z obce Rohov v roce 2015 ke snížení emisí o 37,795
tun CO2 ekvivalentu. Úspora energie, kterou
jsme dosáhli za rok 2015 představuje 827 279 MJ
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci._______________________________

__________________________________________________________________________________________

Zájemci o místo v autobuse na Prašivou přihlaste se
Pavle Němcové (katechetce) na telefonním čísle
776 076 116.
Odjezd autobusů:
Sudice – 7.45 hod.
Rohov – 7.50 hod.
Strahovice – 7.55 hod.

Společenská kronika –
měsíc květen 2016
Jubilanti – 65 let 1 občan
75 let 1 občanka

__________________________________________________________________________________________

SK VEHA TEAM informuje …
Dalšího úspěchu dosáhl Matěj Lasák, který se zúčastnil dne 4. června 2016 BIKER MARATHONU na Slezské
Hartě, kde obsadil 2. místo._______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
V obci se opět uskutečnila slavnost Božího Těla

V sobotu 28. května 2016 se v obci Rohov uskutečnila
podruhé slavnost Těla a Krve Páně, lidově nazývaná Boží
Tělo, konaná v padesátý den po neděli Velikonoční
(latinský název Letnic je Pentecostec, tedy padesátý den
velikonoční slavnosti), která je věřícími považovaná za
velký církevní svátek.
Přede mší svatou v kapli sv. Petra a Pavla šel průvod
věřících obcí ulicí Slezskou …

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Turnaj v Chuchelné
V sobotu 18.6.2016 se uskuteční turnaj v kopané v areálu Spartaku Chuchelná na hřišti. Turnaje se zúčastní 8
mužstev, mezi nimi také minižáci z Rohova. Začátek utkání je plánován na 9:00 hod., vyhlášení výsledků bude
v 16:00 hodin.
Rozpis utkání minižáků Rohov:
Fulnek – Rohov 9:00 hod.
Chuchelná – Rohov
9:50 hod. Vřesina – Rohov
10:40 hod.
Rohov – Vítkov 11:50 hod.
Rohov – Dolní Benešov 12:40 hod. Rohov – Štěpánkovice 13:50 hod.
Bolatice – Rohov 14:50 hod.
Fanoušci sportu a příznivci fotbalu zvlášť přijďte fandit rohovským minižákům !
___________________________________________________________________________________

PŘIPRAVUJEME na měsíc září 2016
besedu s panem farářem z Lanškrouna Zbigniewem Czendlikem
v Obecním domě v Rohově !
Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské
národnosti působící v České republice a děkan lanškrounský od roku 1992. Je
mediálně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti
kultury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž jako moderátor, např. v pořadu České
televize Uchem jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak to vidí… (2015). Rád
sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo
lyžuje.
Obsahem besedy POSTEL, HOSPODA, KOSTEL, je vyprávění příběhů ze
života osobního, kněžského i jiného…podané humorem jemu vlastním. V průběhu
90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, o níž si rád
podiskutuje také s diváky.___________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
ČAS PRO MAMINKU

V maminčině náruči je nám moc dobře. Otevře nám ji, když jsme smutní, nemocní nebo mrzutí.
Nabídne nám ji i tehdy, když máme velkou radost.
Maminka je zkrátka maminka a my jsme jí k jejímu svátku „Dni matek“ vyrobili spoustu
dárečků, aby věděla, jak moc ji máme rádi.

NÁVŠTĚVA U OVEČEK (9.5.2016)

Ze svých dětí se neradují jenom lidé, ale také zvířata. Na vlastní oči jsme se o tom přesvědčili
při náštěvě u Nevřelových, kde se jejich ovcím narodila roztomilá jehňátka. Pozorování celé ovčí
rodiny bylo pro děti nevšedním zážitkem, který si moc užily. Ve školce jsme pak uspořádali pro
ovečky sběr sušeného pečiva.

DEN PRO MÁMU A TÁTU (19.5.2016)

V letošním roce jsme místo oslavy Dne matek připravili akci „DEN PRO MÁMU A TÁTU“.
Tentokrát jsme se sešli na Kučakovci, kdy byl pro rodiče a jejich děti připraven pestrý program. Ve
vystoupení dětí v country stylu nechyběly básničky, tanec a zpěv písní s kytarovým doprovodem
p. Komárkové.
Ukázku street parkouru nám předvedla skupina mladých nadšenců z okolí. Jejich dynamické a
odvážné vystoupení se všem moc líbilo.
Pan Marian Pekárek (chovatel německých ovčáků) ze Strahovic nám se svým týmem ukázal,
co všechno se mohou pejsci dobrým výcvikem naučit. Děti s radostí a obdivem sledovaly psí výkony,
z nichž některé budily respekt. Se všemi psi i štěňaty se po skončení ukázky mohly pomazlit a dát jim
pamlsek.

Pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení. Děkujeme rodičům za pomoc při
realizaci akce a pracovníkům OÚ Rohov za úklid areálu.
1.6.2016 - VÝLET DO DĚTSKÉHO SVĚTA TECHNIKY V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH

S dětmi jsme se v den jejich svátku vypravili na výlet za poznáním do „Dětského světa techniky
ve Vítkovicích“.

S batůžkem na zádech jsme v 8.30 hod. s velkou radostí a očekáváním nastoupili do autobusu,
který nás bezpečně dopravil do cíle.
V obrovské prosklené budově, plné velkých a malých dětí z různých školních výprav, jsme si u
pohodlných stolů vybalili svačinku a vydatně se posilnili. Potom nás čekala skvělá zábava
v rozlehlých prostorách netradiční herny. Různá stanoviště umožňovala střídat hry podle své libosti.
Našli jsme tady farmu, dílnu, stavbu, kuchyňku, obchod, lékařskou ordinaci, hudební koutek atd.Velmi
atraktivní byl vodní svět, tajemný a temný DOBROLES, který nás trochu postrašil, pískoviště s bagrem,
průlezky, houpačky a skluzavky. Vyzkoušeli jsme si podojit krávu a rozesmála nás trampolína nazvaná
ODVZTEKOVAČ.
Čas strávený v herně nám rychle utekl a tak jsme se přesunuli opět ke stolům k polednímu
osvěžení.
Dále nás čekala procházka „Ocelovým městem“, kde děti žasly nad obrovskými železnými
stavbami, zchátralými věžemi a budovami, kdysi tak významného průmyslového objektu.
Výlet, který se uskutečnil v rámci projektu OBEC ROHOV V PROCESU MÍSTNÍ
AGENDY 21, byl realizován za pomocí dotace Moravskoslezského kraje v rámci
programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.
Náplň výletu byla zajímavá, dětem se ve Světě techniky moc líbilo, počasí nám přálo, nálada byla
výborná a tak jen zbývá zavolat „Sláva, nazdar výletu...“

_________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Společné setkání ve škole v Kietrzu
Pozvání na závěrečné setkání a ukončení projektu „Hostinec
přátelství“, který probíhal již v r. 2013, nás sice trochu
překvapilo, ale to jsme netušili, jak příjemné dopoledne v
„Szkołe podstawowej im. Jana Pawła II w Kietrzu“ strávíme.
Společného setkání s polskými vrstevníky se ve středu 1.
června 2016 zúčastnilo 17 žáků naší VI. třídy společně s
třídním učitelem Mgr. Ondřejem Pekárkem a paní ředitelkou
Mgr. Ivanou Kobzovou. Naši polští přátelé byli pozorní
hostitelé, čekal nás bohatý program, tančilo se, zpívalo,
sportovalo a na závěr dokonce grilovalo. Společná fotografie
udělala definitivní tečku za celým projektem. Vraceli jsme se
do Sudic v dobré náladě a plni nových dojmů a zážitků. Brzy se
opět setkáme, protože paní ředitelka Mgr. Barbara Jabłońska
florbalový turnaj v naší škole.

s potěšením přijala pozvání na podzimní
Mgr. Ivana Kobzová

Žáci 9. třídy na výletě v Praze
V krásných květnových dnech jsme jeli na výlet do Prahy. Prahu jsme společně navštívili poprvé a taky
naposledy, protože se přiblížil konec základní školy pro deváťáky. Odjeli jsme 19. 5. vlakem do našeho
hlavního města a od začátku jsme byli velmi výletně naladěni. Během pobytu jsme viděli, že Praha oslavuje
700. výročí od narození krále Karla IV. Výstavy jsou v ulicích i v muzeích. U této výjimečné příležitosti byly na
Pražském hradě vystaveny korunovační klenoty. Navštívili jsme Hrad a prošli katedrálu Svatého Víta i baziliku
Svatého Jiří a prošli se Zlatou uličkou. V centru města jsme procházeli královskou cestou z Celetné ulice až na
Hrad, na které jsme viděli Staroměstské náměstí, Karlův most a Malou Stranu. Za zábavou jsme vyrazili do
muzea Grévin, které nabízí voskové figuríny známých světových a českých osobností ze sportu, politiky,
literatury, divadla a filmu a showbyznysu. Jezdili jsme metrem, tramvají a jeli jsme znovuotevřenou lanovkou
z Petřína. Došli jsme ke kostelu s Pražským jezulátkem, pak na Kampu, která je velmi malebná a plná
překvapení – třeba Lennonova zeď a mlýn na Čertovce. Zajeli jsme i na Vyšehrad, odpočívali v parku a rovněž
jsme si prohlédli hrobky a Slavín na Vyšehradském hřbitově. Na rozloučenou jsme nakonec pluli lodí po Vltavě
a prohlédli si objekty podél řeky – Karolinum, Úřad vlády, mosty a okolní pamětihodnosti od Dvořákova
nábřeží po Karlův most. Nákupy a podobné neodmyslitelné záležitosti jsme si užili v Palladiu a v obchodním
parku Nový Smíchov. Z Prahy jsme odjížděli 21.5. Moc se nám nechtělo, ale těšili jsme se domů za svými
milými. Tak výletům zdar!Děkujeme vedení školy a hlavně všem rodičům, kteří svým dětem výlet umožnili.
P. Ratajová, tříd. učitelka

Školní družina v přírodě…
Konec každého školního roku je náročný a vyčerpávající a někdy je již nutností zmírnit tempo, na chvíli odložit
učení a nabrat síly…nejlépe v přírodě. A tak jsme vyrazili se školní družinou na místní hájenku, abychom
zde strávili příjemné odpoledne. Celý projektový „Den v lese“ se náramně povedl, děti vše zvládly bez jediného
problému. Nejdříve ve školní družině kreslily přírodu, les a pak vyrazily směrem k hájence, kde plnily
přichystané úkoly spojené s přírodou a hrály nejrůznější hry. Mezitím se rozdělal oheň a pravý táborák mohl
začít. Děti si opekly chutné špekáčky, které jim po záslužné práci přišly jistě vhod. Čas rychle utíkal, ale i přesto
jsme všichni stihli buřtíky sníst, vyfotit se, zapsat zápis z projektu, uklidit po sobě a oheň uhasit. Dětem i
vychovatelkám se den v přírodě líbil a akci s opékáním buřtů brzy zopakujeme… a to již hned v červnu.
Ester Medková, DiS.

Nebezpečí kyberšikany
Na pondělí 30. května 2016 připravila naše škola ve spolupráci s panem Tomášem Veličkou, ředitelem Poradny
pro primární prevenci v Ostravě, pro žáky 4. – 9. třídy přednášku na téma „Nebezpečí kyberšikany“. Toto téma
je v současném světě velmi aktuální a kyberšikana se bohužel stává velkým problémem většiny českých škol.
Mladí lidé tráví desítky až stovky hodin měsíčně v dosahu internetu, resp. nejrůznějších sociálních sítí a toto
prostředí často významným způsobem ovlivňuje jejich názory a někdy i životy. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli uspořádat na naší škole přednášku, díky které již naši žáci vědí, co je to kyberšikana, jak snadno je
možné stát se obětí šikany přes sociální sítě…a také to, co je a není vhodné sdělovat svým „internetovým
kamarádům“.
_
Mgr. Michal Kunický

______________________________________________________________________________________________
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Uskutečnilo se – Den bezpečnosti

SDH Rohov pořádal v sobotu dne 4.6.2016 v areálu Kučakovec akci „Dětský den“ jehož součástí byla soutěž
v požárním sportu dětí a mládeže.

V neděli 5.6.2016 proběhla na hřišti TJ SPARTAKU Rohov soutěž mužů a žen v požárním sportu pod názvem
„Memoriál Huberta Hluchníka“. Putovní pohár si odnesli hasiči z Bohuslavic. Účast celkem: 23 mužstev mužů
a žen.

Výsledková listina hasičské soutěže v Rohově :
1.kolo muži
1.Bohuslavice
2.Děhylov
3.Svoboda
9. Rohov

2.kolo muži
1.Děhylov
2.Závada
3.Vřesina
7. Rohov

1.kolo ženy
1.Bělá
2.Píšť
3.Malé Hoštice

2.kolo ženy
1.Malé Hoštice
2.Bohuslavice
3.Bělá

Den bezpečnosti
byl jednou z aktivit - akcí v rámci projektu
„Obec Rohov v procesu místní Agendy 21„
který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje

________________________________________________________________________________________

Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké sněmovně
V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo v Praze. Odpolední část prezentace probíhala na Malostranském
náměstí. Přítomní turisté si mohli jednak poslechnout lidové písně v podání dechové kapely Kobeřanka a
souboru Bolatické seniorky, a také obdržet propagační materiály o našem regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy obrazů a fotografií slavnostní vernisáží v budově Poslanecké
sněmovny PČR za přítomnosti pozvaných hostů. Návštěvníci zde mohli obdivovat obrazy Jiřího Turka a Jany
Jabůrkové, obrazy amatérských malířů a fotografů z našeho regionu, ochutnat regionální potraviny jako
hlučínské koláče, kozí sýry, uzeniny, brambůrky nebo pivo a samozřejmě se dozvědět o zajímavostech z našeho
regionu včetně jeho pohnutého historického vývoje. Atmosféra vernisáže byla podpořena kulturním
vystoupením Bolatických seniorek a hudbou v podání dechové kapely Kobeřanka. Celý večer se nesl v duchu
výborné zábavy. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této prezentace.
Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří podpořili prezentační akci:
- Hospoda a minipivovar u Komárků - Ing. Artur Komárek Rohov
- Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna Halfarová
- Jaroslava Klemensová - MASOMA Dolní Benešov
- ISOTRA a. s. Opava
- AZPEK, s.r.o. Bolatice
- Město Kravaře
- Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková, referentka Sdružení obcí Hlučínska
____________________________________________________________________________________

Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem
Hlučín a Kulturním centrem Hlučín zvou všechny
milovníky lidové kultury a folkloru na Festival
kultury a hlučínských řemesel, který se uskuteční v
neděli 10. července 2016 na Mírovém náměstí
v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní soubory Vlašanky,
Karmašnice a Bolatické seniorky. Z dechových kapel
vystoupí tradičně Hlučíňanka, Kobeřanka a
Rohovanka. Těšit se můžete také na taneční
vystoupení v podání tanečních souborů Vřes,
Slunečnice, seniorek ze Závady a z Velkých Hoštic.
Nově se představí také gymnastky za Závady a
samozřejmě nebude chybět skupina Bobři.
Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních
výrobků, kde si návštěvníci budou moci mimo jiné
zakoupit např. hlučínské koláče. Festival začíná ve
14.00 hodin a vstup na akci je zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková,
referentka Sdružení obcí Hlučínska
___________________________________________
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