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Vážení a milí čtenáři,
říjen 2018 je měsíc, kdy končí volební období 2014 až 2018. V tomto období se zastupitelstvo obce Rohov sešlo
na 49 zasedáních, kde se rozhodovalo o vývoji naší obce po dobu těchto čtyřech let. Z mého pohledu to bylo
jedno z nejlepších období, jelikož jsme zrealizovali bezmála dvacítku investičních a neinvestičních projektů,
kterými jsme zhodnotili obecní majetek o více jak 17 milionů korun, a získali necelých 10 milionů korun
z nejrůznějších dotačních programů. Nemuseli jsme, ale chtěli. Využili jsme možností, které byly a stále jsou.
K tomu je však zapotřebí zkušeností, které máme. O tom, že to není nic jednoduchého, se nebudu zmiňovat. Je
to náš úkol, naše práce. Nebýt zaměstnankyň našeho úřadu (p. Marie Kubná a p. Karla Moravcová) a dalších
odborníků na dotace, projektantů, stavebních firem, ale také zastupitelů, výsledek našeho snažení by vypadal
úplně jinak. Proto si toho nesmírně vážím a všem moc děkuji. Ve dnech 5. – 6. října jste si zvolili nové členy
zastupitelstva obce Rohov na období 2018 - 2022, kteří by měli navázat na dosavadní práci zastupitelstva a
úřadu jako takového. Spousta práce je již hotova, ale další před námi, proto věřím, že se podaří najít společnou
řeč, táhnout za jeden provaz a ve finále uskutečnit vše k prospěchu nás všech – občanů Rohova. Nově zvolené
zastupitelstvo obce si na svém ustavujícím zasedání, které se uskuteční 30. října 2018, zvolí starostu,
místostarostu a povinné výbory (finanční a kontrolní). Z tohoto místa bych však rád poděkoval zastupitelům,
kteří pracovali v zastupitelstvu obce Rohov v období 2014 – 2018, za práci pro obec.
Krátce se zmíním o dalších událostech, které se uskutečnily v uplynulém měsíci. V sobotu 15. září jsme prožili
Dožínkové odpoledne. O této události píši na jiném místě zpravodaje, nicméně si neodpustím vyzdvihnout tuto
akci, protože mě velmi mile překvapilo kladné přijetí této zaniklé „tradice“. Moc mě potěšilo zapojení místních
občanů (a nebylo jich málo), ale i přespolních diváků. Pozitivní ohlasy mě přesvědčily o tom, že i v příštím roce
si Dožínkové odpoledne zopakujeme. Každopádně chci moc poděkovat především zaměstnancům obce za
přípravu a organizaci „Dožínek“. V pátek 14. září a v neděli 16. září uspořádali místní zahrádkáři pro širokou
veřejnost tradiční Výstavu ovoce, zeleniny a domácích výrobků. Výstava se uskutečnila na „Kučakovci“ a bylo
se na co dívat. Pěkně nazdobený prostor budovy dokresloval příjemnou atmosféru výstavy, kterou si naši
zahrádkáři připravili ve spolupráci s vystavovateli, tedy s občany obce. Jsem moc rád, že se akce povedla a že se
líbila všem návštěvníkům. Děkuji zahrádkářům za tuto ryze zahrádkářskou akci !
O týden později jsme si opět v areálu zahrádkářů připomněli 40 let od vzniku Rohovanky. Kulturně-společenská
akce byla po všech stránkách organizována opět zaměstnanci obce, kterým děkuji za pomoc na této akci. Jen mě
mrzí slabší účast z řad diváků, především místních. S přihlédnutím na programové vystoupení Městského
orchestru mladých z Dolního Benešova (hlavní bod programu oslav), který si připravil mj. působivý pochod
obcí, mohlo být toto výročí oslaveno větším počtem návštěvníků, jelikož účast diváků je vždy tím největším
oceněním každé akce.
Musím se však zmínit o další události, která se uskutečnila 25.8.2018 a to Moravskoslezský cup 2018
v Kravařích. Jak jsme Vás informovali v zářijovém vydání zpravodaje, náš tým TJ Spartak Rohov se na tomto
mezinárodním fotbalovém turnaji umístil na neuvěřitelném druhém místě. Nebudu zastírat, že jsem na kluky
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moc pyšný a ač to možná nevypadá, strašně jim fandím. Děkuji jim, stejně tak i trenérům za tento úspěch a do
dalších zápasů přeji jen to nejlepší.
Závěrem tohoto úvodního slova děkuji také Vám všem, kteří se jakkoliv podílíte na chodu a rozvoji naší obce,
přeji Vám pevné zdraví, spokojenost a Boží požehnání do dalších dnů.
Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________

Změna hodin pro veřejnost na poště Rohov
Na webové stránce obce, na poště v Rohově a na obecní vývěsce jste byli informováni o plánované úpravě
provozních hodin na pobočce České pošty, s. p. v Rohově. K dnešnímu dni evidujeme k návrhu pouze 4
připomínky z řad občanů. Tyto připomínky byly zaslány České poště, s. p. k vyhodnocení. Na základě tohoto
vyhodnocení se Česká pošta, s. p. rozhodla od 1.11.2018 navrženou změnu realizovat s tím, že půjde, jak již
bylo avizováno, o zkušební dobu 2 měsíců.
Od 1.11.2018 budou u pošty Rohov upraveny
hodiny pro veřejnost následovně :
Pondělí
08:00-10:00, 14:00-17:00 hod.
Úterý
08:00-10:00, hod.
Středa
08:00-10:00, 14:00-17:00 hod.
Čtvrtek
08:00-10:00, hod.
Pátek
08:00-10:00, hod.

Současné hodiny pro veřejnost u pošty Rohov:
Pondělí
08:00-10:00, 15:00-16:00 hod.
Úterý
08:00-10:00, 15:00-16:00 hod.
Středa
08:00-10:00, 15:00-17:00 hod.
Čtvrtek
08:00-10:00, 15:00-16:00 hod.
Pátek
08:00-10:00, 15:00-16:00 hod.

Po zkušební době 2 měsíců následně Česká pošta, s. p. vyhodnotí, zda nově stanovené hodiny vyhovují
veřejnosti a dle výsledku bude adekvátně reagovat. I v tomto období budeme soustřeďovat připomínky z řad
občanů, které však musí být našemu úřadu jakoukoli cestou sděleny/doručeny !
__________________________________________________________________________________________
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Volby do Zastupitelstva obce Rohov konané ve dnech 5.10. – 6.10.2018
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5.10. - 6.10.2018,
II. KOLO 12.10. - 13.10.2018 - OBEC ROHOV
__________________________________________________________________________________________
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rohov
Volební účast v %
:
56,4 %
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
1972, z toho:
Volební strana Rohov – náš domov získala celkem
:
1475 hlasů
Volební strana Rohov – náš lepší domov získala celkem
:
497 hlasů

Zvolení zastupitelé obce Rohov
Kandidátní listina
Kandidát
Hlasy
Pořadí zvolení Název volební strany
Příjmení a jméno
1.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Obrusník Zdeněk Bc. MBA
204
2.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Jurčík Pavel Bc.
196
3.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Procházka Daniel
194
4.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Birtková Hana Mgr.
154
5.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Halfar Martin
160
6.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Ryška Jiří Ing.
115
7.
ROHOV - NÁŠ DOMOV
Stiborský Martin
152
8.
Rohov-náš lepší domov
Večerek Josef
84
9.
Rohov-náš lepší domov
Tomíček Petr
73
______________________________________________________________________________________
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – I. KOLO
Volební účast v %
:
44,9 %
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
213
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1.
Josef Vícha
14
2.
Petr Pavlíček
13
3.
Kamil Běrský
10
4.
Vlastimil Kupka
0
5.
Vladimír Tancík
12
6.
Herbert Pavera
117
7.
Simona Horáková
45

__________________________________________________________________________________
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – II. KOLO
Volební účast v %
:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
6.
Herbert Pavera
60
7.
Simona Horáková
25

17,9 %
85

__________________________________________________________________________________
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INFORMUJEME – KOTLÍKOVÉ DOTACE
Informujeme občany, že dne 16.10.2018 byla zaregistrována poslední žádost s číslem 10.000 do druhého kola
kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Nyní již žádosti registrovat nelze - příjem žádostí byl tímto
ukončen. Více na stránkách: https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/177.
_________________________________________________________________________________________
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DOŽÍNKOVÉ ODPOLEDNE 2018
Dožínkové odpoledne, které se po více jak 60. letech uskutečnilo v sobotu 15. září, se povedlo nad očekávání
organizátorů. Akce započala sváteční mší svatou v kapli sv. Petra a Pavla v intenci za poděkování za úrodu.
Kaple byla plně obsazena věřícími z Rohova i okolí. Po mši svaté byly návštěvníkům rozdávány koláče, které
ve finále pochyběly. V 15. hodin vyrazil z areálu zemědělské farmy Ing. Jana Hanzlíka slavnostní průvod
alegorických vozů a techniky, ať už zemědělské, tak i zahradní a kromě dvou zemědělských družstev se zapojila
i řada místních občanů a techniky bylo na 15 kusů ! Zhruba dvoukilometrová trasa průvodu se krok po kroku
posouvala ulicemi Rohova za doprovodu dechové kapely Rohovanka a za hlučného troubení klaksonů
projíždějící techniky. Průvod krátce zastavil u kaple sv. Petra a Pavla, kde se přidali další občané a hosté, aby
pak všichni společně došli do centra oslav, tedy do areálu Centra volnočasových aktivit „Na skládce“. Jakmile
se technika zaparkovala na svá vyhrazená místa, došlo k oficiálnímu zahájení dožínkového odpoledne. Starosta
obce přivítal všechny návštěvníky a také hosty. Na pódiu nechyběli zástupci dvou zmiňovaných zemědělských
družstev a také místní kněz, otec Aleš Písařovic, který krátce předtím odsloužil sváteční, dožínkovou mši svatou
v kapli. Po úvodním přivítání byl z rukou místních dětí v selských krojích a s překrásnou básní předán
dožínkový chléb zemědělcům, poté byl rozkrojen a podarován všem návštěvníkům. Následovalo poděkování za
úrodu, za péči o půdu zemskou a za celoroční spolupráci. Na pódiu se pak uvolnil prostor pro soubor
„Krzanowicke omy“ z polských Krzanowic a jejich působivé vystoupení a posléze již hrála dechová kapela
Rohovanka. V rámci dožínkového odpoledne bylo v areálu k vidění mnohé. Jak zemědělská a zahradní technika,
která se zúčastnila průvodu, tak také historická technika a nářadí našich předků. Tu propůjčil ze své sbírky
rohovský starosta. Dlouhou chvíli si mohly děti zpestřit hopsáním na nafukovacím hradu a od 17. hodiny se
zúčastnit dožínkové soutěže o zajímavé ceny. Návštěvníci dožínkového odpoledne měli také možnost se
občerstvit a to hned u šesti stánků. V nabídce nesměly chybět dožínkové koláče a
zákusky, výborný jelení guláš, moravský burčák a pochopitelně rohovské pivo Rohan.
Dožínkového odpoledne se podle odhadů zúčastnilo takřka 400 lidí, což předčilo
očekávání všech organizátorů. Do této akce se zapojily prakticky všechny místní
složky, které měly na starosti občerstvení, výzdobu kaple, bezpečnost na silnicích a
především zaměstnanci obce, kteří měli co dělat, aby bylo vše nachystáno dle plánů a
vše proběhlo bez větších problémů. Tato akce se však uskutečnila i díky samotným
občanům (někteří i v krojích po svých předcích), kteří se v hojné míře podíleli na
výzdobě svých domů a alegorických vozů a aktivně se zapojili do průvodu.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na
obnovení zaniklé tradice v Rohově. Děkuji zemědělcům, místním spolkům,
zaměstnancům obce, otci Alešovi, souboru Krzanowické omy, dechovce Rohovanka,
kapličnímu výboru, mé rodině, jakož i samotným občanům obce Rohov a návštěvníkům z blízka i daleka.
Děkuji všem, které jsem zde nevyjmenoval, ale určitě bych si na ně časem vzpomněl.
Věřím, že se občanům obce Rohov tato ojedinělá kulturně-společenská událost líbila a pokud dá Pán Bůh,
v příštím roce Dožínkové odpoledne zopakujeme.
S úctou
Daniel Procházka, starosta

_________________________________________________________________________________
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Draci se slétli v neděli 14. října 2018 na Kučakovec
Nádherný den, kdy sluníčko svítilo a vítr foukal, přilákal do areálu
Kučakovec cca 100 návštěvníků ! DRAKIÁDA se opravdu vydařila.
Děti, které si akci užívaly, si přinesly nejrůznější draky, ale také modely
letadýlek a soutěžily o nejdelšího, nejhezčího a nejvýše létajícího draka, za
které získaly odměny.
Kromě pouštění draků si mohly děti zadovádět na skákacím hradě
(zdarma). Zakončení akce proběhlo u ohně a opékání špekáčků. Jak pro
děti, tak i pro rodiče bylo připraveno bohaté občerstvení.
Už teď se těšíme na další drakiádu.
Touto cestou děkujeme organizátorům za přípravu a uskutečnění akce.
Jmenovitě: p. Petru Pospěchovi a zaměstnancům obce.
____________________________________________________________
Zveme všechny světlušky, berušky, broučky
a jejich rodiče na tradiční

Okénko z historie …..

SVĚTLUŠKOVÝ
SV TLUŠKOVÝ REJ
Sraz v pondělí
pond lí 29. 10. 2018 v 17:00
u Obecního domu v Rohově
Rohov .
Pak se společně vydáme posvítit si na cestu,
která nás zavede až na Kučakovec, kde
všechny broučky uspíme, opečeme si párky
a dáme něco teplého do bříška.
Vezměte si sebou lampión či lucerničku,
a klacky na opékání.
Těší
ší se na Vás Roháček
Rohá ek ☺

Na této fotografii je v popředí p. František
Komárek st., za ním vpravo p. Erich Obrusník,
vzadu zleva p. Jan Kubný, vpravo p. Josef Rehlich.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
MUDr. Zdeněk Šimek oznamuje, že nebude
v Kobeřicích :

ordinovat na Zdravotním středisku

Pátek 26.10.2018
Pátek 9.11.2018 Pátek 23.11.2018
Pátek 7.12.2018
Zástup MUDr. Hrubá, Štěpánkovice (pouze akutní případy)
_________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Chudobky – pověsti a báchorky z Hlučínska spisovatelky Anny Malchárkové, cena 200,- Kč
Mrtvou neměl nikdo rád – nová detektivka spisovatelky Evy Tvrdé, cena 187,- Kč
Nový Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska č. 1/2018: cena 35,- Kč
Dočtete se v něm o životním jubileu Viléma Plačka, o výročí 90 let od úmrtí knížete Karla
Maxe Lichnovského, o hraničářských kasárnách na Hlučínsku, o územní reorganizaci okresu
Hlučín v roce 1928 a další zajímavosti.
_________________________________________________________________________________________
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OZNÁMENÍ OBCE ROHOV
o záměru pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu ust. § 39
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nemovitost v k.ú. Rohov,
zapsanou na LV č. 336, a to: pozemek parc. č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
dvoupodlažní rodinný dům Rohov, Hlavní č.p. 25 s podsklepením za účelem bydlení.
Doba nájmu: doba určitá na 1 rok s možností prodloužení, výměra
pozemku parc. č. 3: 339 m2, užitná plocha nemovitosti dle znaleckého
posudku: 132,51 m2, spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je aktuálně
vedena na obec, platby energií budou převedeny na nájemce.
Vybavení: kuchyňská linka, plynový kotel.
K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na
Obecním úřadu v Rohově vždy v úředních dnech, popř. poštou, a to
ode dne zveřejnění tohoto záměru. Obec si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z předložených nabídek. Záměr pronajmout nemovité věci byl
schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 46/2 bod 4 ze dne 04. 07. 2018. Daniel Procházka, starosta obce
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Ceník zbytkového stavebního materiálu:
Struska ocelárenská frakce 0/8 : 323,- Kč/t
Kámen lomový frakce 16-32 : 470,- Kč/t
Štěrk potěrový : 435,- Kč/t
Písek :
407,- Kč/t
V technickém dvoře obce je k dispozici použitá velkoformátová dlažba 50 x 50 cm, cena 20,- Kč/ks, (dlažba
30 x 30 cm již není !). Doprava obecním traktorem : 360,- Kč/motohodina.
Stále platí do odvolání, že je přerušen odběr stavební suti v technickém dvoře !

_________________________________________________________________________________

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 10. listopadu 2018 na stanovišti:

AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 8.00 do 12.00 hodin
__________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve čtvrtek 1. listopadu 2018 !
________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel k 1. 10. 2018
Od začátku roku 2018:
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 10
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 4
Zemřelí občané : 3 (1 žena a 2 muži)
Narozené děti : 3 (2 holčičky a 1 chlapeček)
Sňatky: 4
Počet obyvatel k 1.10.2018: 598

Společenská kronika –
měsíc září 2018
Jubilanti –
Sňatek - 1

50 let 1 občanka, 1 občan
60 let 2 občanky, 1 občan
65 let 1 občan
90 let 1 občan

Vítání občánků se neuskuteční !
Jelikož jsou v roce 2018 doposud narozeny pouze 3 děti, akce vítání občánků
se uskuteční až v jarních měsících roku 2019! O konkrétním termínu budeme
včas informovat v našem zpravodaji !
______________________________________________________________________________________
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ROHOVANKA (Slezané) 1978 - 2018
Dechová kapela Rohovanka oslavila v sobotu 22.9.2018 své čtyřicátiny. Po
sváteční mši svaté, sloužené v 15 hodin v kapli sv. Petra a Pavla, vyšel
průvod od Obecního domu do areálu Kučakovec, kde Rohovance přijel
pogratulovat Městský orchestr mladých z Dolního Benešova. Obě hudební
tělesa si pak zahrála na společném koncertě. Byla zde připravena také malá
výstavka fotografií, mapující historii Rohovanky.
Rohovanka působí na pódiích celého Hlučínska již několik desítiletí. Tradice
22. září 2018
této skupiny vznikla z původní iniciativy rohovských hudebníků, kteří se
započali scházet na místním národním výboru ještě v dobách minulého režimu, kde později zformovali toto
malé hudební těleso. Původně se dechová kapela jmenovala Slezané, ale občané jí začali nazývat Rohovanka.
Dnes je Rohovanka již nedílnou součástí rohovského i hlučínského kulturního života. V této kapele, která skvěle
prezentuje obec, je zapojeno několik generací - „Hudebnické řemeslo“ se často dědí z otce na syna nebo na
vnuka.
Převážnou část této dechové skupiny tvoří rod Komárků, konkrétně jsou to: František Komárek starší, František
Komárek mladší, Vít Komárek, Šimon Komárek a Filip
Komárek.
První členové dechové hudby byli:
Klarinet B – Vít Komárek
Klarinet B – Josef Kubný
Křídlovka – Pavel Duda
Křídlovka – Jiří Hladík
Tenor B – Jindřich Lecián
Trombon – Pavel Kubný
Křídlovka – František Komárek starší
Během 40 let trvání kapely se vystřídalo více než 100 hráčů
a zpěváků. Statistika za 40 let: bylo odehráno 821 hraní, tj.
průměr 20 hraní za jeden rok.

Rohovanka ve svých začátcích

Připomeňme některé významnější akce:
1. máje – opakovaně v obcích: Chuchelná, Kobeřice, Hrabyně
3x Rybnik – Polsko, Festival kultury Hlučínska, Okresní soutěž hasičů Hlučín, akce „Kluby klubům“ v Hlučíně,
několikerá účast na dechových promenádních koncertech v Opavě, opakovaně – Moravská brána v Polsku.
Rohovanka doprovázela významné církevní obřady, také přála k svátku Josefům a Annám v obci Rohov.
Umělečtí vedoucí:
p. Leo Hanslík (Kobeřice), p. Horák (Hradec nad Moravicí), p. Josef Kula (Ostrava), p. Gerhard Lokaj
(Kozmice). Notový materiál zprostředkoval p. Leo Hanslík, p. Leo Drastík, úpravu prováděl p. Fr. Komárek st.

__________________________________________________________________________________________
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Dušičkové dny aneb odpustky pro naše zesnulé
Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé vstupujeme do tzv. dušičkových dní.
Budeme přicházet k hrobům našich blízkých zesnulých, rozsvěcovat svíčky, modlit se za ně i za všechny
zemřelé. V těchto dnech bude možné při každé návštěvě hřbitova či kostela získat pro naše zesnulé tzv.
odpustky. V souvislosti s tím v kostele asi uslyšíme nebo budeme někde číst o určitých podmínkách, které jsou
nezbytné k jejich získání. Pro mnoho nevěřících, ale často i křesťanů jde o téma, které zavání hlubokým
středověkem. Co to ale znamená získat odpustky a proč bychom tak měli činit? Proč jsou stanoveny nějaké
podmínky, abychom je získali?
Abychom mohli na všechny tyto otázky odpovědět, musíme pěkně popořadě. Modlitba za zemřelé je
dosvědčena jak v Písmu (např. 2 Mak 12), tak i liturgickou praxí rané církve. Není to tedy nic výjimečného a
ojedinělého. Taková modlitební praxe dává smysl na základě toho, že jen stěží můžeme o někom s jistotou
tvrdit, že je v nebi (tedy spasen) – vyjma světců slavnostně prohlášených církví – nebo na druhé straně
zavržen. Předpokládáme-li, že je člověk po smrti hned spasen, modlitba za něj se stává zbytečnou, stejně tak
tehdy, uvážili bychom, že je hned po ní zavržen.
To vše nás přivádí k víře v tzv. očistec. Mnoha lidem nyní vyvstane na mysli představa místa, kde jsou
duše uvězněny a trpí za své hříchy. Hovořit o místě tam, kde není čas ani prostor v našem chápání, není zrovna
moc šťastné. Spíše než o místo jde o stav, nebo lépe proces, v němž už člověk spěje ke spáse (není to
předstupeň zavržení ani nějaké „předpeklí“), ale na setkání s Bohem ještě není zcela připraven, a proto musí
být očišťován. Nejlépe by se tedy dalo očistec nazvat jako „mezistav“, tj. „už skoro v Boží blízkosti, ale přece
ještě zcela ne“. V očistci se už nerozhoduje o tom, jestli budeme spaseni či zavrženi, toto je možné jen za života.
Velmi pěkné přirovnání uvádí při jedné ze svých katechezí pro mladé otec arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Představme si děti, které se například po vzájemné roztržce poperou a způsobí při tom nějakou
škodu, třeba rozbijí okno. Následně si uvědomí, co se stalo, přichází za rodiči a prosí o odpuštění. Rodiče jim
vše odpustí a nemají ani v úmyslu jim to znovu připomínat, ale okno zůstalo přesto rozbité a je potřeba jej
nechat spravit. Děti vzniklou škodu rozbitého okna ze svých peněz nahradit nemohou, musí se o náhradu
postarat někdo jiný, nejspíše samotní rodiče.
Je to jen obrazný příklad, ale jedno je zde řečeno velmi výstižně. Hřích, který člověk jednou učinil,
způsobil nějakou škodu. I když nám Bůh hřích odpustil a nikdy jej znovu nepřipomíná (to zakoušíme ve
svátosti smíření), jeho důsledky zůstávají a je potřeba je nějak napravit (v tomto smyslu se setkáváme
s pojmem „časný trest“). Za života máme možnost následky svých vlastních hříchů alespoň zčásti napravit, ale
všechno asi jen stěží stihneme.
Hříchem ale není jen to špatné, čeho jsme se dopustili. Mnohem větší škodu často způsobíme tím, že
opomeneme udělat dobro, které se nám nabízí. Představte si, že najednou (po smrti) spatříme všechny
možnosti, kdy jsme se mohli rozhodnout pro dobro, k němuž nás Bůh vedl, ale zcela jsme jej minuli. Bohužel
po smrti už s tím nebudeme moci nic udělat. Vzpomeňme, jak nás takové opomenutí dobra „pálí“, když si na
nějaký podobný příklad z naší minulosti vzpomeneme. Jediný „oheň“, o kterém se dá v souvislosti s posmrtnou
očistou hovořit, že nás bude spalovat, vychází ze setkání s Kristovým pohledem, který v nás probudí
vědomí, že jsme bohužel nevykonali tolik možného dobra, a tak nedorostli do takové podoby s Ním, k níž
nás Bůh stvořil a povolal.
Naštěstí člověk nežije (a ani nemůže žít) jako „oddělený ostrov“, individuum bez vztahů, ale naopak je jeho
život podstatně utvářen vztahy s druhými. Již nyní (za našeho života) proto mohou druzí přispívat k tomu,
abychom dobro viděli a činili nebo způsobené zlo nějak nahradili. A vztahy přece smrtí nekončí. Kromě
přirozených vztahů (rodiny, přátel atd.) křesťan žije také ve společenství církve, kde jsme všichni údy
jednoho těla Kristova – jsme bratři a sestry. Proto je možné, že do procesu očisty může pronikat kdokoliv,
kdo v tomto společenství žije.
Získané odpustky jsou vlastně úžasnou šancí, prosbou a pomocí člověku ve stavu očišťování, abychom mu
pomohli nahradit to, co on sám za života už nestihl, aby co nejrychleji uznal a přijal, co poznal na sobě jako
nedostačující v porovnání s podobou Krista, k níž nedokázal za celý život dorůst.
A proč mají odpustky nějaké podmínky? Jde o „minimum“, které stanovila církev (v tzv. Enchiridion
odpustků), a které člověk musí ve svém křesťanském životě rozvinout, aby to, oč sám usiluje (vlastní touha
po spojení s Bohem), obdrželi v plnosti ti, kterým chce odpustky vyprosit. Bohužel „prázdné“ splnění______
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daných podmínek bez alespoň malého úsilí o vlastní přiblížení se Bohu, je tak trochu minutí se cíle. Za dané
podmínky církev určila toto:
1) Svátost smíření (nemusí být přesně v daný den, ale stačí v blízké době) – úsilí očistit srdce, touha po
odpuštění i nápravě svých chyb a snaha obnovit v sobě obraz Boží, který je každým hříchem pokřiven.
2) Svaté přijímání – naše nejužší možné spojení s Kristem, proudí v nás Boží život, na kterém chceme mít
účast nejen dočasně, ale navždy.
3) Modlitba na úmysl papeže – je vyjádřením vědomí našeho sjednocení se ve společenství církve, jehož je
papež symbolem. Právě skrze jednotu našeho společenství a vztahů, které prostřednictvím církve vznikají,
máme možnost podílet se na očistě druhých.
4) Nemít zálibu ani v lehkém hříchu – zcela jasné osobní vyjádření a rozhodnutí odporovat každému zlu
v jakékoliv podobě, vždyť našemu spojení a životu s Bohem jakýkoliv hřích klade překážky.
5) Vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: během hlavních dušičkových dní, tj. 1. a 2. listopadu,
se zde má na mysli návštěva kostela nebo hřbitova spojená s modlitbou Páně Otče náš, Vyznáním víry (zde
vyjadřujeme jasně osobní víru ve vzkříšení) a Sláva Otci (jádro naší křesťanské víry). Ve všechny dušičkové
dny až do 8. listopadu jsou pak odpustky spojeny s návštěvou hřbitova, kde se třeba jen v duchu pomodlíme
modlitby, jak jsou uvedený výše.
Záměrem těchto řádků byla snaha ukázat, že očistec není druh nějakého sadistického koncentráku, ale nutný
proces proměny člověka. Kéž pro nás křesťany nezůstává jen nějakým strašákem, ale šancí a nadějí, že
následky hříchů, které nestihneme zde na zemi napravit, nám mohou posléze pomoci odčinit ti druzí,
s nimiž jsme spojeni v Kristově církvi.
Hlavní pramen: MACHAN, RICHARD. Posmrtná očista. Mezinárodní katolické revue Communio,
č. 2/2002, 6. ročník. Život věčný.
P. Aleš Písařovic, administrátor farnosti Sudice
__________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ
Obec Sudice upozorňuje nájemce hrobových míst, že spolu s Rohovským zpravodajem
č. 10/2018 jsou rozesílány nové Smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově
v Sudicích !
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska !
V neděli 23. září 2018 se uskutečnilo v kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích 21. Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska. Pořadatelem byla obec Štěpánkovice ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Štěpánkovice a Sdružením obcí Hlučínska. Zúčastnil se také chrámový sbor při chrámu sv. Jana Křtitele
v Sudicích, kterému touto cestou děkujeme za účast a reprezentaci naší farnosti.
Daniel Procházka, starosta

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
SBĚROVÉ AKTIVITY NAŠÍ ŠKOLY 2018/2019
I v letošním roce prosíme rodiče, příbuzné a přátelé školy o podporu a pomoc ve sběrech. CO
SBÍRÁME? Sbíráme PLASTOVÁ VÍČKA, která putují za nemocnými dětmi. I letos budeme podporovat
Emičku z Bolatic, která má po úrazu horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Rodina získá prodejem víček
potřebné peníze na její léčbu a rehabilitace. Loni jsme nasbírali 138 kg víček. Rádi podpoříme i další
nemocné děti z našeho regionu. Sbíráme vysloužilé BATERIE, ELEKTROSPOTŘEBIČE (do velikosti
topinkovače) A TONERY (mohou být i firemní) v rámci projektu Recyklohraní. Získáváme body, které
v katalogu odměn směňujeme za praktické školní potřeby. Loni jsme nasbírali 248 kg elektrospotřebičů a
baterií. Sbíráme PAPÍR. Sběrem, který se koná 2x ročně, získá vítězná třída peníze do svého třídního fondu.
Děkujeme žákům a jejich rodinám a velice si vážíme společného úsilí. Ing. Hana Nováková, koordinátorka
„Škola na čerstvém vzduchu “ aneb EXKURZE DO ZOO
V úterý 2. 10. vyměnili žáci školní lavice za přírodu, aby se mohli dozvědět základní informace, ale i
zajímavosti o chovaných zvířatech v ZOO Olomouc – Svatý Kopeček. Pro děti byla připravena „Dotyková
ZOO“, kde měly možnost zapojit hmat a sáhnout si např. na kůži geparda, prohlédnout lebku žirafy, vzít do ruky
pštrosí vejci, ostny dikobraza či peří ptáků. Částí zahrady nás pak provedli průvodci, během vlastní prohlídky
jsme mohli vidět klokany, zebry, žirafy, pavilon netopýrů či šelem spolu s mořskými akvárii a mnoho dalších
zvířecích obyvatelů ZOO. Pokud jste ještě ZOO na Svatém Kopečku nenavštívili, vřele doporučujeme.☺
Mgr. Kateřina Hrubá
Fotbalový turnaj v Píšti
I Tento školní rok pokračuje série turnajů a závodů čtyř vesnických škol.
První soutěž proběhla v pátek 5. 10. 2018 na fotbalovém hřišti TJ Slavia
Píšť. Jednalo se o turnaj ve fotbale vyššího stupně (4+1). Turnaje se
zúčastnili žáci z Chuchelné, Bohuslavic, Sudic a samozřejmě domácí
Píšť, který turnaj zorganizoval. Hrálo se systémem každý s každým 1 x
12 minut. Našim klukům se dařilo výborně a obsadili 1. místo.
Školu reprezentovali: Jakub Mrovec, Matyáš Štědroň, Ondřej Halfar,
Ivo Harazim, Jan Boček, Oliver Hartmann, Maxmilián Slanina.
Nejlepší hráč turnaje: Jakub Mrovec
Chlapcům musíme poděkovat za skvělou reprezentaci školy a škole Píšť za krásný turnaj. Mgr. Ondřej Pekárek
Přespolní běh Opava
20. 9. 2018 jsme se poprvé zúčastnili okresního finále v přespolním běhu na Stříbrném jezeře. Do soutěže jsme
přihlásili chlapce z nižšího stupně, kteří zdolávali trať dlouhou přibližně 1000 m. Běhu se zúčastnilo něco přes
100 závodníků. Fantastického výsledku dosáhl Antonín Halfar, který doběhl na neuvěřitelném 2. místě.
V hodnocení týmů naše škola obsadila krásné 7. místo ze 17 škol. Tohoto krásného výsledku jsou strůjci tito
chlapci: Antonín Halfar, Vít Halfar, Robin Kilián, Matěj Švan, Michal Mrva a Mikuláš Prasek. Všem chlapcům
děkujeme za skvělou reprezentaci školy v této soutěži.
Mgr. Ondřej Pekárek
Najdi si svou kešku 2018
Ve středu 26. 9. 2018 se naše dva týmy zúčastnily této soutěže. Tuto soutěž si pro základní školy přichystala
Střední průmyslová škola stavební v Opavě. Závod probíhal v Městských sadech. Úkolem bylo v co nejkratším
čase najít všechny kešky pomocí navigace Garmin, splnit několik úkolů a na závěr vyplnit test, který byl
zaměřen na otázky z geodezie a zeměpisu. Tým Bořci ve složení Matyáš Štědroň, Matěj Murcek, Ivo Harazim a
Ondřej Halfar obsadili 16. místo z 30 týmů. Druhý tým Sudičky reprezentovali žáci Jan Boček, Ester Mrvová,
Eliška Pekárková a Karolína Šromová. Tomuto týmu se závod povedl lépe a obsadili 15. místo. Na závěr
musíme poděkovat organizátorům této soutěže za báječné občerstvení, oběd a krásnou atmosféru. Někteří žáci
měli i možnost setkat se s fotbalisty SFC Opava Janem Schaffartzikem a Joelem Kayambou. Poděkování si
zaslouží i naši žáci, kteří dobře reprezentovali naší školu.
Mgr. Ondřej Pekárek

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11
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Výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků
V pondělí 17. 9. 2018 jsme navštívili ,,Výstavu ovoce, zeleniny a domácích výrobků‘‘, kterou uspořádal ČZS
Rohov. Obdivovali jsme různé odrůdy ovoce a zeleniny, aranžmá květin, dýní. Na výstavce nás čekalo milé
překvapení, které pro nás připravili pořadatelé – nachystali nám ochutnávku buchet a koláčů. Moc jim
děkujeme.

Návštěva Knihovny Kobeřice
V úterý 18. 9. 2018 jsme jeli s dětmi autobusem do vedlejší obce Kobeřice – do knihovny. Paní knihovnice měla
pro děti připravený zajímavý program, plný pohádek. Děti nejprve poslouchaly příběhy, potom odpovídaly na
otázky, které jim dávala. Po programu děti dostaly malou dobrotu –
perníkové srdíčko. Mohly si knihovnu
prohlédnout, mají tam i dětský koutek,
kde si děti hrály.
Po prohlídce knihovny jsme se prošli
parkem, kde si děti vyzkoušely různé
průlezky.
Výlet se dětem velmi líbil.
Děkujeme knihovnicím.

Divadélko „Smíšek“
Dne 10. 10. 2018 k nám přijelo divadélko „Smíšek“ s pohádkou:“ Tajuplná lesní bajka“.
Pohádka byla pro děti zajímavá, vypráví o lesních zvířátkách, jak sbírají plody, chystají si pelíšky, aby jim
nebyla zima a neměly hlad. Pomáhal jim skřítek „Podzimníček“, který jim našel domeček a zvířátka tam
schoval. Jenom lišák nic nedělal a na zimu se nechystal.
Dětem se příběh velice líbil a díky němu se dověděly, jak se
zvířátka připravují na zimu, k zimnímu spánku a že „bez práce
nejsou koláče“. Po pohádce děti dostaly sladkou odměnu.
MŠ Rohov
Ve dnech 26. 10. – 26. 11. proběhne ve vstupní hale
Obecního domu v Rohově
výstavka výtvarných prací rodičů a dětí z MŠ Rohov
nazvaná

,, Hrady a zámky ČR‘‘,
na kterou všechny srdečně zveme.

__________________________________________________________________________________
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KONZULÁRNÍ DNY NĚMECKÉHO VELVYSLANECTVÍ V KRAVAŘÍCH V BULY ARÉNĚ
Datum konání:
STŘEDA 14.11.2018 V PRACOVNÍ DOBĚ OD 08:30 DO 12:00 HODIN A OD 13:00 DO 17:30 HODIN
ČTVRTEK 15.11.2018 V PRACOVNÍ DOBĚ OD 08.30 DO 11:00 HODIN
V případě dotazů Vám poradí Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz
_________________________________________________________________________________________

POZICE: ÚKLID MYCÍM STROJEM
PRACOVIŠTĚ: P-F PLASTY CHUCHELNÁ, MASARYKOVA 143
Informace o pracovním místě:
Pravidelný úklid místností a objektů manuálním nebo strojním způsobem. Vysávání koberců, stírání podlah,
vynesení odpadků, otření omaků na nábytku, úklid sociálního zařízení, otření prachu.
Počet míst: 2
Směnnost: jednosměnný od 6:00 – 13:00 Pracovní úvazek: zkrácený 4 hod/den
Mzda: 100 Kč/hod. Nástup ihned. Chráněné pracovní místo pro OZP. Požadujeme: spolehlivost, flexibilita
První kontakt POUZE telefonicky, nechodit na pracoviště.
Kontakt: 800 99 77 88, 723 612 506, prace@forcorp.cz
___________________________________________________________________________________________________
____________Rohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
Tel.:, fax: 553 761 091 –e-mail: rohov@rohov.cz - náklad 200 ks
Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov

