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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
končící pololetí letošního roku nám přineslo krásné počasí, avšak k těmto parným dnům patří i přívalové srážky,
které čas od času způsobují lokální povodně. Nám se, až na jednu výjimku, prozatím tento klimatický jev
vyhýbá, za což můžeme být rádi. V pátek 16. června se nad obcí seskupila dešťová mračna, která na zem
spustila nemalé množství dešťové vody. Po nějaké době jsme měli obecní kanalizaci poměrně plnou, ale stačila
odvést veškerou vodu do potoka, bez rozlivu v obci. Výjimkou byla ul. Krátká, kde se voda zdržela na silnici,
avšak bez vážnějších škod.
Nastávající letní období je také obdobím, kdy se v obcích a městech investuje do obnovy majetku, budují se
nové stavby a zařízení, zkrášlují se celé obce.
V polovině května letošního roku náš region poctila svou návštěvou početná skupina kolegů starostů ze
Slovenska. Jejich návštěva byla oplátkou té naší. Starostové Sdružení obcí Hlučínska totiž v předešlém roce
uskutečnili vzdělávací zájezd do bratislavského kraje, aby si na vlastní oči prohlédli obce na Slovensku, zjistili,
jak funguje veřejná zpráva a jaké mají slovenské obce a města financování svých samospráv, zkrátka, jak se jim
žije a co se můžeme od nich naučit my. Musím z vlastních zkušeností říci, že se občané v tomto kraji nemají
špatně. Vesnice jsou krásně upravené, investuje se do infrastruktury, podporuje se spolková činnost, školství i
sport. Když si k tomu připočteme obrovský rozdíl ve financování, tak je do jisté míry obdivuji. Sousedé totiž
mají své rozpočty mnohanásobně menší, než je tomu u nás. Každopádně všem doporučuji tento kraj navštívit a
na vlastní kůži pocítit dobrosrdečnost zdejších lidí, pohostinnost a přátelství našich sousedů. Proč se o tom ale
zmiňuji. Kolegové ze Slovenska během pár dnů projeli nejednu obec Hlučínska a prakticky všude kvitovali
krásné a upravené obce. S povzdechem, že to nejde i u nich, si vyslechli, jak každá – samostatná obec disponuje
finančními prostředky, tzv. lidským kapitálem, tedy svými pracovitými lidmi, ale i vztahem ke své obci.
Častokrát se setkávám v naší obci s opakem. Nerad bych se rozepisoval do obsáhlých článků, ale jsou situace a
příběhy, které mě mrzí. Vždyť naše obec je ze všech stran krásná (stejně jako každá další na Hlučínsku),
podporuje se spolková činnost, obnovuje se obecní majetek, atd. atd. Věřím, že si toho začne všímat a vážit si
toho úplně každý z nás. Aktivně se zapojí do dění v obci, přidá ruku k dílu na zlepšování životní úrovně a úplně
zapomene na malichernosti, na nevraživost a lidskou závist.
Navážu-li na květnové číslo zpravodaje, tak jen doplním, že jsme v průběhu května vyhlásili výběrové řízení na
dva letošní investiční projekty, o kterých jsem již psal. Na obnovu veřejných prostranství jsme oslovili 11
stavebních firem a živnostníků. Převážná část oslovených byly rohovské firmy. Na obnovu komunikace jsme
oslovili 4 stavební firmy, které se specializují na pokládku asfaltových povrchů. Do stanoveného termínu
(24.5.2017) byly podány pouze dvě nabídky na jednu akci a dvě na tu druhu. Cenová nabídka místních firem
však mezi nimi nebyla žádná. Výběrová a hodnotící komise nabídky posoudila a zastupitelstvu obce doporučila
tu nejvýhodnější. Cenově nejvýhodnější nabídky nakonec měla jedna firma a na obě akce – Silnice Morava.
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Tato firma již v naší obci prováděla několik stavebních prací, jako např. obnovu silnice do Krzanowic. S firmou
již byla uzavřena Smlouva o dílo a nyní se jen čeká na potřebné povolení ke stavebním pracím. Co se týče
úpravy okolí naší kaple, tak jen uvedu, že již proběhlo několik schůzek a jednání s projektanty, se kterými
„ladíme“ detaily. V příštím týdnu budeme vyhlašovat výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby.
Jen krátce se zmíním o společenské stránce v naší obci. V neděli 4. června se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnil již tradiční „Memoriál Huberta Hluchníka“ v požárním sportu mužů a žen. Na 22 „manšaftů“ změřilo
své síly v požárním útoku a mohli si tak prověřit svou připravenost a kondici. Našim hasičům moc děkuji za
organizaci.
Úplnou senzací je však účast našich mladých fotbalistů, kteří se zúčastnili fotbalového turnaje ONDRÁŠOVKA
CUP 2017 ve Vysokém Mýtě. O průběhu turnaje píše jeden z trenérů – Martin Halfar, proto nebudu a ani
nemohu blíže komentovat tento fotbalový turnaj, protože jsem tam s nimi bohužel nebyl. Jisté však je jedno.
Kluci „váleli“ na 120% (a někdy i více) a svými výsledky udělali perfektní jméno jak sami sobě, tak i trenérům,
rodičům a fanouškům, ale i obci samotné. Já chci všem mnohokrát poděkovat za reprezentaci naší obce ve
„Vysokým Mejtě“ a do dalších zápasů a turnajů přeji pevné zdraví a hodně gólů.
V sobotu 17. června se již potřetí v naší obci uskutečnila pobožnost Božího těla. Tentokrát na „Hasenbergu“ –
ul. Horní a Slezské. Několik desítek věřících nejprve prožilo mši svatou na fotbalovém hřišti a poté se vydali na
průvod obcí. Na čtyřech zastaveních se věřící zastavili a přijali požehnání. Průvod byl ukončen na rozcestí u
kříže na ul. Slezská, kde si každý účastník mj. mohl přečíst a zamyslet se nad slovy – křesťane, neprojdi okolo
bez pozdravu. Pamatuj, že já jsem vykupitel… touto cestou bych chtěl vyjádřit poděkování rodinám
Slaninovým, Praskovým, Halfarovým a p. R. Švanovi za „nastrojení“ míst zastavení – oltářů.
O den později jsme na „Kučakovec“ pozvali všechny dříve narozené, kde se odehrálo Letní setkání seniorů (i
když ještě léto není, my jsme ho tak pojmenovali). Na sedm desítek seniorů mělo na programu kromě
neodmyslitelného občerstvení i možnost shlédnout taneční vystoupení žáků ze základní školy a také srandovní
vystoupení klubu důchodců z Hlavnice. Člověk by ani neuvěřil, že tomuto seskupení je dohromady 1600 let.
Taneční kreace a scénky tomu totiž neodpovídaly. Ženy i muži „váleli“ jak zamlada. Neodmyslitelnou kulisu
zajistila Rohovanka a tak všichni mohli z areálu zahrádkářů odcházet spokojení – já tedy jen doufám, že ano.
Děkuji všem, kteří se na obou zmiňovaných akcích podíleli přímou i nepřímou organizací a za rok opět na
shledanou.
Vážení občané, za pár dnů vstoupíme do druhé poloviny letošního roku. Dětem začínají prázdniny, dovolené,
zasloužené dny odpočinku a relaxace. Všem Vám přeji, abyste tyto dny prožili nejlépe, jak umíte. Přeji
především dětem a mládeži, aby se o prázdninách nestal nějaký úraz a pokud možno, využijte potenciálu obce
ke sportování a relaxaci. Všem ostatním přeji poklidné prázdninové dny.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
____________________________________________________________________________________

Informace Okresního soudu v Opavě – přísedící u soudu
V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících Okresního soudu v Opavě. Přísedící jsou voleni do
funkce na dobu 4 let. Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva obce, k navrženým kandidátům si
zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu. Přísedícím může být zvolen občan, který je
přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce přísedícího soudu volen a v
obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Přísedící vykonává
svou funkci ode dne následujícího po dni složení slibu. Jestliže slib neskládá (složení slibu se neopakuje, byl-li
přísedící zvolen znovu), vykonává svou funkci ode dne následujícího po dni zvolení. Za vykonávání funkce
přísedícího jsou poskytovány státem náhrady a hotové výdaje dle vyhlášky č. 44/1992 Sb. v platném znění.
Přísedícím přísluší dále za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto náhradu vyplácí stát
– v současné době ve výši 150 Kč.
Okresní soud v Opavě se obrátil na obec Rohov s žádostí o návrh kandidátů do funkce přísedícího soudu.
Kdo z občanů by měl zájem o tuto funkci, může se blíže informovat na obecním úřadě !
Nejpozději do konce měsíce srpna 2017 je nutno nově navržené kandidáty sdělit předsedkyni Okresního
soudu v Opavě, která se k nim vyjádří !!!
______________________________________________________________________________________
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Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 3. července 2017 !
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 19.7. a 16.8.2017 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
___________________________________________________________________________________

Naše obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, obec Rohov ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. přispěla také v roce
2016 ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalentu : 26,812 tun
Úspora energie : 710 114 MJ
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci._______________________________
______________________________________
__________________________________________

___________________________________________

Hned v úvodu ve 14.00 hodin vystoupí
dechová kapela Rohovanka !!!
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V obci se opět uskutečnila slavnost Božího Těla

V sobotu 17. června 2017 se v obci Rohov uskutečnila již
potřetí 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.
I přes nepříznivé, deštivé počasí proběhla mše svatá na
místním fotbalovém hřišti, po ní se vydal průvod věřících
obcí ulicí Horní se čtyřmi zastaveními u krásně
nazdobených oltářů …

Zastavení č. 1, ul. Horní 160

Zastavení č. 2, ul. Horní 151

Zastavení č. 3, ul. Horní 141
Poslední zastavení bylo u kříže na ulici Slezské čp. 132,
který byl postaven v r. 1909 a vysvěcen v květnu r. 1909
páterem Arnoštem Jureczkou ze Sudic.
Pro zajímavost:
Nápis na kříži zní: Christ, geh nicht ohne, Gruß vorbei.
Denk, daß ich dein Erlőser sei.
Volný překlad: Křesťane, neprojdi okolo bez pozdravu.
Pamatuj, že já jsem Tvůj Vykupitel.

Zastavení č. 4, ul. Slezská 132
______________________________________
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Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 18. června 2017 „Letní setkání seniorů u dechovky“. Akce se uskutečnila
v areálu Kučakovec. V doprovodném programu vystoupily děti ze ZŠ Sudice, poté se představil seniorům se
zdařilým vystoupením Klub důchodců z Hlavnice. O hudební doprovod se tradičně postarala Rohovanka.
Pohoštění ve formě koláčů, listového pečiva, chlebíčků a kávy bylo zajištěno.
Setkání se vydařilo, věříme, že se přítomní pobavili ve společnosti svých vrstevníků.

V letošním roce nebude organizován autobus
z obce Sudice, doprava vlastní !!!
________________________________________________________________________________________
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Projekt: „Aktivní na pohraničí / Aktywni na pograniczu” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000805

Pochod Nordic Walking dle projektu „Aktivní na pohraničí”
V sobotní odpoledne 27. května 2017 se na trasu Krzanowice-Rohov-Strahovice-Krzanowice vydalo okolo
100 osob z Polska i z Čech. Mezi nimi nechyběli také čelní představitelé obce Krzanowice. Pochodu se
zúčastnili nejmladší a také nejstarší účastníci – nejmladší chlapec ve věku 3 let a nejstarší účastníci ve věku 72
let. Zúčastnila se také nejpočetnější rodina obyvatel Wojnowic. Tito všichni byli odměněni za účast.
Pochod byl druhou akcí tohoto typu, která se ujala v obci Krzanowice. Jako obvykle nezklamali ani účastníci
ani organizátoři. Srdečné poděkováním patří všem účastníkům, osobám, které pomáhaly v přípravách akce a
také dobrovolníkům za vynikající atmosféru na trase, za povzbuzování a odvahu k dalšímu úsilí.
Pochod se uskutečnil v rámci polsko-českého projektu Aktivní na pohraničí, který byl spolufinancován
z Euroregionu Silesia. Jeho cílem je další rozvoj spolupráce mezi obcí Krzanowice a obcí Rohov. Jak víme, jsou
spjaty společnou historií, kulturou a identitou. V našich rodinách zaniká mezigenerační spojení způsobené
rychlým životním tempem. Z důvodu zastavení tohoto nepříznivého procesu, byla vytvořena možnost strávení
volného času společně a rodinně prostřednictvím cyklu akcí integrujících pokolení po obou stranách polskočeské hranice. Před námi jsou zanedlouho další akce v rámci projektu. Již 29. července tohoto roku zveme na
mezinárodní turnaj vesnic a 30. července na cyklovýlet. Po obou setkáních bude na obyvatele čekat spousta
překvapení a společná zábava.

foto: občerstvení v areálu CVA v Rohově
foto: účastníci akce v obci Krzanowice
________________________________________________________________________________

Společenská kronika –
měsíc květen 2017
Jubilanti – 65 let 2 občanky, 1 občan
Sňatky – 2

_______________________________________________________

Oznámení
MUDr. Kamil Běrský oznamuje, že ve
dnech 28.6. - 7.7.2017 nebude
ordinovat z důvodu dovolené.
Zástup u MUDr. Pokludové v Chuchelné,
tel.: 553 650 125

_________________________________________________________________________________
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ONDRÁŠOVKA CUP 2017
V minulosti byl tento turnaj pouze pro žáky, jejichž mužské „A“ týmy hrály v první a druhé fotbalové lize. A
tak nebyla žádná kvalifikační kola, ale přímo finále. Na nátlak ostatních klubů se poprvé otevřela možnost si
vybojovat účast přes dvě kvalifikace pro všechny týmy, které se přihlásí. Do kvalifikace se přihlásilo přes 100
týmů z celé České republiky a Slovenska. Takže po úspěšných kvalifikačních kolech ve Valašském Meziříčí a
Přerově jsme nastoupili k velkému finále ve Vysokém Mýtě.
Po celou sezónu jsme se snažili poctivě připravit, ale hlavně začátek jara a jeho počasí nám to hodně
komplikovalo. Někteří naši hráči šli, jak se říká, na to i skoro bez tréninku a jejich forma byla záhadou, jak pro
soupeře, tak i pro nás trenéry. Proto jsme s napětím očekávali první zápas na turnaji. První na řadě podle losu,
který si hned zjistil, kde sakra ten Rohov je, byl Benešov (u Prahy). Vítězství 5:1 a úvod z říše snů. Po třetím
zápase jsme měli plný počet bodů (9), a to už věděli o Rohovu v Pardubicích a v Praze. Pak už ale přišly těžší
chvíle. Výborné utkání s Mladou Boleslaví jsme prohráli 2:1, kdy nám druhý gól vsítili, když jich bylo aktivně
zapojených o jednoho hráče víc. Rozhodčí gól přesto uznal.
V sobotu jsme pak dohromady odehráli 9 zápasů ve 30°C horku a i my trenéři jsme vypili 2 celé 1,5 litrové
PETky Ondrášovky. Po sobotních výkonech jsme se dostali se ziskem 14 bodů na 6. místo zaručující postup do
finálové zlaté skupiny. Chyběly nám odehrát ještě 2 důležité zápasy základní skupiny. Po příjezdu na hotel jsme
čekali, že všichni půjdou brzo spát, ale po večeři si hráči dali ještě 1,5 hodiny v posilovně a taky v hotelovém
baru hlásili rekordní tržby.
Do nedělní části jsme vstupovali s vědomím, že jedna výhra ze dvou zápasů nám zajistí jistý postup do finálové
skupiny. Oba zápasy jsme však remizovali a museli čekat, jak dopadne další zájemce o 6. místo, Dukla Praha.
Neuspěla a my byli v sedmém nebi. Byla to hranice úspěchu a neúspěchu na tomto turnaji. I když jsme se
původně jeli jen zúčastnit, ale jak už tak už.
Finálová skupina tak to byla škola rychlosti, techniky a osobních soubojů. Naši někteří kluci hráli za hranicemi
svých možností a hráli na 120% a někdy i více. Ve finálové skupině jsme měli už pouze 3 remízy a 5 proher.
V žádném utkání jsme však nedostali pořádně za uši. Rohov-Olomouc 1:3, Rohov-Slovácko 2:3, Rohov-Sparta
0:4. Nakonec pro nás skvělé 12. místo z 24. Dvanácté nejlepší družstvo v kategorii U9 v celém Československu je Spartak Rohov. Při slavnostním vyhlášení hlásili: „12. místo Rohov, 600 obyvatel a polovina je ve
Vysokým Mejtě“. V tento den byl v Mýtě na Googlu nejvyhledávanější výraz -Kde leží Rohov.
Děkujeme za podporu rodičům a fanouškům, kteří byli u tohoto historického úspěchu a celý tým tímto
podpořili. Dokonce na stadioně zaznělo legendární povzbuzování Eintracht, Eintracht, čímž už totálně všechny
zmátli.
Zajímavé výsledky:
Rohov-Benešov 5:1, Rohov-Pardubice 2:1, Rohov-Dukla Praha 3:0, Rohov-Slavie Praha 1:1,
Rohov-Vítkovice 3:0, Rohov-Sparta Brno 3:3, Rohov-Strakonice 2:2, Rohov-Vyškov 3:3, Rohov-Hr.Králové0:4
Vítězem Ondrášovky cup v kategorii U9 se stal Hradec Králové, 2. místo Sigma Olomouc, 3. místo 1.FC
Slovácko.
Martin Halfar

___________________________________________________________________________________________________
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V uplynulých dnech jsme rovněž ukončili jarní část fotbalové soutěže obou našich žákovských družstev. Celé
jaro bylo vlivem špatných klimatických podmínek šito tzv. horkou jehlou. První zápas jsme odehráli 10.4. a
druhý až 8.5. Zápasy se pořád překládaly a bylo velmi těžké přimět hostující kluby, aby přijely do Rohova na
nedělní zápasy. Proto se omlouváme všem fanouškům za různé změny, ale opravdu to nešlo jinak.
Starší žáci 2006 a mladší - jarní super jízda soutěží, kdy každý zápas byl lepší a lepší. Z tohoto týmu máme
opravdu velkou radost. Hráči pochopili, že jsou jeden tým a někdy to hráli, jak už jsem někdy zmiňoval, jak
Real Madrid se všemi hvězdami. Za celou soutěž získali 41 bodů a skóre 157:49 a jasně ovládli svoji soutěž.
Mladší žáci 2008 a mladší-tým složený z našich nejmenších se taky vytáhl a svoji soutěž jasně opanoval. Byli
jsme hlavně rádi, že si všichni zkusili zahrát zápasy a že fotbal není o tom se jen někam postavit, volat „tu, tu“
(poznámka: tady, tady a stojí schovaný) a čekat až tam za někoho někdo zaběhne. U tohoto týmu se ve
výborném světle předvedli hlavně úplně ti nejmenší. Rekordní výhra 31:0 v Dolním Benešově se zapíše bílou
křídou do komína. Za sezónu získali 37 bodů a skóre 156:38.
Od příští sezóny zase OFS Opava mění ročníky a tak to vypadá, že budeme mít pouze 1 tým ročník 2007 a
mladší a zbytek bude zase jen trénovat. Je to veliká škoda. Dokonce jsme na OFS Opava k tomuto tématu
poslali dopis, ale odezva nepřišla žádná.
Martin Halfar
_____________________________________________________________________________________

SDH ROHOV INFORMUJE
V neděli 4.6.2017 proběhla na hřišti TJ SPARTAKU Rohov soutěž mužů a žen v požárním sportu pod názvem
„Memoriál Huberta Hluchníka“. Účast celkem: 22 soutěžních mužstev mužů a žen.
Výsledky: Muži: 1. Vřesina
2. Bělá
3. Závada
Výsledky: Ženy: 1. Markvartovice 2. Závada
3. Píšť

_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Vyšlo druhé vydání knihy Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Největší ediční počin Muzea Hlučínska loňského
roku, jehož náklad byl během několika dnů rozebrán,
je k dostání na Obecním úřadě Rohov !
Kniha je katalogem ke stálé expozici, ale lze ji chápat i
jako netradiční syntézu dějin Hlučínska. Publikace
zachovává tematické členění na šest základních okruhů,
avšak oproti muzejní expozici může jít více do hloubky a
klade větší důraz na konkrétní lidské osudy. Každý
zobrazený exemplář, ať snímek, dokument, či muzejní
exponát totiž představuje určitý jev nebo událost a stává
se tak jejím zástupným symbolem. Kniha autorů Jiřího
Junga a Jiřího Nemináře obsahuje více než 400 stran, můžete si ji zakoupit na obecním úřadě za cenu 480,- Kč.
______________________________________________________________________________________
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McDonalds Cup 1. kategorie (mladší žáci: rok nar. 2010 – 2007)
Historický úspěch pro ZŠ SUDICE____________________________
Okrskové kolo v Kobeřicích 11. 5. 2017
Začátek turnaje této věkové kategorie probíhal na fotbalovém hřišti v Kobeřicích. Bylo přihlášeno celkem 5
týmů a to: ZŠ Kobeřice, Bolatice, Dolní Benešov, Kravaře a ZŠ Sudice. V tomto kole Mcdonalds cupu jsme
nenašli žádného přemožitele a jednoznačně se nám podařilo postoupit do okresního finále, což je samozřejmě
pro naši školu velký úspěch. Kdo mohl tušit, že tato pohádka bude pokračovat ještě dále!
Okresní finále Opava, 17. 5. 2017
V okresním finále nás čekala mužstva hlavně z opavských škol a to: ZŠ Vrchní, Englišova, B. Němcové, E.
Beneše a také Kravaře. Hrálo se systémem každý s každým 2 X 10 minut a vítěz postupoval přímo do
závěrečného KRAJSKÉHO FINÁLE DO OSTRAVY. Proč právě historický úspěch pro naši školu? Důvod je
jednoduchý, ani v tomto kole jsme nenašli přemožitele a postoupili jsme z prvního místa do právě již zmíněného
finále do Ostravy.
Krajské finále Ostrava, 23. 5. 2017
Finále celé této soutěže probíhalo na ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě za účasti těchto týmů: ZŠ Libhošť,
Dělnická Karviná, Jelínkova Rýmařov, Kozlovice, Sudice a ZŠ Klegova (Vítkovice). Zde jsme byli rozděleni
na dvě skupiny a první dva týmy postoupily do semifinále. Hrálo se systémem 7 + 1 a to na 2 x 12 minut. Ve
skupině jsme narazili na týmy z Karviné a Rýmařova. Oba zápasy se nám podařilo vyhrát a postoupili jsme
z prvního místa do semifinále. V semifinále jsme narazili na ZŠ Libhošť. Také tento zápas se nám podařilo
vyhrát i přesto, že Libhošť zde měla početnou skupinku fanoušků, která je neustále povzbuzovala. Po
závěrečném hvizdu rozhodčího jsme se už mohli těšit na
finále proti ZŠ Klegova. Bohužel až v tomto zápase jsme
poznali první porážku v celém turnaji, ale nutno říct, že
tato porážka byla zcela zasloužená. Soupeř nás do ničeho
nepustil a vyhrál jednoznačně 5:0. I přes tuto porážku kluci
předvedli něco neskutečného. Vybojováním 2. místa
v krajském kole ukázali, že i malá škola může porazit
kohokoliv a dojít tak daleko, jako to zvládli tito chlapci.
Samozřejmě jim patří obrovské poděkování, že
reprezentovali tak úspěšně naši školu. Poděkování patří i
Spartaku Rohov a Meteoru Strahovice, za to, že se
chlapcům věnují a pravidelně je trénují.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Michal Mrva, Sebastián Majer, Antonín Halfar, Mikuláš Prasek, Josef
Halfar, Vítek Halfar, Štěpán Mac, Dominik Pavlovič, Matěj Švan a Michal Gorczakovski.
Matěj Švan byl zároveň vyhlášen nejlepším brankářem turnaje!
Mgr. Ondřej Pekárek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016-2017
DĚTI BUDOUCNOSTI… ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU

PROFESE – KUCHAŘKA

Projektová výuka nám představí a přiblíží danou profesi, popíše a seznámí děti se stručnou náplní a znázorní
formou kreseb, prezentací, co daná práce obnáší. V pátek 19. 5. 2017 jsme šli s družinou navštívit naši školní
jídelnu. V naší krásné jídelně nás očekávala zástupkyně profese KUCHAŘKA – paní Anežka Volná. Paní
Anežka nás seznámila s denní náplní práce vedoucí kuchařky a provedla školní kuchyní.
A co je vlastně náplní práce vedoucí kuchařky…?
Vedoucí školní jídelny Vladimíra Pekárková, nyní v zastoupení Pavly Komárkové a vedoucí kuchařka Anežka
Volná sestavují jídelní lístek a vhodnou skladbu pokrmů. Vedoucí kuchařka se také zabývá přípravou a úpravou
jídla, spolupracuje při zjišťování nákladů, objednávání surovin, přejímce, skladování a konzervaci zboží,
připravuje a váží suroviny na další den, udržuje kuchyňské náčiní a vybavení v čistotě. Minimální požadované
vzdělání - střední vzdělání s výučním listem. Děkujeme paní Anežce Volné, za krásné, poučné informace, za
perfektní připravenost, provedením školní jídelny a za svůj čas, který nám věnovala ☺
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka šk. družiny
_____________________________________________________________________________________
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Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích
Bitva
u
Zborova
představovala
první
významný
úspěch
československých
legionářů
na východní frontě během první světové války. Legionáři museli 2. července 1917 prokázat svou odhodlanost,
odolnost, sílu i statečnost a my si v letošním roce připomínáme již neuvěřitelné 100. výročí této památné bitvy.
Zborovský závod branné zdatnosti pro naši školu opět po dvou letech zorganizovala Československá obec
legionářská, Jednota Ostrava 1, pod vedením pana kapitána Jana Šimčíka. Tentokráte nám počasí opravdu přálo.
Součástí branného dne bylo především plnění nejrůznějších bojových úkolů – letní lyžování, dosažení mety,
určování světových stran a přenášení min. Nechyběla ovšem ani velmi oblíbená střelba ze vzduchovky nebo hod
gumovým granátem na cíl. Bodové skóre si žáci mohli také vylepšit zdoláním překážkové dráhy nebo
správným přenosem zraněného na nosítkách. Žáci jednotlivé úkoly zodpovědně a s nadšením plnili, bojovali, ale
také si pomáhali. Výkony byly nakonec natolik vyrovnané, že o celkovém vítězi musel rozhodnout dodatečný
rozstřel v podobě duelu kapitánů v přeskoku přes švihadlo. Pohár pro vítěze, odměna pro první tři družstva,
pamětní listy pro všechny zúčastněné žáky. Nakonec byla pro žáky připravena ukázka vojenské výstroje,
střelných zbraní a sebeobrany. Všichni si páteční branné dopoledne náramně užili a domů odcházeli
s nezapomenutelnými zážitky. Ohlasy žáků na průběh celého branného dne jsou uveřejněny na webových
stránkách školy.

Draví ptáci v naší škole
Ve čtvrtek 1. června se sešli žáci před školou, kde proběhla přednáška s ukázkami ze života a výcviku dravých
ptáků. Sokolník Jaroslav Oszelda si připravil pro nás řadu zajímavostí. Žáci mohli zhlédnout dravce např. v akci
při lovu na pohyblivé makety. Velmi nás zaujalo také letecké umění dravců a jejich přesnost při chytání kořisti.
Však také sklidili za svůj výkon zasloužený potlesk. Nadchlo nás pouto mezi dravcem a sokolníkem i to, jak se
po vypuštění vrátí svému chovateli na pěst. Na vlastní oči děti viděly např. sokola, káně, puštíka, kondora, orla,
výra či poštolku. Tato přednáška byla pro nás všechny opravdovým zážitkem. Chtěli bychom poděkovat
sokolníkům a jejich dravcům a těšíme se na další setkání.
Ing. Hana Nováková

Pohádkový dětský den v Sudicích
V sobotu 3. června se fotbalové hřiště v Sudicích proměnilo ve velký
pohádkový svět, ve kterém nás přivítala spousta krásných pohádkových
postav - Alenka z říše divů, Petr Pan, Nemo, Mimoni, Krteček, Asterix a
Obelix, Křemílek a Vochomůrka, Kung fu panda, Bob a Bobek i
Rákosníček. U každé pohádky děti plnily zajímavé úkoly. Než ale
mohly začít tyto úkoly plnit, děti z družiny a mateřské školy si pro
všechny připravily kouzelné taneční vystoupení. Nakonec čekalo na děti
ještě několik překvapení, a to prohlídka hasičského vozu, ukázka hašení
a projížďka po vesnici. Na dětském dnu nechyběla ani dětská tombola a
malování na obličej.
Radka Malchárková

Turnaj v minitenise
Dne 7. 6. proběhl na naší škole turnaj v minitenise. Účast byla hojná, své síly změřilo 20 dětí z prvního stupně.
Děti byly rozděleny do čtyř základních skupin po pěti, někdy dokonce po šesti. Ve skupinách hrály každé
s každým na jeden set do 10 bodů. Z každé skupiny pak postoupily dvě děti do vítězného vyřazovacího
pavouka. Počasí nám přálo, a tak se veškerá utkání odehrála na venkovním kurtu. Turnaje se zúčastnil i jeden
chlapec z Kobeřic, který také trénuje v naší tenisové škole.
Na krásném čtvrtém místě se umístila, jako jediná z děvčat, Michaela Švanová (3. třída). Na třetím místě skončil
Josef Halfar (1. třída), druhé místo obsadil Mikuláš Prasek (3. třída) a konečně na prvním místě skončil velmi
talentovaný Antonín Halfar (3. třída).
Celkově se turnajový den velice vydařil a doufáme, že i příští rok bude účast na turnaji vysoká. Děti si za
vítězství odnesly medaili, diplom a něco sladkého na zub. Také ostatní děti neodešly z prázdnou. Sladká
odměna leckomu spravila jejich zklamaný výraz. Dětem, které zvítězily, ještě jednou gratulujeme a těm
kterým to letos nevyšlo, přejeme mnoho úspěchu při dalším hraní.
Mgr. Veronika Truparová
__________________________________________________________________________________________
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou,
která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a
výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití
mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale
klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje.
Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud
taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře ulice Krátká.
Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby
se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a
recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo
nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na http://www.ekolamp.cz.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat !
Bouřka v pátek 16. června 2017 v odpoledních hodinách a její následky v obci Rohov

ulice Krátká směrem na ulici Hlavní

drobný vodní tok – levobřežní přítok
Strahovického potoka směrem k bývalé skládce
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

13

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

14

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

15

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

16

______________________________________________________________________________________________

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 nebo
vhodit do poštovní
schránky u vchodu do
Obecního domu !
_______________________________________________________________________________________________
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