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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
všechny Vás moc zdravím v prázdninový čas ! Prožíváme v těchto parných dnech krásné, i když velmi horké
počasí, ale to k létu patří. Těm, kteří si tyto dny užívají doma, přeji krásných dnů co nejvíce, všem ostatním,
kteří se chystají nebo již jsou na prázdninách a dovolených mimo domov, třeba v zahraničí, přeji to samé a
navíc šťastnou cestu tam i zpět. Dnešní úvodní slovo bych rozdělil do několika odstavců.
Investiční výstavba :
Na projekt „ Obnova veřejných prostranství v obci Rohov“ a „Obnova komunikace v obci Rohov“ jsme již
uzavřeli Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem staveb, kterou je firma Silnice Morava. V těchto dnech a
týdnech dokončujeme potřebné povolení ze strany dotčených orgánů a já předpokládám, že v průběhu prázdnin
se práce rozjedou. Na projekt „ Kaple sv. Petra a Pavla v Rohově“ jsme již vyhlásili výběrové řízení a na
33. zasedání ZO, které se uskuteční v pondělí 24. července se (alespoň doufám) vybere nejvhodnější dodavatel
stavby. Má obava pramení z aktuálního „nedostatku“ stavebních firem. Takřka všechny stavební firmy mají své
zakázky rozjeté a „volného prostoru“ ve svých kapacitách je omezené množství. Snad zastupitelé vyberou tu
správnou firmu a dílo se povede. U tohoto projektu, jehož předmětem je úprava prostranství před kaplí, došlo k
zásadní změně. Navržený materiál (betonová zámková dlažba, oplocení z ocelových výplní) bude proveden
z materiálů, které se k této sakrální stavbě hodí lépe. Bude tedy použita Slezská žula. Tou bude vydlážděná
plocha před kaplí a ze stejného materiálu se zhotoví i plotový sokl a zídky vč. okrasných žardiniér (květináčů).
Tento návrh byl posuzován na místě samém jak členy zastupitelstva, tak odborníky a projektanty. Věřím, že
pokud se dílo povede, bude to sice pro každého z nás velká změna, ale jistě k lepšímu. Počítáme rovněž i
s přeložkou sloupu/ů, které stojí před kaplí. Ty pohled na kapli bezesporu kazí. O řešení přeložky vč.
financování jsem požádal společnost ČEZ. Veškeré náklady spojené s přeložkou sloupu a vzdušného vedení
(drátů) budeme zřejmě financovat z vlastních zdrojů. Výsledný efekt však bude stát za to.
Zcela novou zprávou pro náš úřad, potažmo pro celou obec, je i (prozatím neoficiální) informace o tom, že nám
byla schválena další letošní dotace a to na projekt „Stavební úprava objektu hasičské zbrojnice Rohov“.
Ministerstvo zemědělství ČR nám na opravu této stavby poskytne dotaci ve výši 472.000,- Kč
z předpokládaných nákladů ve výši 740 tis. Kč. Předmětem projektu/stavebních prací bude zhotovení zcela nové
střechy, pokládka dlažby ve vnitřních prostorách zbrojnice, obnova elektroinstalace a omítek a v neposlední
řadě se nainstalují nová garážová vrata na el. pohon. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bude
vyhlášeno rovněž na 33. zasedání ZO v pondělí 24. července.
Kultura, sport, společenský život :
V sobotu 1. července se uskutečnil tradiční Rohovský Odpust. Letošní organizace byla zcela výjimečně v režii
obce a ve spolupráci s místními hasiči, kteří se postarali o občerstvení. Na sestavení programu nebylo mnoho
času, avšak věřím, že si každý návštěvník našel „to své“. Pokud byl letošní program, ve kterém bylo jen atrakcí
v počtu 8 + další program na hlavním pódiu pro někoho z Vás z nějakého důvodu špatný nebo nevyhovující, tak
se Vám omlouvám. Snad bude příští Odpust lepší. Touto cestou bych však chtěl moc poděkovat zaměstnancům
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obce za kompletní nachystání „Kučakovce“, místní hasičům, jejich kamarádům a rodinným příslušníkům za
zajištění občerstvení a také všem ostatním, kteří nám pomohli zajistit důstojný průběh mše svaté. No a
v neposlední řadě moc děkuji otci Jackovi a jeho kolegovi P. Norbertovi Dudovi za celebrování mše.
O týden později, tedy v neděli 9. července se v Hlučíně uskutečnil Festival kultury a řemesel Hlučínska. Pokud
se nemýlím, tak naše obec měla největší zastoupení. Festival zahájila Rohovanka se svým cca půlhodinovým
koncertem, ve stáncích se nabízely výrobky paní Pospěchové a Praskové a v neposlední řadě se čepoval Rohan.
I za tuto účast všem aktérům moc děkuji. Ještě den předem, tedy v sobotu 8. července, se naši hasiči zúčastnili
mezinárodního setkání a soutěže v hasičském sportu „Moravská brána“, tentokrát v Bílovci (družba s městem
Kietrz). Dle sdělení našich hasičů šlo o velmi povedenou akci vč. bohatého programu. Našim hasičům děkuji
také i za tuto účast.
Plány v nejbližších dnech :
Kromě uvedených stavebních prací se
zaměstnanci obce zabývají údržbou
zeleně (věřím, že ke spokojenosti všech)
a veřejných prostranství. Plánujeme
výstavbu oplocení „v uličce“ k farmě
pana ing. Hanzlíka, terénní úpravy za INLINE dráhou a pokračování ve
zpevňování polních cest. Na posledním
zasedání ZO bylo schváleno zakoupení
živičného recyklátu v objemu 400 tun,
kterými
dokončíme
polní
cestu
„Špalírovskou“ a zahájíme zpevňování
polní cesty „Krzanowická“(od Kozího
mostku k Sudicím).
V zastupitelstvu obce také uvažujeme o
propojení Rohova s cestou z Kobeřic do
Strahovic – prodloužením „Špalírovské“
cesty (obec má předběžný příslib odkupu
pozemků), dále pak o úpravě prostoru za
Domem služeb a výhledově také o lepším
zpřístupnění „ruského pomníku“
(přístupový chodník), a další…
Budeme určitě rádi i za Vaše podněty,
návrhy, postřehy….
Závěrem úvodního slova chci jako
obvykle poděkovat všem, kteří se na
chodu obce podílejí, pomáhají s údržbou
i jeho rozvojem. Do dalších letních/
prázdninových dní Vám přeji jen to
nejlepší, ale především pevné zdraví.

Daniel P r o c h á z k a , starosta
__________________________________________________________________________________
ZVEME OBČANY K ÚČASTI NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH S OBCÍ KRZANOWICE !!!
Jak je uvedeno na plakátu, ve dnech 29. – 30.7.2017 se uskuteční společné akce obou obcí:
v sobotu 29.7. turnaj obcí a v neděli 30.7. cyklovýlet a společná beseda na náměstí v Krzanowicích.
Vyzýváme občany k sestavení družstva, které se turnaje obcí dne 29.7. zúčastní! Detaily vám sdělíme na
obecním úřadě !
Všichni účastníci z řad občanů jsou vítáni !

__________________________________________________________________________________
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ZMĚNA V OBSAZENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROHOV
Informujeme občany, že k 30.6.2017 ukončil činnost zastupitele obce Rohov pan Martin Vehovský a
to z důvodu pracovního vytížení. Náhradní člen zastupitelstva obce Rohov bude ustanoven
v nejbližším období a veřejnost bude o této skutečnosti informována.
OÚ Rohov
__________________________________________________________________________________
Upozornění pro občany k úhradě poplatků !
Upozorňujeme občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 510,- Kč/poplatník byl splatný jednorázově do 30.6.
2017 (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 úterý 1. srpna 2017 !
_________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. pololetí 2017
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 4
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 4
Zemřelí občané : 3 (2 muži a 1 žena)
Narozené děti : 2 (2 chlapečci)
Sňatky:
2
Počet obyvatel k 1.1.2017: 590
Počet obyvatel k 1.7.2017: 589

Společenská kronika –
měsíc červen 2017
Jubilanti – 50 let 3 občanky, 1 občan
60 let 1 občanka
55 let 1 občan
70 let 1 občanka, 1 občan

________________________________________

Oznámení o uzavření budovy MěÚ Kravaře
Oznamujeme občanům, že z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny, bude budova MěÚ Kravaře,
ul. Náměstí 405/43 ve čtvrtek 3. srpna 2017 pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení. MěÚ Kravaře
__________________________________________________________________________________________

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident
republiky dne 19. dubna 2017 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod
č. 135/2017 Sb., částka č. 48/2017. Budou se konat ve dvou dnech, a to v pátek 20.
října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit novou knihu !
Na OÚ je k zakoupení kniha pod názvem: Opavský venkov před 100 lety, cena 100,- Kč.
_________________________________________________________________________________________

Omezení provozu na poště v Rohově od 2.8.2017 do 16.8.2017
Z důvodu personálního zajištění v době čerpání dovolené dojde k omezení provozu na poště Rohov, v
době od 2.8.2017 do 16.8.2017:
2.8.2017 - 8:00 - 10:00
3.8.2017 - 15:00 - 17:00
4.8.2017 - 8:00 - 10:00
7.8.2017 - 8:00 - 10:00
8.8.2017 - 15:00 - 17:00
9.8.2017 - 8:00 - 10:00
10.8.2017 -15:00 - 17:00
11.8.2017 - 8:00 - 10.00
14.8.2017 - 8:00 - 10:00
15.8.2017 -15:00 - 17:00
16.8.2017 - 8:00 - 10:00
_____________________________________________________________________________________
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 451,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o
velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 451,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 10,94 MWh elektřiny,
776,98 litrů ropy, 41,76 m3 vody a 0,20 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
2,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,66 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Městský úřad Kravaře, odbor dopravy oznamuje omezení obecného užívání silnice III/46824
Kravaře – Bolatice (v místě křížení železničního přejezdu v km 2,331 na trati Opava – východ – Hlučín)
úplnou uzavírkou silničního provozu z důvodu stavby „Modernizace přejezdů na trati Opava – východ –
Hlučín“. Termín úplné uzavírky je stanoven od 12.8. 2017 od 6:00 hod. do 19. 8.2017 do 18:00 hod. !
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude stanovena po silnici I/56 (Kravaře), sil. II/467 (Kravaře
– Kobeřice), sil. III/4671 (Kobeřice – Bolatice) a sil. III/46824 (Bolatice – Kravaře).
DTTO v opačném směru. Uzavírka je obousměrná včetně IZS a veřejné osobní linkové dopravy.
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Bude Vás zajímat ! Vývoj míry nezaměstnanosti – Obec Rohov
Míra
Červen
Červen
Červen
Září
Prosinec Březen
Červen
nezaměstnanosti 2014
2015
2016
2016
2016
2017
2017
Rohov
7,85 %
6,34 %
5,90 %
8,11 % 8,85 % 8,11 %
4,95 %
Údaje byly zpracovány Centrem společných služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

__________________________________________________________________________________
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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Startuje další
kotlíková výzva v
Moravskoslezském
kraji
Žádosti o kotlíkovou
dotaci začne kraj
přijímat 5. září 2017 v
10 hodin.
Už od čtvrtku 29. června
2017 si však zájemci o nový ekologický kotel mohou začít připravovat elektronickou žádost na adrese
https://kotliky.msk.cz/. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle
(uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle
a tepelná čerpadla.
„Naší prioritou je zlepšování kvality ovzduší v celé ČR a jedním
z podstatných nástrojů jsou právě kotlíkové dotace. Moravskoslezský kraj má tu výhodu, že dostane prostředky
ze dvou vln najednou, celkem téměř 900 milionů korun. Podle předcházejících zkušeností je vidět, že kotlíková
revoluce běží skvěle a o dotace je obrovský zájem,“ řekl Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU
Ministerstva životního prostředí ČR.
Finance, které MSK obdrží
pro tuto výzvu, odhadem postačí na výměnu zhruba osm a půl tisíce starých neekologických kotlů. „Příjem
žádostí o kotlíkovou dotaci bude zahájen 5. září 2017 v 10:00 hodin. Tentokrát budou lidé podávat žádosti
pouze elektronicky s tím, že následně do deseti pracovních dnů doloží listinnou verzi žádosti vytištěnou
z elektronické aplikace a potřebné přílohy. Možností elektronického podání jsme chtěli lidem poskytnout větší
komfort, aby si vše mohli zařídit pohodlně a vyhnuli se případným frontám,“ uvedla Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství. Lidé teď budou mít více než dva měsíce na
to, aby si do 5. 9. jednoduchou žádost v elektronické aplikaci připravili a „předvyplnili“. Formulář je
uživatelsky velmi přívětivý, žadatele například „pohlídá“, aby nezapomněli na některý povinný údaj nebo jim
podle zadaných nákladů a místa vypočítá konkrétní výši dotace se všemi navýšeními a příspěvky.
„Moravskoslezský kraj přispěje na každý kotel v rámci nové výzvy částkou 7,5 tisíc korun. Celkově kraj
vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí.
Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová. Do
spolufinancování kotlíkových dotací ve spolupráci s krajem se zapojilo celkem 78 obcí, což je o 4 více než v 1.
kole. Jejich přehled je uveden na krajských kotlíkových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/. Obec
Rohov bude ve 2. vlně přispívat žadatelům dle rozhodnutí zastupitelstva obce na každý kotel pevně
stanovenou částkou ve výši 7.500,- Kč.
Od poloviny června do konce prázdnin pracovníci krajského úřadu vyjíždějí do obcí s rozšířenou působností
a na seminářích vysvětlují podmínky pro získání kotlíkové dotace přímo občanům. V první polovině června
seznámili s podmínkami kotlíkové dotace i zaměstnance úřadů obcí a měst, která o tuto aktivitu měla zájem, aby
mohli zájemcům o nový ekologický kotel poskytnout potřebné informace co nejblíže jejich bydlišti.
Veškeré informace ke druhému kolu kotlíkových dotací jsou zveřejňovány na webových stránkách
https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, email kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (od 29. 6.
každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu).
•
•
•

Počet lokálních topenišť v MSK topících pevnými palivy: 47 tisíc
Počet nevyhovujících kotlů: (odhadem) 23 až 24 tisíc
Dosud díky dotacím v MSK vyměněno: cca 8 tisíc kotlů

V minulé vlně kotlíkových dotací uspělo 7 žadatelů z obce Rohov, obec Rohov jim ze svého rozpočtu přispěla
celkovou částkou 50.817,- Kč !________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

6
ROHOVSKÝ ODPUST 2017
Největší obecní akce – ROHOVSKÝ ODPUST – se uskutečnil v areálu Kučakovec v sobotu 1.7.2017.
Oslavy zahájila ve 14.30 hod. slavnostní bohoslužba pod širým nebem, celebrovaná otcem Jackem a jeho
hostem - P. Mgr. Norbert Waclaw Nawrath z Boršice u Blatnice. V programu pak od 16.00 hod. k poslechu
zahrála místní dechovka Rohovanka. V 16.30 hod. vystoupily děti z MŠ Rohov a poté žáci ze ZŠ Sudice, které
vystřídali Klauni z Balónkova. Během celého odpoledne byly pro děti připraveny zábavné atrakce - skákací
hrad, malování na obličej, kolotoč, v doprovodném programu bylo možné shlédnout ukázky sebeobrany a
vojenské výzbroje. Po celou dobu bylo připraveno místními hasiči bohaté občerstvení. Program večer uzavřela
taneční zábava se skupinami Normal a Helpness.

_____________________________________________________________________________________
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Devátý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již podeváté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 9. července se
zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého
programu se představily dechové kapely Rohovanka, Hlučíňanka a Slezská kapela, folklorní soubory
Karmašnice, Vlašanky a Bolatické seniorky, taneční soubory Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a
mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované
výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené
z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské
koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za
zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok u desátého ročníku na shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková, manažerka Sdružení obcí Hlučínska

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Prázdninový letní tábor pro děti
Objevíš – vynalezeš! Tak s tímto tématem zápasily děti, které se v době od 4. do 15. července zúčastnily letního
tábora ve Velkých Karlovicích. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je být mořeplavcem, objevovaly pevninu,
zkoumaly krásy a složitosti létání a zkrátka si užily spoustu legrace a dobrodružství. Věřím, že se dětem tábor
líbil. Velké poděkování pak patří všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli s realizací tábora a všem vedoucím,
zdravotníkovi a paní kuchařce, za to že ve svém volnu věnovali svůj čas a energii na hladký průběh celé této
akce.
Za Roháček o.s. Adéla Komárková

_______________________________________________________________________________________
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Vizualizace úpravy prostranství před kaplí sv. Petra a Pavla

__________________________________________________________________________________
Stalo se před 60 lety … čerpáno z obecní kroniky
Dne 30. června 1957 byl v Rohově slaven odpust za pěkného počasí. Přišlo se podívat hodně lidí z okolních
vesnic. V místní kapli byla sloužena mše svatá farářem Josefem Konečným ze Sudic.
Protože se v tomto roce počítalo s generální opravou budovy MNV, začal se svážet stavební materiál. Na úseku
cesty od hostince k č.p. 81 (p. M. Matyášková) byla položena kanalizace a vyzděny sběrné jímky. Okolo
zahrady č.p. 117 (p. D. Obrusníková) byla obnovena betonová zeď.
Na Hlučínsku působila skupina zlodějů, kteří v květnu navštívili i Rohov. Dopustili se krádeže prádla a šatstva u
Jana Nevřely č. p. 14. Orgány veřejné bezpečnosti byli dopadeni a souzeni v Hlučíně.
V mateřské škole je zapsáno 35 dětí, byly přijímány děti zaměstnaných matek a to ve stáří od tří let. Národní
škola zůstala organizována jako dvojtřídka, navštěvuje ji 5 postupných ročníků s celkovým počtem 65 žáků.
Odvody se konaly v okresním městě Hlučíně. U odvodu byl ročník 1938. Branci nastupovali vojenskou základní
službu dne 1.10.1957.
Hospodářství čs. státních statků obhospodařuje 211,46 ha orné půdy. Vlastní pozemky i na sudickém katastru.
Statek má též pískovnu, kde se bere písek pro potřebu vlastní i pro obec. Vedoucím farmy byl Miroslav Klimeš.
Kromě stálých pracovnic z Rohova byly zde zaměstnány pracovnice polské národnosti a 2 rodiny na stálou práci
se přistěhovaly z pohraničí.____________________________________________________________________
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SDH Rohov informuje
Moravská brána se uskutečnila 8.7.2017 v Bílovci u příležitosti založení 150 let SDH Bílovec. Bílovec si pro
všechny pozvané připravil opravdu bohatý program. Do Bílovce jsme odjížděli s našimi přáteli z polské obce
Rozumice v ranních hodinách, abychom vše stihli. Dopoledne jsme měli prohlídky zajímavých prostorů města.
Proběhly prohlídky kostela a vyhlídkové věže, dále jsme byli v muzeum, na zámku v hasičské zbrojnici SDH
Bílovec a potom jsme navštívili výjezdové centrum místní profesionální jednotky. V poledne jsme se zúčastnili
společného oběda, který byl uspořádaný pro všechny zúčastněné. V 13.30 hod. jsme se přesunuli na náměstí,
kde proběhl slavnostní nástup všech družstev a praporu. Všichni se za doprovodu místní kapely zúčastnili
průvodu, který se přesunul do prostoru soutěže.
Soutěž měla dvě disciplíny, dovednosti štafeta pro 7 členů a požární útok. Naše družstvo skončilo celkově na 4
místě, požární útok 2 místo a štafeta 6 místo. Naši přátelé z Rozumic měli dvě družstva, ženy celkově 2 místo a
muži 3 místo. Celá soutěž byla rozdělena na polské a české družstva.
Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili a také obecnímu úřadu za finanční podporu celé akce.
Petr Tomíček

_______________________________________________________________________________________
SDH Rohov Vás zve
na tradiční

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „

v sobotu 5. srpna 2017
od 18.00 hodin na ulici Horní !

Senioři na výletě
V první sváteční červencový den si rohovští senioři
vyjeli na výlet do Bělé.
Nejdříve navštívili oblíbené místo seniorů - kostel a
hřbitov. Pak si zajeli na pstruhy, napili se čisté
pramenité vody u léčebných bazénků, prošli se
labyrintem a výlet zakončili u Rohana. Zase jednou
příjemně prožitý den.
Marta Švanová

Hudba: pan Josef Melecký
Pro všechny děti malování na obličej
a skákací hrad zdarma !
Bohaté občerstvení a tombola zajištěno !
V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí
občany, aby ti občané, kteří chtějí přispět cenou do
tomboly, tuto cenu odevzdali u manželů Kristy a
Leoše Halfarových, ul. Horní 141, a to v průběhu
pátečního odpoledne 4.8.2017 nebo v sobotu
5.8.2017 do odpoledních hodin !
Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!
________________________________________________________________________________________
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Pamětní deska padlým v I. a II. světové válce v obci
K seznamu padlých, který zpracoval p. Radek Němec, se již vyjádřili někteří občané. Níže zveřejňujeme
opravený seznam. Vaše připomínky či doplnění nahlaste prosím obecnímu úřadu do konce srpna 2017, aby
mohl být seznam finálně uzavřen a připravily se tak podklady pro zhotovení pamětní desky, která by byla
uctěním památky těch obyvatel naší obce, kteří se stali obětmi obou válek. Pozn. opravy – podtrženo !
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
Nar. Úmrtí Bydliště
jméno
Nar. Úmrtí Bydliště
Bensch Paul
1921 1945
Nawrath Peter
1905 1944
Rohov,statek
Boczek Emanuel
1899 1944
Nevřela Matěj
1914 nepadl Bolatice
Dobbrunz Willi
1898 1945
Nevřela Ludvík
Rohov 4
Dorna Antonín
Rohov 92
Nevřela Josef
Rohov 92
Gaida Johann
1912 1945
Němec Josef
1909 1941
Rohov-Píšť
Halfar Emmerich
1925 1945
Obrusnik Bernhard 1908 1944
Rohov 90
Halfar Wilhelm
1915 1941
Rohov 83
Obrusnik Paul
1910 1942
Rohov 13
Halfar Reinhard
Rohov 84
Obrusnik Reinhold 1922 1945
Rohov 65
Hladik Leo
Rohov
Obrusnik Josef
Rohov 81
Hladik Josef
Rohov 6
Rzytki Rudolf
1900 1944
Hluchnik Erhard
1912 1943
Schwan Emmerich 1906 1944
Hluchnik Johann
1904 1944
Rohov 68
Strnisko Viktor
1917 1942
Rohov 30
Kotzian Leo
Rohov 1
Strusch Anton
1910 1945
Kotzian Ernst
Rohov 102
Strusch Emil
1926 1944
Komarek Franz
1905 1944
Strusch Josef
1926 1945
Hlučín
Strusch Maximilian 1919 1942
Komarek Richard 1932 1945
dítě
Kosel Maximilian
1908 1943
Strzibny Josef
1907 1944
Rohov 69
Kupka Georg
Rohov 89
Senftner (Kretek)
Rohov 72
Kubný Johann
1923 1942
Rohov 61
Ternka Peter
1898 1947
Rohov 7
Kubný Valentin
Rohov 66
Urbansky Georg
Rohov 109
Latka Ernst
1915 1945
Rohov 42
Urbas Johann
1914 1944
Rohov 55
Latka Anna
Rohov 42
Watzlawik Josef
1895 1944
Moravec Josef
Rohov 76
Wicha Karl
1911 1942
Nawrath Josef
1908 1942
statek
Wicha Oswald
1921 1942
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), Komárek Richard – dítě, syn Anny Komárkové: 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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CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 – 2017 DĚTI BUDOUCNOSTI…
ANEB ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU PROFESE – POLICISTA 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 pondělí 19. 6. 2017 nás do školní družiny přišli navštívit policisté, kteří si pro nás nachystali
velmi zajímavý program. Největšímu zájmu se mezi dětmi těšila daktyloskopie. Děti také obdržely pexeso,
omalovánky a mohly si prohlédnout pracovní pomůcky policisty. Policista je příslušník policie. Základní úlohou
policisty je ochrana veřejného pořádku, předcházení kriminality, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a
přestupků. Policista plní úkoly týkající se základního dohledu nad dopravou, odhalováním a vyřizováním
přestupků, méně závažných trestných činů nebo závažných trestných činů, které nejsou v působnosti kriminální
policie. Dochází ke koordinaci a usměrňování služeb policie v rámci útvarů s vymezenou působností nižšího
stupně nebo při dohledu nad veřejným pořádkem. Policisté většinou chodí v uniformě a jsou
označeni hodnostmi (např. poručík, major apod.) aj). Základní činnosti policisty jsou:
Hlídková služba - základní forma výkonu služby - policisté formou pěších nebo motorizovaných hlídek zajišťují
ochranu veřejného pořádku, předcházejí kriminalitě, odhalují a vyšetřují trestné činy.
• Obchůzková služba – zajišťuje každodenní a bezprostřední kontakt s veřejností ve svěřených okrscích.
Služba je zaměřena na prevenci kriminality a dopravní nehodovosti.
• Dozorčí služba - zabezpečuje příjem oznámení na odděleních policie. Po přijetí oznámení zabezpečuje a
organizuje prošetření oznámených skutečností.
• Kriminální služba - zajišťuje odhalování kriminálních zločinů a trestné činnosti
• Pořádková služba – zajišťuje veřejný pořádek, brání lidovým rebeliím, ochraňuje vládu, resp. politický
systém jako celek.
Děkujeme pánům policistům a paní policistce za opravdu vyčerpávající, poučné informace, perfektní
připravenost, ukázky pomůcek a také za čas, který nám věnovali.
Ester Medková, DiS.
„Léto s matematikou“ 21. června proběhla na naší škole matematická soutěž nazvaná „Léto s matematikou“.
Dle svého názvu nás tento den obdařil vskutku letním počasím. Zúčastnily se jí děti od prvního do šestého
ročníku. Děti byly rozděleny do tří kategorií. V I. kategorii soutěžili žáci 1. a 2. třídy, ve II. kategorii žáci 3. a 4.
třídy a III. kategorie se zúčastnili žáci 5. a 6. třídy. Děti řešily tři matematické úkoly, kde musely nejen počítat,
ale také logicky odvodit správné odpovědi.Většina zúčastněných byla moc šikovná a zaslouží si pochvalu. Příští
šk. rok naše „šikovné matematické hlavičky“ opět nezklameme a zase si pro ně připravíme nějakou mat. soutěž.
Hezké prázdniny!
Mgr. Hana van der Laan, Mgr. Lenka Běláková, Mgr. Veronika Chovancová
„Zdravá – Nezdravá“ noc v družině V pátek 9. 6. 2017 proběhla dlouho očekávaná „Noc v družině“, která
byla stejně jako jindy plná pohody a zábavy. V letošním školním roce jsme pojali přespání v družině poněkud
jinak a zaměřili jsme se na zdravý a nezdravý životní styl, způsob života. Vedoucí vychovatelka školní družiny
připravila pro 37 dětí pestrý program. Sešli jsme se v 16.00 hodin v tělocvičně naší školy, kde jsme si uložili své
věci, připravili si „pelíšek“, seznámili se s denním a večerním programem. A mohlo se začít… Pro děti byla
nachystána čtyři stanoviště a děti byly rozděleny do několika skupinek. Na prvním stanovišti děti rozpoznávaly
druhy ovoce a zeleniny. Ovšem pozor, se zavázanýma očima. Na druhém stanovišti vypracovaly různé pracovní
listy se zdravou stravou. Na předposledním stanovišti měly děti za úkol kreslit potravinovou pyramidu. A
konečně na posledním stanovišti skákaly děti přes švihadlo po dobu dvou minut. Všechny úkoly byly řádně
splněny. Děti školní družiny se vyznamenaly a prokázaly velké znalosti a dovednosti. Po splněných úkolech
jsme se všichni vyfotili, zahráli si na terase přehazovanou a už jsme se neuměli dočkat, až k nám dorazí pizza od
„ZLATÉHO DŽBÁNU“ v Sudicích, která nám všem přišla vhod. Šunková, sýrová, salámová… Pizza byla
prostě výborná. Po vydatné večeři probíhala večerní hygiena a po ní následovala pohádka „V tom domě straší“.
Po setmění pak většina odvážlivců absolvovala i noční stezku odvahy. Páteční večer byl pro všechny zábavný,
ukládání ke spánku nebylo až tak náročné. Budíčkem v sedm ráno děti vyskočily ze svých spacáků a užily si
ranní rozcvičku. Po vydatné snídani jsme všichni zahájili velký úklid. Velké poděkování patří mým dvěma
kolegům – Mgr. Haně van der Laan, Mgr. Michalu Kunickému a také žákyním 9. třídy – Dominice Strniskové,
Magdaléně Hantákové a Veronice Halfarové. Děkuji také všem skvělým dětem naší družiny.
Ester Medková, DiS., vedoucí vychovatelka školní družiny

__________________________________________________________________________________
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Sběr papíru
Během prvních květnových dnů se na naší škole uskutečnil sběr papíru. Opět byl úspěšný, děti a jejich rodiče
nanosili a my navážili 3 781 kg. 1. místo právem náleží Adélce Komárkové s 561 kg, na 2. místě se umístil Filip
Komárek s krásnými 421 kilogramy a 3. místo patří Dominiku Nevřelovi s 176 kg. V soutěži tříd vyhrála 2.
třída, na 2. místě skončila 4. třída a na 3. místě 1. třída. Peníze ze sběru budou použity na výtvarné potřeby pro
naše žáky. Všem dětem a rodičům děkujeme! A přejeme krásné prázdniny!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení rodiče, milí žáci, kolegyně a kolegové,
školní rok 2016-2017 je na svém úplném konci, máme
za sebou deset náročných pracovních měsíců a všichni
se již těšíme na zasloužené volno. Děkuji všem za
náročnou práci, kterou odváděli během uplynulého
školního roku. Všem pedagogům, správním
zaměstnancům přeji krásnou dovolenou, odpočinek,
relaxaci, načerpání nových sil a elánu do další
společné práce po prázdninách. Dětem přeji krásné
léto,
hodně
sluníčka,
nevšedních
zážitků,
dobrodružství a nových kamarádů, prostě báječné
prázdniny, jak mají být!
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy

Rozloučení se žáky 9. třídy na OÚ Sudice
Na Obecním úřadě v Sudicích proběhlo 29.6.2017
rozloučení se žáky 9. třídy, kteří ukončili základní
školní docházku.

Poslední den ve škole :
David Kubný, Jan Lasák, Marek Pekárek,
Veronika Halfarová, Magdaléna Hantáková,
Lenka Hanuschová, Kristýna Anna Murcková,
Tereza Pačková, Dominika Strnisková a Tereza
Tomaschková.
_______________________________________________________________________________________________

Rozloučení s předškoláky v MŠ Rohov
28. června 2017
Zavřela se vrátka školky, odcházejí kluci, holky.
Teď aktovky na záda, jdem do školy, paráda !
Budeme si zpívat, hrát, z učení se radovat.
Rozloučení s dětmi, které zasednou po prázdninách do
školních lavic, proběhlo ve středu 28. června
v mateřské škole za účasti starosty obce. Každé ze tří
dětí obdrželo od obce pamětní list, pamětní knížku
z mateřské školy a malé dárečky. Přejeme dětem
správné vykročení do života školáka, hodně štěstí,
dobrých známek a hezkých zážitků ve škole !
Do školních lavic po prázdninách usednou z MŠ
Rohov: Hedvika Hluchníková, Anastázie Komárková,
Veronika Kubelová
__________________________________________________________________________________________
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