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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do Vašich schránek se v těchto dnech dostává poslední vydání Rohovského zpravodaje v roce 2018. Tento
měsíčník je Vám zasílán především proto, abyste byli informováni o dění v naší obci a já pevně věřím, že je Vás
většina, kteří tuto „službu“ využívají. I v tomto, prosincovém vydání, Vás chceme informovat o tom, co se událo
a co se chystá v naší obci v nejbližších dnech, týdnech. Předně bych začal informací o dokončených investičních
projektech, které jsou asi nejvíce vidět. O dokončené obnově místní komunikace ul. Krátká a o obnově
chodníků a zpevněných ploch na ul. Na Kopci a v areálu zahrádkářů „Na Kučakovci“ jsem již psal v minulosti,
proto se nebudu opakovat. Možná jen pro úplnost dodám, že zatímco stavební práce na zpevněných plochách
byly provedeny dle Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem bez víceprací, na obnově místní komunikace ul.
Krátká jsme nad rámec projektu provedli pokládku asfaltového koberce až ke sběrnému dvoru (projekt toto
neřešil) a tyto práce nás přišly na 18 tis. Kč vč. DPH. Dům služeb, který prošel zásadní proměnou (a já věřím, že
pozitivní) je v souladu se Smlouvou o dílo s firmou Ing. Illík-RAIL spol. s r.o. Opava taktéž dokončen. Budova
byla kompletně zateplena od střechy až po sklep, byly vyměněny zbývající (stará) okna a dveře, instalovala se
rekuperační jednotka v prostorách mateřské školy (toto zařízení jednoduše řečeno „čistí“ vzduch v prostoru, ve
kterém se nacházejí „naše“ děti) a byla postavena zcela nová bezbariérová rampa v zadní části objektu dle
současných parametrů a norem. Nad rámec tohoto projektu jsme rovněž nechali provést další stavební úpravy,
které v součtu přišly na 178 tis. Kč vč. DPH a spočívaly např. v dodatečném zateplení zbývajících částí budovy,
provedení nové kanalizace, rozšířilo se odvětrávání sklepních prostor a další opatření ke zlepšení funkčnosti
budovy. Tyto práce/výdaje nejsou dle podmínek poskytovatele dotace, kterým je Státní fond životního prostředí
Ministerstva životního prostředí ČR, uznatelné a hradíme je z našeho rozpočtu. V tomto týdnu bude taktéž
dokončena naučná stezka „Příroda za rohem Rohova“ a slavnostní otevření se uskuteční v neděli 16. prosince
2018.
V průběhu října a prosince zasedalo na svých zasedáních zastupitelstvo obce (ZO). Na programu byla řada
bodů, kterými se zastupitelé zabývali. Z obsahu vybírám ty nejpodstatnější. Řešila se dopravní obslužnost na
území Opavska a Hlučínska. Jak jste možná zaregistrovali, dojde ke změně. Zatímco autobusové linky na
ÚZEMÍ Opavska a Vítkovska budou zajišťovány novým dopravcem – ČSAD Vsetín, území Hlučínska ještě
není dořešeno. Ke změně dojde od poloviny příštího roku, kdy Moravskoslezský kraj vyhlašuje výběrové řízení
na nové dopravce a do této doby budou oba dva spoje zajišťovat stávající dopravci (TQM a ARRIVA). Pro
cestující, kteří používají „ODISky“ platí, že tyto karty budou použitelné pro kteréhokoliv dopravce, bez ohledu
na to, kdo je vydal ! Zastupitelé také projednávali nejvhodnějšího dodavatele energií pro obecní budovy
(prostřednictvím Sdružení obcí Hlučínska, které zajišťuje elektronickou aukci či výběrové řízení), dále pak
hospodaření obce k 3Q nebo také místní poplatky za odvod odpadních vod či za komunální odpady. Společným
jmenovatelem poplatků pro rok 2019 je, že sazby zůstávají beze změny ! Platí tedy, že poplatek za odvádění
odpadních vod do obecní kanalizace je ve výši 50,- Kč/osoba/rok. Poplatek za „popelnice“ zůstává na 510
korunách za poplatníka a rok. ZO se také zabývalo pronájmem rodinného domu č.p. 25 na ul. Hlavní v majetku
obce. Po tříměsíční době, kdy se moc zájemců neobjevilo, se v posledních týdnech se zájmem občanů „roztrhl__
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pytel“. Evidujeme šest zájemců ! Výběr nového nájemce se však bude řešit v 51 týdnu tohoto roku. Protože se
blíží konec roku, budou rovněž provedeny inventury obecního majetku k 31.12.2018 a v neposlední řadě se
v zastupitelstvu projednávaly i projekty na příští rok. Hned v úvodu bych rád poděkoval všem, kteří využili mé
výzvy z listopadového vydání zpravodaje, kde jsem vyzýval k podávání návrhů na další projektové záměry.
Tyto návrhy registrujeme a budeme je připravovat. Abych byl konkrétní. Občané navrhují, aby se vybudovalo
multifunkční hřiště pro všestranné sportování a také vybudování nové kanalizace z ulice Slezská směrem na
„Stromkovou cestu“. Oby tyto návrhy jsou společně s ostatními investičními/neinvestičními projekty
v takzvaném „zásobníku projektů“, kterým naše obec disponuje. Co se týče multifunkčního hřiště. Projektová
dokumentace je z velké části hotová (stejně tak dokumentace k vybudování zmiňované kanalizace). Úkolem je
dokončit tuto dokumentaci do stavu pro vydání potřebného povolení, najít finanční prostředky a zrealizovat.
Tím se budeme zabývat v roce 2019. Co je však již nyní jisté, je to, že na příští rok připravujeme dva projekty.
Jedním je obnova zpevněných ploch za Domem služeb (o tomto záměru mluvím a píšu již dost dlouho) a
druhým je obnova místní komunikace ul. Horní (pokládka nového asfaltového koberce) v úseku od křižovatky
s ulicí Polní směrem „ke statku“. Další projektové záměry budou připravovány postupně. Protože půjde opět o
„miliónové“ projekty, budu se snažit opět získat finanční prostředky z dotačních programů a tím ušetřit finanční
prostředky obecní. Jedním z posledních bodů v programu zasedání zastupitelstva obce byl i Odpust 2019. Jak
jistě víte, v příštím roce si naše obec připomene 670 let od první písemné zmínky o obci Rohov. A právě Odpust
by měl být tím dnem, tou akcí, kterou si toto kulaté výročí připomeneme a náležitě oslavíme. Program odpustu
se připravuje. Předpokládá se, že bude třídenní. Moc bych přivítal i Vaše návrhy, co bychom do programu
oslav/Odpustu mohli zařadit. Budu rád za každý nápad, návrh.
Ze společenského života : v sobotu 1. prosince byl Obecní dům místem Adventního jarmarku. Tato akce je již
pevně zakotvena v kulturním kalendáři obce a mi nezbývá nic jiného, než poděkovat organizátorům, kterými
byli tradičně členové spolku Roháček a dámy z Klubu seniorů za veškerou práci s přípravou a organizací
Jarmarku. Byla to povedené akce ! Děkuji… Ve čtvrtek 6. prosince zavítal do místní kaple sv. Petra a Pavla
svatý Mikuláš (s doprovodem), který pozdravil přítomné děti, se kterými se pak vydal do sálu obecního domu,
kde mu děti zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Odměnou byly laskominy nejrůznějšího druhu. I
v tomto případě moc děkuji za přípravu a organizaci Mikulášské nadílky. O dva dny později se v sále obecního
domu uskutečnil druhý ročník Mikulášského turnaje v lukostřelbě, který organizoval (pod vedením p. M.
Masnici) Spartak Rohov – oddíl lukostřelby. O tomto turnaji informujeme na jiném místě zpravodaje, já však
chci z tohoto místa poděkovat všem za organizaci akce ! Již nyní Vás všechny zveme na další plánované
kulturní, společenské či sportovní akce, které se uskuteční v měsíci prosinci 2018 !
Závěrem mého úvodního slova bych Vám rád poděkoval. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu obce
– kolegyním, zaměstnancům, spolkům i školským zařízením, farnosti. Děkuji také občanům za spolupráci,
podporu, kritiku i povzbuzení do další práce. Do nastávající vánoční doby Vám přeji pohodu, odpočinek, krásné
společenství rodiny a také pevné zdraví a Boží požehnání.
V úctě
Daniel P r o c h á z k a, starosta

Radostné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších
a v novém roce 2019
pevné zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenost
přejí občanům členové zastupitelstva obce
a zaměstnanci obecního úřadu.
_____________________________________________________________________________________
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Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
Od 21. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude Obecní úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se prosím
obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Upozornění: Městský úřad Kravaře bude v době vánočních svátků: od 24.12. – 1.1. uzavřen !
Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Kravaře, úřední hodiny dne 31.12.2018: od 8:00 do 11:00 hod.!
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 7.1.2019 !
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Informujeme občany, že s účinností od 15.12.2018 bude
Sběrný dvůr (místo) do odvolání UZAVŘEN. V případě
potřeby bude možné odevzdat odpad pouze na základě
nahlášení na obecním úřadě.
Svozový kalendář na rok 2019 pro svoz popelnic otiskneme v lednovém čísle zpravodaje - svoz bude vždy
v úterý jako obvykle !

___________________________________________________________________________________

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2019
Usnesením Zastupitelstva obce Rohov ze dne 5. 12. 2018 byla schválena s účinností od 1. 1. 2019 obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na rok 2019 činí pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za
domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti vždy nejpozději do 30. 6. a 30. 9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 25. února 2018, a to
v úředních hodinách, zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace 50,- Kč/1 osoba.
V příštím čísle zpravodaje bude rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY, který si vyplněný přinesete sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude
zaplacen společným zástupcem místní poplatek.
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !
____________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1. 1. 2019 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2019

Voda pitná (vodné) 39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2019
V r. 2019 se Tříkrálová sbírka Charity Hlučín uskuteční v naší obci v sobotu 5. ledna 2019.
_________________________________________________________________________
Upozorňujeme čtenáře, že místní obecní knihovna
a veřejně přístupný internet budou v době vánočních svátků uzavřeny !
_____________________________________________________________________________________
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STARÉ SKLO DO NOVÝCH TAŠEK - DO ROHOVSKÝCH DOMÁCNOSTÍ !
Naše obec se zapojila do projektu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
jehož cílem je zlepšení třídění skla v domácnostech. Díky tomu obdržíte zdarma do
Vašich domovů novou zelenou tašku pro třídění skleněných odpadů.
Samotný projekt je jednorázový a je určen pro oblasti, kde je zaveden tzv. individuální sběr papíru a
plastů. Jde o způsob třídění zmíněných dvou komodit do třídících nádob umístěných přímo u domů
nebo do barevných pytlů.
Cílem tohoto ověřovacího projektu je zvýšení
množství vytříděného skla v kontejnerech, které
jsou umístěny na veřejných prostranstvích v okolí
Vašeho bydliště. Ve své domácnosti tak budete
moct sbírat sklo do zdarma dodané tašky. Takto
sbírané sklo pak vhazujte do zelených a bílých
kontejnerů instalovaných v naší obci.
Spolu s taškami obdržíte také informační leták
s informacemi
o
správném
třídění
skla
v domácnostech.
V průběhu roku 2019 pak budou navíc vybrané
domácnosti
dotazovány
formou
krátkého
dotazníku, a to za účelem ověření míry jejich
zapojení do třídění skleněných odpadů.
Jak získáte novou tašku?
Tašky budou občanům dodány přímo do domu
v průběhu měsíce prosince 2018.
Proč má smysl třídit sklo?
Sklo, jako obalový materiál, patří k těm nejlépe recyklovatelným a lze jej recyklovat prakticky
donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je velká úspora energie, která může činit až 90 % oproti výrobě z vytěžených
sklářských písků.
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky, pivo apod. Z tabulového skla se pak
opět vyrábí nové tabulové sklo. A z odpadního skla se ve specializovaných továrnách vyrábí tepelné
izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo
domů, nebo jako izolace základové desky místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i
bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Do kontejneru na sklo patří
barevné a čiré sklo
lahve od vína, jiných alkoholických i
nealkoholických nápojů
tabulové sklo z oken nebo dveří
zavařovací sklenice, skleněné nádoby, apod.

Do kontejneru na sklo nepatří
keramika a porcelán, sklokeramika
zrcadla, autosklo, drátované sklo atd.
varné a laboratorní sklo
zlacené či pokovené sklo

______________________________________________________________________________________
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným kulturních a společenských akcí,
projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani letos nemohl chybět Bál
Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na zámku v Kravařích
přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět
Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté
představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a
chrámové sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání
schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska proběhlo
ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek
občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku
dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci
projektů „Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000
Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace ve výši
93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“,
a to vydáním metodických materiálů a
pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska.
Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky
přírodovědných předmětů všechny základní školy v regionu. Projekt je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč
(z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a
v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém
příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto
rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat dotaci
až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání ztraceného času“ v rámci
kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí
v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí 13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“ v rámci kterého vzniknou
nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí
Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve
výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projekty jsou spolufinancovány z
Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí
Hlučínska získat dotaci na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21
v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické plány
vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020.
Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst, spolků a
občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci
regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková, manažerka SOH__
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Okénko z historie …..

86 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla v Rohově
Pohled do historie
Kaple byla postavena v roce 1932 za pomocí dobrovolných
příspěvků místních občanů, vysvěcena byla dne 18.12.1932
P. dr. Josefem Vrchoveckým, farářem ve Strahovicích.
Na obr. vlevo vidíte původní plán na stavbu kaple z května
roku 1929.
Plány na výstavbu kaple projektoval a stavebním mistrem
byl Josef Hlubek ze Strahovic………..
__________________________________________________________________________________________

Okénko SDH Rohov
Dne 10.11. 2018 proběhl závěrečný galavečer Noční hlučínské hasičské ligy
2018 v Ludgeřovicích. Každé družstvo mělo připraveno krátké reprezentativní
video o svém družstvu a jeho výkonech.
Našemu družstvu se bohužel nepodařilo umístit na předních příčkách, nicméně
jsme dostali ocenění za účast v této prestižní lize. Po vyhlášení se konala volná
zábava, která měla také velký úspěch.
Jiří Lasák, mladí hasiči

Pozvánka na výroční členskou schůzi
SDH Rohov zve všechny své členy na výroční členskou
schůzi, která se uskuteční v sobotu 5.1.2019 v 16.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohov.
Výbor SDH zve všechny členy SDH Rohov.
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Adventní dílna a jarmark
V sobotu 1. prosince 2018 bylo v Obecním domě pořádně rušno, neboť stejně jako v předešlých letech, tak i
letos patřila sobota před první adventní nedělí přípravám na nadcházející advent. Spolek Roháček ve spolupráci
s Klubem seniorů, Místní knihovnou Rohov a obecním úřadem pořádalo tradiční akci ,,Adventní dílna &
jarmark“. Akce byla zahájena ve 14:00 hodin. Návštěvníci si mohli zakoupit různé dekorační předměty a
svíčky, a vrhnout se na výrobu krásných adventních věnců. Dále si mohli nejen děti ale
i dospělí namalovat baňku s různým motivem, či vyrobit stromeček, hvězdičku, a dokonce namalovat perníček,
nebo namíchat pravý ,,sliz“.
Inspiraci pro nákup vánočních dárků pro své blízké mohli návštěvníci najít v prodejních stáncích Charity
Vlaštovičky, řezbářských předmětů, teplých pletených ponožek, uzenářství, květinářství či laskominek. Své
umění předvedly také členky Klubu seniorů, které si jako vždy připravily bohatý vánoční stůl s různými druhy
,,ne“tradičního cukroví, a také tradiční domácí kynuté koláče, které šly dle předpokladu ,,na dračku“. ☺
A, že toto odpoledne nebylo jen o práci, svědčí i nabídka dobrot z grilu, jako například grilovaný kapr či
klobása, výborné pivo, teplá medovina či neodmyslitelný svařák nebo punč.
Děkujeme za pomoc při realizaci Obecnímu úřadu, zaměstnancům obce za pomoc při přípravách, všem
dobrovolníkům a přátelům za ochotu a pomoc. Díky patří také všem stánkům, jenž přijaly naše pozvání, a Vám
všem, kteří jste s námi strávili krásné sobotní odpoledne.
Roháček ☺

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Mikulášská nadílka
V čtvrtek 6.12.2018 navštívil naše děti opět svatý Mikuláš. Děti se sešly v naší kapli, kde
společně prožily mši svatou. Svatý Mikuláš se přišel podívat i se svým pomocníkem
andělem nejdříve do kaple, kde dětem
pověděl příběh o svém životě a společně
se pomodlili. Venku už netrpělivě čekal
na nějakého zlobivce posel z pekel,
ušmudlaný čert. Mikuláš však žádné
zlobivé děti nenašel a přinesl všem
dětem sladkou odměnu a malého
andělíčka, aby děti ochránil. Bylo toho
ovšem moc a Mikuláš ani anděl vše neunesli, a proto se vydali
všichni, i s čertem, průvodem do Obecního domu. Zde bylo
přichystáno malé občerstvení pro děti i pro rodiče. Děti
zazpívaly písničku andělovi, zatančily si společně na
,,Popletené čertíky“, a za to pak dostaly očekávanou odměnu
od Mikuláše. Poté co se děti rozloučily s Mikulášem a andělem, jež se vydali na cestu za dalšími dětmi, si děti
zahrály zábavnou hru, pobavily se s kamarády a spokojeně se rozešly do svých domovů.
Děkujeme Obecnímu úřadu za pomoc při realizaci a také všem dětem a zúčastněným.
Roháček ☺
_________________________________________________________________________________________
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TJ Spartak informuje

Začátek halové sezóny
Od začátku listopadu jsme zahájili halovou sezónu a 26.11. jsme se zúčastnili i prvního halového turnaje O
pohár města Opava, který byl určen pro hráče narození 2006 a mladší. O tento turnaj byl obrovský zájem a
nakonec organizátoři turnaje vybrali nejlepších šest týmů okresu Opava. Taky je nutné zmínit, že vybrané týmy
hrají, kromě nás a Malých Hoštic, v krajském přeboru a hrají za ně nejlepší hráči okresu. To byla pro nás výzva
poměřit své síly s kvalitními soupeři. Náš tým nakonec skončil na třetí příčce. V turnaji jsme po velkém boji
porazili Kobeřice, Slávii Opava a Kravaře. Nestačili jsme jen na Darkovičky a Malé Hoštice. Byly to velmi
vyrovnané zápasy a do poslední chvíle se tři týmy praly o první místo. Konečné třetí místo je pěkným startem
do halové sezóny. 1. Darkovičky, 2. Malé Hoštice, 3. Rohov, 4. Kravaře, 5. Slávia Opava, 6. Kobeřice.
8.12. jsme vyrazili na turnaj do Bruntálu. Tentokrát byl turnaj určen pro hráče 2008 a mladší. Těsně před
odjezdem se nám omluvilo několik hráčů a tak jsme do poslední chvíle zvažovali, zda vůbec pojedeme. Pro
organizátory je vždy velmi nepříjemné, když je vše nachystáno a někdo na poslední chvíli odřekne, proto jsme
se rozhodli odjet. A dobře jsme udělali. V turnaji startovalo 8 týmů. My jsme prohráli hned první zápas
s polským Prudnikem, ale pak už se nám podařilo po pěkném výkonu vyhrát zbylých šest zápasů. Protože Poláci
už taky nic neprohráli, obsadili jsme druhé místo. 1. Prudnik, 2. Rohov, 3. Vrbno p. Pradědem, 4. Bruntál,
5. Břidličná, 6.Velké Heraltice, 7. Zátor, 8. Karlovice
Tým žáků přeje všem čtenářům pěkný advent a krásné vánoce.
Martin Halfar

turnaj v Bruntále
turnaj v Opavě
__________________________________________________________________________________________
Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V sobotu 29.12. 2018 se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Děti a mládež do 15 let start ve 13:00 hodin !
Dospělí od 15 let start v 16:00 hodin !
Přihlásit se můžete přímo na hřišti, ½ hodiny před začátkem turnaje !!!
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Turnaj v lukostřelbě
V sobotu 8. prosince 2018 pořádal sportovní oddíl lukostřelby ve spolupráci
s obcí Rohov v sále Obecního domu „Mikulášský turnaj v lukostřelbě“.
V této krásné sportovní disciplíně si přišlo zasoutěžit 22 závodníků ve čtyřech
kategoriích, kteří obdrželi hodnotné věcné ceny, vítězové medaile a poháry.
Letošního ročníku se zúčastnili i děti ze ZŠ Na Rybníčku v Opavě, dále i
profesionální střelci z lukostřeleckého oddílu Opava, kteří si přišli nejen
zastřílet, ale svými zkušenostmi podpořit přítomné soutěžící, ukázat jim i jiné
techniky střelby z luku.
Turnaj proběhl v pohodové atmosféře, jen mě mrzí, že se ve větší míře tohoto
turnaje nezúčastnili rohovské děti a mládež, protože tento ročník byl opravdu
na vysoké technické úrovni. Věříme, že tuto akci podpoří svou účastí v dalších
ročnících ! TJ Spartak Rohov, sportovní oddíl lukostřelby, děkuje obci Rohov za finanční podporu.
Miroslav Masnica, předseda oddílu
__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Halloween párty 2018 - 9. 11. 2018
Tak jako každý rok, tak i letos, se u nás na škole uskutečnil tradiční Halloween. Pořádala jej letošní 9. třída.
Tento rok to bylo, ale něčím zvláštní. Každý rok se pořádal ve školní tělocvičně, ale tento rok v naší aule. A to
proto, že tělocvična byla nově zrekonstruovaná. Zahájení a vše hlavní bylo v aule, některé hry venku,
občerstvení ve cvičné jídelně a ve druhé třídě bylo posezení pro rodiče, kde si mohli dát kávu nebo si jen tak
povídat. K jídlu bylo připraveno několik specialit, např. párek v rohlíku, zapiekanka, chipsy, tyčinky a plno
napečených sladkostí od rodičů. Bylo zde hodně děti jak s maskou, tak bez ní. Mezi hry patřila „židličkovaná“,
jízda na koštěti, mumie a nakonec se nám rozjela po škole i mašinka, do které se zapojili jak ti nejmladší, tak i ti
nejstarší. Celý Halloween byl zakončen průvodem v 19:00 kolem Sudic. Doufáme, že se všem líbilo a děkujeme
za účast. Poděkování patří obcím Rohov, Sudice, Třebom a také sdružení Strom za finanční pomoc na přípravu
samotného Halloweenu.
Za 9. třídu žákyně Klára Michalíková
Projekt "Škola v pohybu" i v Sudicích
Škola v pohybu je projekt Fotbalové asociace České republiky, který je zaměřený na podporu pohybových
aktivit v rámci hodin tělesné výchovy v mateřských a základních školách. Trenéři mládeže inspirují učitele
novými prvky se zaměřením na všeobecnou pohybovou průpravu a organizaci hodin. Ukazují, že se dá tělesná
výchova učit hravou formou a bez různých prostojů a čekání. Do naší školy zavítal Mgr. David Steffek, který
vedl hodinu tělesné výchovy v 1. a 2 třídě, další den pak ve 3. a 4. třídě. Děti měly možnost vyzkoušet si různé
hry, gymnastiku, ale i třeba netradiční ragby. Bylo vidět, že žáky hodina hodně bavila a náramně si ji užili.
Děkujeme fotbalové asociaci za vytvoření tohoto projektu a panu Mgr. Davidu Steffkovi za to, že si udělal čas,
navštívil naší školu a ukázal jak dětem, tak nám, že pohyb děti může bavit.
Hasík
Již tradičně se i v letošním školním roce u nás ve škole realizoval preventivně
výchovný program v oblasti požární ochrany HASÍK. Princip programu spočívá
v předávání informací profesionálními hasiči, kteří každoročně navštěvují 2. a
6. třídu. Formou besedy si žáci „osvěžili“ kontakty na důležité tísňové linky,
vysvětlili si proč je nebezpečné jejich zneužití a dozvěděli se, jak se správně
zachovat při požáru. Děti řešily také nejrůznější připravené situace, dozvěděly
se, na co nezapomenout při odchodu z domu a vyzkoušely si i zásahovou
výstroj s dýchacím přístrojem. Jsme rádi, že se profesionální hasiči věnují
dětem základních škol a že nás toto setkání obohatilo o další důležité informace.
Mgr. Kateřina Hrubá
Anglické divadlo v naší škole
V úterý 27. 11. k nám do školy zavítala divadelní společnosti AZYZAH Theatre z Prahy s představením
v anglickém jazyce. Celá divadelní společnost čítala dvě herečky, které k nám přijely se dvěma představeními:
„Lost in the land of Twirls“ pro děti z mateřské školy a žáky 1.- 2. třídy, „Travel Machine“ pro žáky 3.- 6. třídy.
Při obou představeních jsme si zopakovali spoustu anglických slovíček, nová se naučili a zpívali při
doprovodných písních. Celý program byl pro obě strany, diváky i herce, velmi přínosný. Mgr. Kateřina Hrubá
MULTIKULTI OPAVA aneb OPAVA 3 V 1
Parádní den si užili sedmáci a osmáci 28.listopadu v Opavě. Stihli jsme úplně, ale úplně vše. První
zážitky byly konzumní, ohřáli jsme se v Bredě. Někteří jen tak okukovali výlohy, jiní nakoupili vánoční dárky a
někteří si koupili alespoň svačinu.Krátký přesun do kina Mír a nevšední zážitek s Jackem a Joem. Navštívili
jsme divadelní představení v angličtině. Bylo to vtipné, trefné, zábavné a navíc, všemu jsme rozuměli….Trocha
kultury nám nestačila a přeběhli jsme do Domu umění, kde jsme se za pomocí Lenky Přibylové seznámili
s Životem v kutně. Dozvěděli jsme se spoustu informací o klášterním životě, viděli jsme tajemného mnicha,
poučili se o řádech a vyzkoušeli si práci ve skriptoriu… No a hurá na trhy. Závěr výletu byly vánoční trhy.
Pokoukat, utratit, ochutnat, zacinkat…A rychle na autobus a domů. Bylo to super, příště pojedeme zase rádi
Mgr. Romana Synková

_________________________________________________________________________________________
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Vánoční jarmark aneb… Jedinečná atmosféra školních Vánoc
Sněhová nadílka pořád nikde, avšak Vánoce již netrpělivě čekají za našimi dveřmi… Vánoční výzdoba je všude,
kam se podíváte, tedy i v naší škole. Ano, nejoblíbenější a nejkrásnější období v roce pomalu a jistě přichází.
Nastává tolik očekávaný čas svátků, kdy bychom všichni měli alespoň na malou chvíli zapomenout na starosti
všedních dní. Vánoční úklid zajisté v poklidu zvládneme, z oken domů se již line vůně cukroví, místo
zaručených hitovek z rádií znějí všude tradiční koledy. Vánoce v sobě mají mocné a nepřekonatelné kouzlo,
které poznal každý, kdo navštívil v neděli 9. 12. 2018 školní „VÁNOČNÍ JARMARK“
na Základní škole v Sudicích. Tato akce – mezi širokou veřejností tolik oblíbená - má vždy všem jeho
návštěvníkům připomenout, že Vánoce jsou zejména svátky radosti, klidu, pohody a úsměvů na rtech všech lidí,
tedy dětí i dospělých. Ke krásné nedělní atmosféře přispěl pestrý program, který zaznamenal u hostů obrovský
úspěch. Z žáků naší školy se na chvíli stali herci a zpěváci, resp. takoví malí umělci, kteří nás všechny potěšili
svým vystoupením, do kterého vložili svá srdce i nadání. Hlavním tématem letošních Vánoc ve škole bylo
narození
Ježíška.
K tomu
nádherné
koledy…
Spokojený
musel
být
úplně
každý.
Po vystoupení dětí se pro veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli zakoupit
nejrůznější vánoční předměty, které žáci vlastnoručně vyrobili.
Slova díků patří rovněž všem rodičům a učitelům, kteří je při výrobě vánočních předmětů podporovali
a sami se na výrobě velkou měrou podíleli. Mezi nabízeným
vánočním zbožím jsme mohli najít vánoční svícny, keramiku, vánoční
stromečky, věnce, andělíčky… Během celé akce nechyběla možnost
občerstvení a příjemného posezení s přáteli u kávy, čaje nebo
oblíbeného punče. Kdo měl velký hlad a zrovna neměl chuť na sladké,
mohl si dopřát párek v rohlíku. Doufáme, že se Vám tato předvánoční
akce líbila a správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky.
Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod stromečkem a především
pevné zdraví do nového roku 2019 Vám všem přeje Mgr. Ivana
Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.________________
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Medová snídaně“
V úterý 27. 11. 2018 proběhla v naší MŠ zdravá svačinka. Zapojili jsme se do projektu
„Medová snídaně“, který organizuje Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Cílem tohoto projektu je
podporovat zdravý životní styl (do něhož snídaně jednoznačně patří),
informovat o včelařství, významu chovu včel pro zemědělství a procesu
tvorby medu. Toto vše si děti poslechly zábavně-naučnou přednáškou. K
svačině pak dostaly chléb namazaný máslem a českým medem.
Na závěr obdržely všechny děti malý dáreček, který si odnesly domů.
A. Nevřelová
"ČESKÉ HRADY A ZÁMKY"
Ke 100. výročí České republiky jsme uspořádali s dětmi MŠ výstavu na
téma: „ České hrady a zámky“. Výstava byla ke zhlédnutí ve vestibulu
obecního úřadu v Rohově. Výtvarné práce vytvořily děti nejen v MŠ, ale
také doma spolu s rodiči či prarodiči. K vidění byly například krásné
obrázky hradů a zámků a velmi povedené stavby z papíru a z lega. Ten,
kdo se aktivně zapojil, byl odměněn. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
této výstavě.________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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Společenská kronika – měsíc
listopad 2018
Jubilanti – 60 let 1 občanka
65 let 1 občan

Není důležité spoustu dárků
pod stromečkem najít,
stačí štěstí, zdraví a lásku mít.

Krásné Vánoce,
do nového roku pevné zdraví a pohodu,
přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov
______________________________________________________________________________________
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