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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
první jarní vydání Rohovského zpravodaje se právě dostalo do Vašich domácností a v tomto periodiku se opět
dočtete mnoho zajímavých informací o dění v naší obci. Předně bych chtěl poděkovat všem našim
spoluobčanům za pomoc při odklízení posypového materiálu z komunikací ze zimních měsíců. Pracovníci obce
již dokončili ostatní plochy, kde se posypový materiál aplikoval a jak jde vidět, hned je lepší pohled na naše
krásné ulice. V dalších týdnech se budeme věnovat údržbě zeleně. Úprava zeleně bude provedena jednak v obci,
ale také na všech alejích. S ohledem na loňské upozornění občanů, bude v letošním roce prováděno kosení trávy
na těchto alejích s dostatečným předstihem. Na předešlých zasedáních zastupitelstva obce se projednávalo
rozšíření sítě odpadkových košů na odpadky a také na psí exkrementy. Rozhodli jsme se tuto síť rozšířit, ale
jistě by nám pomohlo vytipování vhodných míst z Vaší strany. Proto Vás prosím, abyste buď mi osobně nebo na
náš úřad nahlásili vhodné místo pro umístění odpadkových košů v obci. Využít můžete buď telefonických či
elektronických kontaktů. O plánovaných investicích do rozvojových projektů v obci jsem již psal v minulých
vydáních zpravodaje. Jen navážu informací, že se do této chvíle nerozhodlo u žádného z projektů o financování
či nefinancování dotačními prostředky, budeme tedy s napětím očekávat výsledek hodnocení našich žádostí.
V únorovém vydání rohovského zpravodaje jsme nabízeli použitou betonovou dlažbu z chodníků. Tato dlažba je
již zcela rozprodána, zbývajících pár kusů ve sběrném dvoře je ponecháno pro účely obce. V případě, že
budeme v letošním roce provádět rekonstrukce chodníků, bude k dispozici další.
Dne 8. března 2017 zasedalo na svém 27. zasedání zastupitelstvo obce. Na programu byly projednávány
záležitosti z oblasti školství, územního rozvoje, majetku a hospodaření obce, ale také stížnosti občanů na
nevhodné parkování vozidel na komunikacích. V úvodu zasedání brali zastupitelé na vědomí mj. informaci o
zpracovaném projektu pod názvem „READY TO HELP“, jehož obsahem je pořízení hasičské techniky pro
místní zásahovou jednotku SDH. Dále byla ředitelkou MŠ Rohov, pí. Nevřelovou podána informace o provozu
mateřské školy ve školním roce 2017/2018 s ohledem na dramatický pokles dětí, jehož důsledkem bude pokles
financování (mezd učitelů) ze strany státu. Zastupitelé se však jednohlasně již s předstihem shodli na tom, že
financování MŠ Rohov bude zajištěno z rozpočtu obce za každých podmínek. Z oblasti rozvoje obce, a to
konkrétně z oblasti cestovního ruchu, jsme se zabývali možností propojení naší obce s obcemi Strahovice a
Kobeřice propojením polních cest (Špalírovská cesta k Rickové kapli), dále jsme schválili poskytnutí finančních
prostředků na zakoupení elektronické polohovací postele pro spolek DomA Kobeřice, který poskytuje sociální
služby i občanům naší obce. Zastupitelé byli dále informováni o zpracované projektové dokumentace na
„zateplení“ Domu služeb a o projektu bezbariérové rampy do tohoto objektu a v neposlední řadě jsme se
zabývali projektem stavebních úprav objektu staré hasičské zbrojnice, na jehož financování žádáme dotaci
z Ministerstva zemědělství ČR. Mezi další body v programu zasedání bych uvedl návrh pana Radka Němce,
který zpracoval seznam všech padlých rohovských občanů za I. a II. světové války, na jejichž památku bychom
chtěli pořídit pamětní desky s uvedením jmen našich občanů, které by se umístily u „německého“ pomníku na
ul. Slezská. Zastupitelé rovněž rozhodli o umístění starého zvonu z kaple sv. Petra a Pavla do prostor obecního
____________________________________________________________________________________
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domu. Mezi posledními body bylo také parkování vozidel na komunikacích a poskytnutí finančního příspěvku
na organizaci oslav založení TJ Spartak Rohov. V měsíci březnu a dubnu bude projednáván rozpočet obce na
rok 2017.
Závěrem úvodního slova chci opět poděkovat Vám všem, kteří se jakoukoliv měrou podílíte na chodu, údržbě a
rozvoji naší obce. Přeji Vám do dalších dnů pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
_______________________________________________________________________________________

Kniha Postel hospoda kostel
autorů Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové je nominována v 16. ročníku prestižní soutěže
výročních knižních cen Magnesia Litera, jejímž posláním je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy a to bez
omezení a bez ohledu na žánry. Knihu, kterou v Rohově osobně představil otec Zbigniew Czendlik, můžete
podpořit svým hlasováním i vy a to na webových stránkách Magnesia litery – viz odkaz - http://www.magnesialitera.cz .
Otec „Zibi“ pozdravuje občany obce Rohov a zároveň děkuje všem, kteří dají hlas do Kosmas ceny čtenářů.
Hlasování bude probíhat do 30. března. Vítězná kniha bude vyhlášena 4. dubna v přímém přenosu České
televize.
Daniel Procházka, starosta
_____________________________________________________________________________________

Divadelní představení
V pátek 17.3.2017 si asi 100 diváků užilo divadelní představení v sále Obecního domu v Rohově. Divadlo
ŠAMU ze Štítiny zde uvedlo divadelní hru s názvem „Upokojenkyně“.

__________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA ZAHÁJENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA V OBCI
ROHOV
Informujeme občany, že s účinností od 1. dubna 2017 (sobota) bude po zimní přestávce opět otevřen pro
rohovskou veřejnost sběrný dvůr v obci Rohov na ul. Krátká (bývalá silážní jáma v areálu Ceta s.r.o.).
Provozní doba bude od 8.00 hod. do 12.00 hod. a to vždy v každou sobotu.
Sběrný dvůr je určen ke shromažďování veškerého odpadu kromě komunálního (ten patří do popelnic).
Stavební suť bude odebírána pouze do velikosti cihly (bude-li potřeba přistavit traktorový vlek, je
zapotřebí se nahlásit s předstihem starostovi obce na tel. č. 602 538 210 !), plasty, nápojové kartóny,
polystyren v plastových pytlích, papír svázán do balíků, vše ostatní může být volně ložené. Prosíme občany, aby
důkladně dodržovali tyto podmínky a řídili se pokyny obsluhy. Zároveň žádáme občany, aby využili provozní
doby sběrného dvora a neodkládali odpad před vrata dvora !
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Daniel Procházka, starosta
_____________________________________________________________________________________
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Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2017 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 pondělí 3. dubna 2017 !
__________________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
Rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2016
Název odevzdaného odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Sklo
Kompozitní obaly (nápojové kartony)
Papír
Kovy
Nebezpečný odpad
Pneumatiky
Elektroodpad -odevzdáno do E-domku (Asekol)
Velké a malé elektrospotřebiče z domácností
(Elektrowin)
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/

Množství
189,025 t
23,66 t
11,25 t
11,99 t
0,335 t
1,39 t
0,8 t
0,36 t
1,38 t
451 kg
15 ks
= 760 kg
1 x svoz
za rok 2016

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
směsný komunál. odpad 403.251,Objemný odpad
32.936,Nebezpečný odpad
3.602,Nápojové kartony
233,Svoz skla+pronájem zvonů: 34.452,Svoz plastů+nákup pytlů: 49.006,Celkem:
523.480,- Kč
Celkový příjem obce za odpady :
Uhrazené občany:
296.362,Uhrazené podnikateli:
43.527,Obdrž. za sběr papíru a železa: 3.398,Odměna od spol. ASEKOL a
Elektrowin za elektroodpad
5.208,Celkem:
348.495,-Kč

Pozn.: odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů ve
výši 88.754,- Kč musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů (např. nákup pytlů na sběr
plastových odpadů, pronájem zvonů na sklo nebo např. vybudování zpevněných ploch pro sběrné nádoby), nedá
se použít k úhradě výdajů za směsný komunální odpad (svoz popelnic), objemný a nebezpečný odpad.
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2017
Jubilanti – 55 let 1 občanka, 1 občan

60 let 1 občan

75 let 1 občan

Úmrtí – 1 občan
_____________________________________________________________________________________

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst.
3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č.
458/2000 Sb., v platném znění, týkající se celé obce Rohov :

dne :

13.04.2017

od : 08:00 hod

do : 16:00 hod.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené
informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou
oznámení._________________________________________________________________________________
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TJ Spartak
V sobotu 11.3.2017 v 15:00 hod. proběhla v sále obecního domu výroční oslava 40 let založení TJ
Spartaku Rohov.
Po krátkém úvodním slovu předsedy TJ Spartaku Rohov p. Jiřího Hluchníka, přivítání hostů z okolních vesnic,
TJ Sokol Sudice, TJ Sokol Kobeřice a SK Meteor Strahovice, zástupců spolků z naší vesnice a starosty p.
Daniela Procházky, nás dále provázel programem moderátor Miroslav Komárek.
Proběhla foto prezentace s historií prvních krůčků směřujících k založení Spartaku od počátku 50. let, přes
oficiální založení v roce 1977 až po současnost. Na závěr proběhlo poděkování s věcným dárkem zasloužilým
členům za celoživotní práci, poděkování s pamětním listem pro složky a okolní kluby za spolupráci, obci Rohov
za významnou podporu sportu v naší vesnici. Krásnou tečkou, která ukončila oficiální část oslavy založení, bylo
ještě kompletní shrnutí historie prokládané osobními vzpomínkami p. Emericha Rehlicha. Poté následovalo
občerstvení s diskuzí členů nad společnými zážitky ze zápasů, společenských akcí apod.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval organizátorům akce, obecním zaměstnancům za přípravu sálu. Jmenovitě
p. Vehovské, p. Halfarové, p. Dudové, p. Komárkové a p. Nevřelové za kvalitní servis, členům výboru TJ a v
neposlední řadě zástupcům obce Rohov.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak Rohov

___________________________________________________________________________________

Z historie kopané v Rohově
TJ Spartak Rohov slaví v letošním roce 40. výročí svého založení. V souvislosti s tímto výročím
přinášíme malé nahlédnutí do historie fotbalu v naší obci
V Rohově byl v 50 letech 20. století založen fotbalový klub. Chvíli se zde hrál mistrovský fotbal na hřišti které
se tehdy nacházelo za tehdejším státním statkem, klub založili podle vyprávění pamětníků František Oleják,
Ervín Kramný, Josef Halfar, Arnošt Horák a další….
Fotbal se ale dlouho neudržel a fotbalový klub zanikl a také hřiště bylo později zrušeno. Pokud někdo chtěl
z Rohova hrát fotbal, musel kopat buď za Sudice či Strahovice nebo jiné vesnice.
Dalším pokusem o vznik organizovaného fotbalu v Rohově, bylo že si na počátku 60. let rohovští chlapci
poskládali peníze, zakoupili dresy a chtěli založit žákovský fotbalový klub. Mezi hlavní aktéry založení patřil
p. Josef Halfar, Josef Konečný, Richard Švan, Josef Švarc a další. Sehnali si dotace i trenéra, vynikajícího
útočníka klubu Sokol Kobeřice – Poldu Moravce. Tréninky probíhaly na hřišti v Sudicích, kde tamní klub Sokol
vyšel chlapcům vstříc. Tito žáci sehráli několik přátelských utkání, elán je ale po čase opustil a tato parta se
pomalu rozpadla. Někteří pak hráli jako dorostenci v Sudicích či Strahovicích. V této době chodili fotbaloví
fanoušci z Rohova na fotbal do sousedních obcí.
Myšlenka hrát fotbal však žila v mnoha lidech stále a především v hráčích, o kterých již byla zmínka. Ti hráli
fotbal v okolních obcích a říkali si: Proč nemůžeme hrát fotbal doma v rodné vesnici? Ze starších již neaktivních
sportovců se nikomu do realizace myšlenky založit fotbalový klub a dělat funkcionáře nechtělo. Až v roce 1976
si řekl rohovský občan a velký fotbalový fanda Antonín Havala (rodák z Huštěnovic u Uherského Hradiště), že
je opravdu čas zanechat řečí o fotbalu a je třeba začít konat. Po delších pohovorech s hráči Sokol Sudice,
Josefem Slaninou a Josefem Halfarem se dali tito tři fandové fotbalu dohromady a pomalu se začalo připravovat
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založení Tělovýchovné jednoty v Rohově. Jako všechny začátky to nebylo vůbec jednoduché. Bylo třeba vytyčit
hřiště, sehnat kabinu na převlékání, ale hlavně bylo třeba začít formovat hráčský kádr pro mistrovská utkání.
Jelikož bylo k dispozici dost hráčů, kteří měli fotbalové a zápasové zkušenosti, tak toto zase tak velký problém
nebyl. Začala se hrát přípravná přátelská utkání. Kádr se postupně dával dohromady a i výsledky byly dobré.To
již byl konec roku 1976. V lednu 1977 proběhlo jednání se zástupci okresního fotbalového svazu, přeměřilo se
hřiště i nově zhotovené branky (vše uděláno v brigádách). Byl navržen název TJ SPARTAK Rohov, nikoliv
Sokol, jak bylo tehdy zvykem ve všech jednotách na venkově. Tento název byl nakonec schválen výborem
ČSTV. Vše bylo připraveno na ústavní schůzi, která se konala 27.2.1977, což je i datum. kdy oficiálně byl
založen klub. Začal pracovat tehdejší výbor v tomto složení :
Předseda: Havala Antonín
Místopředseda: Slanina Josef
Jednatel: Rumel Karel
Pokladník: Rehlich Emerich
Vedoucí mužstva: Halfar Josef
Hospodář:Lasák František
Člen výboru: Halfar Reinhard
Člen výboru: Nevřela Antonín Politicko výchovný referent: Halfar Hubert
25. září 1977 bylo zaznamenáno první domácí vítězství, a to se Sokolem Hať 2:1
Vítězné mužstvo Spartaku odehrálo v této sestavě: Zajíček, Slanina, Lasák, Halfar M. Czeplý L, Halfar J.
Kocián, Hluchník J., Hluchník L., Komárek J. ,Žídek E
Na podzim 1978 přihlašuje vedoucí žákovského mužstva Karel Rumel své družstvo do soutěže, v této době
absolvoval taktéž trenérský kurz
Žáci hráli celkem 10 roků (1978-1988) z toho 7 let se pohybovali v okresní soutěži. V sezóně 1980-1983
postoupili do okresního přeboru. Opory mužstva: Gašperák,
Molnár, Havala, Kirchner, Komárek Antonín, Lecián Jan,
Dušan Halfar, Milan Halfar (viz. foto vpravo)
Dorost zahájil svou činnost k 1.6.1988 pod vedením trenérů
p. Vehovského a p. Havaly
V roce 1981 v utkání českého poháru sehrál Spartak Rohov
(4. třída) dramatické utkání proti Štěpánkovicím (1A třída)
ve kterém sice prohrál 2:3 ale až v 90 minutě z penalty bylo
rozhodnuto o vítězství Štěpánkovic
V roce 1980 – oplocení hřiště
V roce 1983 – stavba nových kabin a příslušenství, celý
komplex se stavěl přibližně 1,5 roku vše v brigádách
Léto 1985 se provádělo vyrovnání a zastavění nového hřiště - v této době hráli žáci a muži své utkání na hřišti
v Sudicích
29.6.1986 (na Rohovský odpust) se odehrál první zápas na novém hřišti mezi Spartakem a ostravskými novináři
V roce 1987 se prováděla výměna oplocení, které bylo dokončeno až v roce 1991
Na podzim 1977 se Spartak přihlásil do svého nultého ročníku v soutěži a získal 6. místo v tabulce, k prvním
mistrovským zápasům nastupovali v této sestavě Zajíček, Slanina, Lasák, Halfar, Czeplý, Halfar, Kocián,
Hluchník Josef, Hluchník Leo, Komárek J., Žídek E., Slanina R., trenér a předseda A. Havala, vedoucí oddílu
Josef Halfar, Hluchník J., Hladík J.
Po fotbalové sezóně 89/90 skončil Spartak Rohov na 2. místě hned za celkem Kravař B s celkovým skóre 86:37
a počtem bodů 37. Poté proběhla kvalifikace o postup do 3. třídy okresní soutěže 10.6.1990 v neděli v 10:00 na
hřišti Holasovic, kde Spartak prohrál 2:1, odvetné kolo na hřišti v Rohově 17.6.1990 v neděli v 10:00 hod.
s výsledkem 0:1. Nakonec postupují Holasovice i Spartak Rohov, toto utkání sledovalo rekordní množství
diváků 200. Spartak Rohov vydržel v 3. třídě okresní soutěže 1 sezónu.
Fotbalová sezóna 93/94 Spartak Rohov opět postupuje do 3. třídy okresní soutěže z prvního místa, získal celkem
33 bodů při skóre 60:29. V této sezóně byl taktéž Spartak Rohov vyhlášen nejslušnějším týmem soutěže,
neobdržel ani jednu žlutou či červenou kartu.
4.9.2006 v pondělí zcela nečekaně zemřel p. Antonín Havala ve věku 63 let. Zakladatel TJ Spartak Rohov
v roce 1977, do roku 2002 předseda, trenér a veliký fotbalový fanda. Nejen pro TJ Spartak je to velká ztráta,
odešla legenda rohovského fotbalu, ještě 3.9. koučoval Spartak proti Budišovicím.
Rok 2009 TJ Spartak Rohov podal žádost o dotaci na nástavbu cvičebního sálu v areálu hřiště. Maximální
dotace pro obce velikosti Rohov činí 3 milióny korun. Na jaře roku 2010 nám bylo sděleno, že naše žádost byla
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úspěšná a výše dotace budou 2 miliony korun. Stavba probíhala v 7-11 měsíci roku 2010. Celkový rozpočet
2 082 000 Kč
V roce 2010 byly položeny základy vánočního turnaje v ping pongu, který se každoročně odehrává ve
cvičebním sále TJ Spartaku Rohov.
Dne 17.10.2013 – první oficiální trénink mini žáků TJ Spartaku Rohov v 16:30 hod. pod taktovkou trenérů
Martina Halfara a Romana Halfara
Fotbalová sezóna 2014/2015 mini přípravka obsazuje 1 místo před týmem A mužstva Hlučína
16.11.2014 sehráli naši mini žáci přípravné utkání s Slezským fotbalovým klubem SFC Opava, který vyhrál 6:8
4.10.2015 přijali naši mini žáci pozvání Radka Havaly a náš tým mini žáků Spartak Rohov v doprovodu rodičů
podnikl výlet do hlavního města Prahy na stadión Dukly. PO krátké prohlídce tribun naši hráči nastoupili
k historicky prvnímu utkání proti klubu z Prahy. Naši kluci vyhráli 6:1
Nejdelší série ne proher na domácím hřišti trvala
Naše mini přípravka postoupila v poháru Ondrášovka
od 6.9.1998 do jara roku 2000, kdy domácí Spartak
Cup do dalšího kola ve Vysokém Mýtě začátek 3.6.2017
Rohov prohrál s týmem Chuchelné B 1:2
Ondrašovka Cup finále U9 sk.A Vysoké Mýto
Nejvíce vyloučených v jenom zápase, na podzim
2001 při zápase Hrabyně: Rohov 3:3 postupně byli
domácí
hosté
datum a
vyloučení Radek Havala, Pavel Halfar, Antonín
čas
Komárek
Zajímavost - odehrálo se na místním hřišti (po
dobu, co je evidováno – celkové množství zápasů
3.6.2017 8:00
Spartak Rohov (5) SK Benešov z.s. (8)
bude daleko větší) 529 mistrovských utkání
mužské kategorie a padlo na obou stranách přes
2560 gólů. Spartakem Rohov za celou dobu
Fotbalový klub
3.6.2017 8:30
Spartak Rohov (5)
Pardubice a.s. (9)
historie prošlo přes 300 hráčů všech věkových
kategorií.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak
3.6.2017 9:00
Spartak Rohov (5) FK DUKLA Praha (10)
(čerpáno rovněž z obecní kroniky a kroniky TJ
Spartak)

_____________________________________
3.6.2017 10:00

FK Mladá
Boleslav (11)

Spartak Rohov (5)

3.6.2017 11:00

Spartak Rohov (5)

FC Baník Ostrava,
a.s. (1)

3.6.2017 12:00

FC Hradec
Králové, a.s. (2)

Spartak Rohov (5)

3.6.2017 14:00

Spartak Rohov (5)

SK Slavia Praha - fotbal
a.s. (3)

3.6.2017 15:00

FC Sparta Brno (4)

Spartak Rohov (5)

3.6.2017 16:00

Spartak Rohov (5)

FC Vítkovice 1919,
z.s. (12)

4.6.2017 8:00

MĚSTSKÝ
Spartak Rohov (5) FOTBALOVÝ KLUB
VYŠKOV (6)

4.6.2017 9:00

FK Junior
Strakonice z.s.(7)

Spartak Rohov (5)

V dalších letech uvádíme změny předsedů:
r. 1982 – Vilibald Vehovský
r. 1986 – Josef Slanina
r. 1993 – Antonín Havala
r. 2000 – Konrád Zajíček
r. 2003 – Martin Vehovský
r. 2010 - Jiří Hluchník
_________________________________________

Mini žáci - kvalifikace na Ondrášovka cup

____________________________________________________________________________________
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Roháček informuje o činnosti za rok 2017
polek Roháček má za sebou další rok své působnosti. I uplynulý rok byl velmi zdařilý. V měsíci lednu se konaly
v sále Obecního domu dvě akce. První patřila dětem a byl to Maškarní ples, který navštívilo více jak šedesát
dětí v krásných maskách v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Druhou akcí byl Společenský ples. V měsíci
dubnu se uskutečnily další dvě akce. Již tradičně první sobota po Velikonocích patřila akci nesoucí název
Retropárty. A jak název sám uvádí, jedná se o akci, jejíž návštěvníci přišli v různém retro oblečení a stylová
retro hudba vytvořila skvělou atmosféru. Poslední den v měsíci dubnu jsme se s mnoha čaroději a čarodějnicemi
vydali společným průvodem obcí, na jehož konci jsme upálili na hranici čarodějnici. Jednalo se o akci s názvem
Pálení čarodějnic. Dva prázdninové víkendy jsme se s dětmi vydali do Velkých Karlovic, kde jsme strávili
Letní tábor a nezapomenutelných 11 dnů plných pokusů a zážitků, neboť tábor se nesl v duchu Alchemie.
Podzimní odpoledne v září jsme ve spolupráci s obcí uspořádali Den sportu na kole
a in-linech. V listopadu jsme se vydali na průvod s více jak padesáti broučky se svítilnami napříč vesnicí. Akce
Světluškový rej byla ukončena na Kučakovci u táborového ohně, kde jsme všechny broučky uložily k zimnímu
spánku. V loňském roce jsme opět ve spolupráci s Klubem seniorů a Místní knihovnou zrealizovali akci pod
názvem Adventní jarmark a dílna. Tato akce byla určena dětem i dospělým. Každý měl možnost si vyrobit a
odnést domů tradiční i netradiční vánoční výrobky. Byla zde i možnost si nejrůznější výrobky, vazby, věnce,
dárky či sladkosti zakoupit. Poslední akcí roku 2016 byla Mikulášská nadílka pořádaná ve spolupráci s obcí
Rohov. Po společné mši svaté v místní kapli byl připraven program v Obecním domě.
Roháček touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov za
pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a vstřícné
jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
Roháček

Roháček zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční
,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Slet čarodějnické vrchnosti bude v pátek 28. 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
_____________________________________________________________________________________

Dětský maškarní ples
V pátek 17. února pořádal Roháček Maškarní ples pro děti.
Od 16 hodin se začal sál plnit různými maskami –
spidermany, princeznami, beruškami, kovboji a mnoha
dalšími a krásnými maskami. Všechny tyto krásné masky se
nám představily v promenádě a protože každá maska byla
krásná a originální, zasloužily si všechny sladkou odměnu.
Poté se losovaly krásné ceny pro děti v maskách. Program
pro děti byl opět bohatý, děti hrály společné hry, tančily
společný tanec na písničku ,,Trpasličí svatba“. Nejvíce se
děti těšily na bohatou tombolu, kde měly možnost vyhrát
krásnou hračku. A po tom všem tančení a hraní měli všichni
možnost občerstvit se zákuskem nebo něčím do bříška.
Roháček děkuje všem dětem, že s námi strávily krásné
páteční odpoledne. Těšíme se zase příště. Roháček :-)

Roháček zve ve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO PÁRTY
V sobotu 22. dubna 2017 od 20:00 v sále Obecního domu v Rohově
Přijďte si nejen v retro oblečení zatančit na hity, které Vás budou bavit celý večer.
Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava.
Vstupné 50,- Kč, a budete-li mezi prvními, čeká Vás i speciální dárek. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.

____________________________________________________________________________________
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Okénko ZŠ Sudice Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 29. 3. 2017 v ZŠ a MŠ Sudice
MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY V PRŮBĚHU CELÉHO DNE

Zápis dětí do 1. třídy
4. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy v Sudicích – učebna 1. třídy
S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Valentýnské odpoledne s matematikou
Na svatého Valentýna, tedy 14. února, měly děti na naší škole možnost si zasoutěžit a rozluštit zapeklité i
zamilované matematické úkoly. Účast byla hojná, přišli žáci nižšího i vyššího stupně, proto byli rozděleni do 4.
kategorií. Na řešení zajímavých matematických úkolů měli dostatek času a poté si mohli zkusit složit
hlavolamy. A tady jsou jména těch nejšikovnějších:
I. kategorie (1. třída) - 1. místo – Josef Halfar, II. kategorie (2. a 3. třída) - 1. místo – Eliška Vaníčková,
III. kategorie (4. a 5. třída) - 1. místo – Michaela Nevřelová
IV. kategorie (6. – 9. třída) – 1. – 2. místo – Filip Hrušťák a Ester Mrvová
Zájem dětí o matematiku nás potěšil a doufáme, že bude přinejmenším stejně velký v červnu, kdy si pro vás,
milé děti, takové zábavné matematické odpoledne opět připravíme!
Mgr. Lenka Běláková, Mgr. Veronika Chovancová, Mgr. Hana van der Laan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU PROFESE – KADEŘNICE
Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a
seznámí děti se stručnou náplní a znázorní formou kreseb, prezentací,
co daná práce obnáší. Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme šli navštívit sudické
kadeřnictví. Ve velmi útulném a příjemném salonu krásy nás již
očekávala zástupkyně profese „kadeřnice“ – paní Macová. Paní
kadeřnice si pro nás připravila velmi zajímavou ukázku, konkrétně
jsme viděli melírování vlasů. Tato velmi oblíbená úprava vlasů zaujala
děvčata i chlapce. Paní Macová nám poté prozradila, co je hlavní
náplní práce kadeřnice a některým z našich dětí dokonce zkrášlila
účesy. Děkujeme paní Macové za umožnění prohlídky salonu a
připravenou ukázku práce ☺ Děkujeme také za velmi pěkné, zajímavé a poučné povídání a za krásnou úpravu
našich vlasových porostů.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny
Soutěž „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo soutěž nazvanou „Přeměna odpadů na zdroje“. Cílem soutěže
v kategorii ZŠ je kreativní a originální využití odpadu. Do soutěže se přihlásily dívky z 8. a 9. třídy, které
v Pracovních činnostech přemýšlely, jak využít plastové láhve vyhozené do školního odpadu pro výrobu něčeho
užitečného pro školu. Napadlo je vyrobit z nich KVĚTINÁČE PRO OKRASNÉ ROSTLINY, které by zdobily
třídy. Plastové květináče dívky nazdobily a osázené rostlinami umístily do tříd na okenní parapety. Slouží pro
zlepšení a zkrášlení životního prostředí ve třídách. V dubnu 2017 bude slavnostní vyhlášení výsledků…
Usilujeme o titul „EKOŠKOLA“, proto se snažíme zbytečné odpady nevytvářet a vzniklé odpady využívat na
výrobu předmětů sloužících k výzdobě školy. Hlavní motto naší školy zní: NEJLEPŠÍ JE TEN ODPAD,
KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.
Ing. Hana Nováková, koordinátorka Ekoškoly
Okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů
Okrskové kolo pořádané CENTREM VOLNÉHO ČASU
KRAVAŘE se uskutečnilo v pondělí 20. 2. 2017 v rytířském sále zámku v Kravařích. Naši školu v tomto kole
reprezentovali Josef Halfar, Dominik Nevřela, Tereza Hluchníková a Martin Komárek z 1. stupně, 2. stupeň
zastupovaly Ester Mrvová a Veronika Halfarová. Dvěma žákům a to Josefu Halfarovi a Tereze Hluchníkové se
podařilo získat ocenění poroty. Josef Halfar vystupoval s básní Jiřího Žáčka – Pět minut v Africe a Tereza
Hluchníková s básní Pavla Šruta – Lichožrout. Oběma oceněným gratulujeme a všem zúčastněným přejeme
mnoho úspěchů v dalších ročnících.
Mgr. Stříbná Jolana_

__________________________________________________________________________________
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Informace k provozu v obecní knihovně
Otevírací doba: středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ
V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního fondu
z Okresní knihovny v Opavě, 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
Statistika za rok 2016: k 31.12.2016 bylo v knihovně zapsáno 55 čtenářů, z toho 28 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 360 návštěvníků, návštěva on-line služeb 552 osob, k dispozici bylo 1458
knih (z toho naučná literatura 417, krásná literatura 1041), počet výpůjček byl 717. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 386 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 35.776 Kč. Webovou stránku knihovny navštívilo 3024 osob,
http:// www.knihovnarohov.wz.cz/, e-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk
zdarma).
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Pozor na platnost řidičského průkazu
Prvním lednem 2001 nabyl účinnosti nový zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2001 Sb.), v němž je mimo
jiné stanovena povinnost výměny tehdy platných řidičských průkazů. Zákon rovněž nově stanovil, že řidičský
průkaz má omezenou dobu planosti. Platnost řidičského průkazu lze najít ve zmiňovaném dokladu na jeho čelní
straně v bodu 4b.
Celorepublikově bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes 800 tisíc. Protože
jsou řidičské průkazy vydávány s platností na deset let, jejich majitelé je musí vyměnit během tohoto roku.
Výměnu zatím provedlo přes 130 tisíc řidičů, stále tedy zbývá 670 tisíc průkazů, které by se měly vyměnit
v letošním roce. V březnu vyprší platnost zhruba 40 tisícům řidičských průkazů.
Z počtu 670 tisíc průkazů, které ještě nebyly vyměněny, jich je již 47 tisíc propadlých, protože si je řidiči měli
vyměnit během ledna a února tohoto roku, ale neučinili tak. Za výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v
případě, že mu řidičský průkaz již propadl. Ovšem při řízení motorového vozidla bez platného řidičského
průkazu se řidič vystavuje riziku pokuty, a to až do výše 2000 korun na místě, v případě správního řízení až
2500 korun.
Takže rada na závěr: zkontrolujte platnosti svého řidičského průkazu. V případě, že se jeho platnost chýlí ke
konci, nebo dokonce vypršela, navštivte příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle nahlášeného místa
trvalého pobytu. Vezměte s sebou jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele
v době podání žádosti, platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.
Robert Vitásek, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Hlučín

____________________________________________________________________________________
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Pamětní deska padlým v I. a II. světové válce v obci Zastupitelstvo obce se zabývalo možností zhotovení této
pamětní desky, která by byla uctěním památky těch obyvatel naší obce, kteří se stali obětmi obou světových
válek. Seznam padlých občanů zpracoval pan Radek Němec. Níže zveřejňujeme jména těchto obětí, aby mohla
být případně ze strany občanů doplněná o chybějící osoby – nahlaste obecnímu úřadu do konce dubna 2017!
Seznam padlých v I. světové válce
jméno
Nar. Úmrtí
Padl
jméno
Nar. Úmrtí
Padl
Kubny Josef
1891 11.6.1915 Itálie
Abrahamczik Josef
1886 5.3.1915 Polsko
Kotzian Johann
1895 10.10.1915 ?
Bensch Paul
1896 4.5.1917 Francie
Kostka Josef
1889 23.8.1914 Belgie
Gotzmann Samuel
1891 14.6.1915 Itálie
Kostka Josef
1893 6.8.1918
?
Gotzmann Julius
1889 4.10.1915 Rusko
Mrusek Emil
1883 4.7.1915
?
Halfar Johann
1896 4.11.1916 Belgie
Mrusek Eduard
1891 3.6.1914
?
Halfar Johann
1895 16.4.1916
Malcharek Jacob
1899 24.5.1918 ?
Hluchnik Josef
1883 6.6.1915 Francie
Olejak Franz
1889 17.6.1915 Rusko
Hluchnik Franz
1884 2.9.1914 Francie
Obrussnik Josef
1896 2.5.1917
?
Herrmann Johann
1894 6.10.1918 ?
Slanina Heinrich
1895 6.6.1918
Francie
Kutscha Franz
1886 5.3.1915 ?
Seznam padlých v II. světové válce
jméno
Bensch Paul
Boczek Emanuel
Dobbrunz Willi
Dorna Antonín
Gaida Johann
Halfar Emmerich
Halfar Wilhelm
Halfar Reinhard
Hladik Leo
Hladik Josef
Hluchnik Erhard
Hluchnik Johann
Kotzian Leo
Kotzian Ernst
Komarek Franz
Komarek Richard
Kosel Maximilian
Kupka Georg
Kubný Johann
Kubný Valentin
Latka Ernst
Latka Anna
Moravec Josef
Nawrath Josef

Nar.
1921
1899
1898

Úmrtí
1945
1944
1945

Bydliště

Rohov 92
1912
1925
1915

1945
1945
1941

1912
1904

1943
1944

1905
1893
1908

1944
1945
1943

1923

1942

1915

1945

1908

1942

Rohov 83
Rohov 84
Rohov
Rohov 6
Rohov 68
Rohov 1
Rohov 102

Rohov 89
Rohov 61
Rohov 66
Rohov 42
Rohov 42
Rohov 76
statek

jméno
Nawrath Peter
Nevřela Matěj
Nevřela Ludvík
Nevřela Josef
Němec Josef
Obrusnik Bernhard
Obrusnik Paul
Obrusnik Reinhold
Obrusnik Josef
Rzytki Rudolf
Schwan Emmerich
Strnisko Viktor
Strusch Anton
Strusch Emil
Strusch Josef
Strusch Maximilian
Strzibny Josef
Senftner (Kretek)
Ternka Peter
Urbansky Georg
Urbas Johann
Watzlawik Josef
Wicha Karl
Wicha Oswald

Nar.
1905
1914

Úmrtí
1944
1945

1909
1908
1910
1922

1941
1944
1942
1945

1900
1906
1917
1910
1926
1926
1919
1907

1944
1944
1942
1945
1944
1945
1942
1944

1898

1947

1914
1895
1911
1921

1944
1944
1942
1942

Bydliště
Rohov,statek
Rohov 42
Rohov 92
Rohov-Píšť
Rohov 90
Rohov 13
Rohov 65
Rohov 81

Rohov 30

Rohov 69
Rohov 72
Rohov 7
Rohov 109
Rohov 55

Rohov 82

Seznam tragicky zemřelých v r. 1945
Komárková Alžběta (čp. 48), Kutschová Elfrída (čp. 49), Kufková Marie ? (čp. 102), Komárková Marie a její
dítě (čp. 94) : zemřelí r. 1945 (místo úmrtí - obchod Schuba)
Grzuna Bernhard (čp. 117), Schwarz Dominik (čp. 44), Mrusek Karl (čp. 93), Urbanská Elfrída (čp. 109),
Stružová Viktorie (čp. 36): odvlečeni ruskými vojáky r. 1945
Riemel Ewald, Riemel Franz (oba čp. 128), Horáková Anežka (čp. 62), Halfarová Anna (čp. 52)
: zemřelí r. 1945 (výbuch munice na poli)__________________________________________________
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LEO ELHA

JARO
Jaro doba něhyplná,
chomáčky trnek na mezích.
Zpívá skřivan jarní píseň
a nové touhy se probouzí.
Kdy každá touha poupětem
s tajuplným rozkvětem.
Růžové květy jabloní, jež
kouzlí, ale nevoní.
Zelená louka u lesa, kde
k večeru
zhasnou
pampelišky a z nebes se
rozsvítí hvězdy z výšky.
A všude voní jaro.
Samý květ a zpěv. Jarní
vzduch, který omamuje.
Slunce,
které
všechno
prozařuje.
A konec dlouhých nocí
zimy.
Něco překrásného znovu
začíná.
Jak v pohádce se zdá ten
lásky čas, jež nový život
probouzí v nás.
A všude samý květ a zpěv.

Pozvánky na akce v okolí
Sobota 15.4.2017 – 72. výročí osvobození – v 10.00 hod. u památníku osvobození (tank) v Sudicích
Pondělí velikonoční 17.4.2017 od 13.00 hod. – Koňská procesí v Polsku, Pietrowice Wielkie – průvod z obce
ke kostelu Svatého kříže (stáří 350 let), zde mše svatá a poté zpět do obce, kde bude další kulturní program
___________________________________________________________________________________
Diakonie Broumov děkuje
Diakonie Broumov vyjadřuje upřímné díky za spolupráci a pomoc, kterou jí obec v roce 2016 poskytla
při konání humanitárních sbírek. „Ceníme si vašeho času, úsilí a víry, kterou jste vložili do našeho poslání
pomáhat lidem v sociální nouzi. Vy jste ti, díky kterým můžeme naplňovat myšlenku: „Nepotřebné věci
potřebným“. Je těžké slovy vyjádřit, jak moc to pro naši firemní rodinu znamená a jsme rádi, že jste součástí
této rodiny“. Pevně věříme, že si v nadcházejícím roce 2017 vyberete ke spolupráci právě nás.
PhDr. Vítězslav Králík, předseda družstva
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN,
největší
český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000
míst
zpětného
odběru.
Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 17 000
000 vyřazených elektrospotřebičů o
hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé
elektrozařízení? Nevyhazujte je do
běžného
komunálního
odpadu.
Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu
na místo bydliště.
-Prodejny elektro – prodejci jsou
povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus za
kus“. Podle novely zákona, která začala
platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400
m2 odebrat i malý spotřebič, jehož
rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž
byste byli nuceni koupit si nový.
-Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci
dobré věci. Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten
projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu se dozvíte na
www.jsemzpet.cz.
-Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských sborů po celé České
republice.
-Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé
domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení
na trhu, zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

_______________________________________________________________________________________________
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Chcete se podělit o Vaše
zážitky, máte něco na
srdci, chcete někomu
poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete
poslat e-mailem na
adresu:
sekretariat@rohov.cz,
donést osobně na obecní
úřad nebo vhodit do
poštovní schránky u
vchodu do Obecního
domu !

__________________________________________________________________________________
Konzulární dny v Kravařích
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že se ve dnech 28. a 29. března uskuteční v Kravařích
konzulární dny. Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám k dispozici ve dnech:
úterý 28. března od 8:30 – 17:30 hod., středa 29. března od 8:30 – 11:00 hod. v Buly Aréně
(Kostelní 360/28, Kravaře–Kouty). Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi,
zejména velvyslanectví poskytne příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské cestovní
pasy a žádosti o vystavení německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy
zaslány. Ke sjednání termínu se prosím obraťte na p. Josefa Meleckého tel.: 602 502 478.
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