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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je osmý týden v roce, polovina února, uběhlo více jak 50 dnů roku 2018 a zažíváme si po nějaké době krásnou
zimu. Tolik potřebná sněhová pokrývka leží na polích a díky tomu si můžeme připomenout prastarou pranostiku
„únor bílý, pole sílí“. Věřím, že se tato pranostika splní, a letošní úroda na polích, v sadech i zahrádkách bude
bohatá.
Nedávno jsem byl osloven redaktorkou Opavského a Hlučínského Deníku, zda bych do redakce nezaslal pár
historických fotografií, které by mohly být zveřejněny v tomto periodiku v historické příloze. A tak jsem pátral,
hledal a pár fotografií našel. No a zavzpomínal jsem si. Vzpomínal jsem na dobu minulého století, ale pár
fotografií mě přivedlo do doby daleko předtím. Do doby, kde v naší obci stála došková stavení, kde na poli
s kosou v ruce pracovali naši předci, v pozadí stála stacionární mlátička. Zastavil jsem se taky ve vzpomínkách
nad fotografií, kde před dnešní Hospodou u Komárků stáli odvedenci (ročník 1926) před ruským tankem a
někteří z nich se právě vrátili z Wehrmachtu a za pár měsíců rukovali do československé armády. Neměli to
vůbec lehké. Do rukou se mi dostala i fotografie, kde se v Rohově v sedmdesátých letech „budovala“
kanalizace. Používala se z dnešního pohledu primitivní technika, ale zato „zlaté ručičky“ našich „majstrů“. Na
fotografiích jsou také zachyceny pohledy na Rohov, na ulice, budovy, okolní krajinu, aktivní činnost spolků i
místních občanů. Proč o tom píšu. Můžu po několika desetiletích srovnávat. Jistě, řeknete si, že se to nedá
srovnávat, byla jiná doba, jiní lidé. Do jisté míry by to byla pravda, ale ne ve všem. Jiná doba je – je uspěchaná,
modernější, pohodlnější, přetechnizovaná. Úplně jiní však nejsou samotní lidé. Lidé z obce. Místní. Ti, kteří si
dobu minulou můžou srovnat s dobou současnou. Lidé, kteří mají pro současný život jiné možnosti – snad lepší.
Ale co mají/můžou mít pořád stejné ? Vztah k rodné vsi. K rodině, k sousedům, ke spoluobčanům. Jsou mezi
námi určitě patrioti, jsou možná i takoví, kteří patrioty nejsou, ale mají rádi svou obec. Možná se najdou i
takoví, kterým je to všechno úplně jedno. Já bych si moc přál, aby každý z nás měl dobrý vztah k naší obci.
Vždyť zhruba 27,5 let v novodobé historií samostatné obce Rohov se k tomu vytvářejí podmínky, ať to bylo za
pana Seidlera, pana Slaniny, či pod mým vedením. Již mnohokrát jsem psal, že nic není zadarmo. Aby se nám
v obci žilo spokojeně, musí se vyvinout nemalé úsilí, abychom splnili to, čemu se říká kvalitní a spokojený
život. Já si velmi cením práce mých předchůdců, zvlášť s přihlédnutím, v jakých podmínkách se pracovalo,
rozhodovalo, financovalo. Dnes je to úplně jiné. Máme nepřeberné možnosti pro náš růst, máme nesrovnatelně
více finančních prostředků, máme techniku, zaměstnance, důstojné zázemí a všeobecně kvalitní podmínky pro
práci. To však nestačí, pokud si nebudeme vážit věcí kolem sebe. Ctít jeden druhého, pomáhat, spolupracovat.
Aktivně se podílet na činnosti spolků, sdružení, ale i podporovat spolky (které stále pokládám za nedílnou
součást společenského života obce) tím, že se zúčastním jejich akcí, že samotní lidé z těchto spolků se aktivně
budou podílet na činnosti „svých“ spolků, že budeme dodržovat tradice, které jsme zdědili po svých rodičích,
prarodičích. Bezesporu je mezi námi spousta takových, pro které je to, co jsem uvedl výše normální,
automatické. Za to jim všem moc děkuji. Moc bych si přál, aby se na mou úvahu dívali pozitivně i další
____________________________________________________________________________________
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spoluobčané. Věřte, že se nám to jednou vrátí…..
V lednovém zpravodaji jsem Vám popsal dosavadní přípravu na letošní rok po stránce investiční. Je připraveno
několik projektů, kterými zkvalitníme dopravní infrastrukturu, bezpečnost, vzhled obce, vzdělávání, životní
prostředí. Nad rámec vyjmenovaných a připravovaných projektů jsem z řad spoluobčanů nezaregistroval žádné
další potřeby, takže předpokládám, že jsou letošní aktivity zaměřeny správným směrem. Pro úplnost dodávám,
že je v přípravě rozšíření dopravního značení v obci (na které dlouhodobě poukazují někteří spoluobčané).
Přivítal bych, nejlépe do konce února 2018, další podněty k této úpravě/rozšíření. Celý proces povolování je
dlouhodobý, proto by bylo efektivní, kdyby se tento projektový záměr předložil komplexně.
Dne 20. ledna se v Obecním domě v Rohově uskutečnily Zvěřinové hody. Sál (a přilehlé okolí) praskaly ve
švech. Účast hostů byla výborná (i když se neprodaly všechny porce výborného jídla), tombola pestrá a
atmosféra přátelská. Děkuji všem návštěvníkům na této tradiční gurmánské akci v režii myslivců z rohovskostrahovického spolku „Hraničář“, ale i samotným myslivcům, jejich pomocníkům a rodinným příslušníkům za
přípravu a hladký průběh akce.
Dne 27. ledna se v sále obecního domu uskutečnila další akce – maškarní ples pro děti. Dle organizátorů
(Roháček z.s.) byla účast menší než tomu bylo v předešlých letech, s vysokou nemocností však neudělá nikdo
z nás nic. Každopádně chci i spolku Roháček poděkovat za veškerou práci s touto akcí, ale především všem
návštěvníkům, tedy dětem a rodičům/prarodičům za účast.
První měsíce v roce jsou obdobím plesů. I v naší obci byly plánovány dva – Společenský ples (13. ledna) a Ples
SDH Rohov (10. února). Zatímco Společenský ples byl z důvodu malého zájmu zrušen (!), Ples místních hasičů
se uskutečnil ke spokojenosti všech. Děkuji tedy rohovským hasičům za organizaci této kulturně/společenské
akce a všem sponzorům za přispění do bohaté tomboly. Věřím (a moc bych si to přál – a ne jen já), že na dalších
akcích, pořádaných pro širokou veřejnost, bude účast návštěvníků/hostů daleko větší !
Závěrem Vám všem přeji do dalších dnů mnoho úspěchů, pevné zdraví a Boží požehnání !

Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Připravujeme - Vítání občánků
Vážení rodiče dětí narozených v roce 2017,
dovolujeme si Vás upozornit, že obec Rohov bude v měsíci březnu 2018 pořádat
slavnostní uvítání nově narozených dětí – vítání občánků. Pokud se chcete s
vaším miminkem této akce zúčastnit, vyzvedněte si prosím na obecním úřadě
formulář, jehož vyplněním a podpisem budete souhlasit s využitím osobních údajů
pro organizační zajištění slavnostní akce vítání občánků (v souladu s ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů). Tento formulář je k dispozici také na webové stránce
obce www.rohov.cz, události v obci, aktuality.
Ke slavnostnímu vítání budete písemně pozváni !
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Omalovánku Hlučínska: cena 10,- Kč
Sdružení obcí Hlučínska nezapomíná ani na nejmladší obyvatele našeho regionu. V rámci podpořeného projektu
tak vznikla regionální omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst regionu !

Nový Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska č. 1/2017: cena 35,- Kč
Dočtete se v něm o sochaři Janu Baltasarovi Jandovi, rodákovi z Darkoviček, úspěšném umělci působícím
v Berlíně, od jehož narození letos uplynulo 190 let, o jeho vzdáleném příbuzném ing. Arch. Gotthardu Jandovi,
rodákovi z Dolního Benešova, o farnosti Ludgeřovice a další zajímavosti.
__________________________________________________________________________________________
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Výsledky II. kola volby prezidenta ČR, konaných ve dnech 26. a 27. ledna 2018 - OBEC ROHOV
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
464
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
311
Počet odevzdaných úředních obálek
:
311
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
311
Volební účast v %
:
67,02 %
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
7.
Miloš Zeman
199
9.
Jiří Drahoš
112
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Úhrady poplatků na rok 2018
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 510,- Kč/poplatník, poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a za odvod
odpadních vod do obecní kanalizace 50,- Kč/1 osoba lze provést v pokladně obecního úřadu !___________

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

Informace – odpady v naší obci
Rekapitulace odpadového hospodářství obce Rohov za rok
Celkové náklady (uhrazené svozové
2017
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
Název odevzdaného odpadu
Množství
směsný komunál. odpad
361.745,Směsný komunální odpad
176,96 t
Objemný odpad
36.988,Objemný odpad
25,42 t
Pneumatiky
3.727,Plasty
10,077 t
Nápojové kartony
130,Sklo
9,53 t
Svoz skla+pronájem zvonů: 23.197,Kompozitní obaly (nápojové kartony)
0,16 t
Uložení plastů +nákup pytlů: 45.173,Papír
2,03 t
Celkem:
470.960,- Kč
Kovy
0,775 t
Celkový příjem obce za odpady :
Nebezpečný odpad
0t
Uhrazené občany:
290.374,Pneumatiky
2,32 t
Uhrazené
podnikateli:
43.020,Elektroodpad -odevzdáno do E-domku
0,574 t +
Obdrž.
za
sběr
papíru:
2.877,(Asekol)
1 ks LCD
Obdrž.
za
sběr
železa:
2.827,plochá TV
Odměna od spol.
Velké a malé elektrospotřebiče z domácností
1,661 t
ASEKOL a Elektrowin
(Elektrowin)
za elektroodpad:
2.448,Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
EKO-KOM a.s.
81.314,v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2017
Celkem:
422.860,- Kč
Pozn.: odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů,
nápojových kartonů a skla ve výši 81.314,00 Kč musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů
(např. nákup pytlů na sběr plastových odpadů, pronájem zvonů na sklo nebo např. vybudování zpevněných
ploch pro sběrné nádoby), nedá se použít k úhradě výdajů za směsný komunální odpad (svoz popelnic),
objemný a nebezpečný odpad.
____________________________________________________________________________________
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Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě v průběhu roku 2017:
Pozn.: ZM – zasedací místnost v přízemí
Období
Typ akce
Místnost OD Pořadatel
Leden
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Novoroční
koncert
studentů
Janáčkovy sál
Obec Rohov
konzervatoře v Ostravě
Únor
V. Obecní ples
sál
Spolek Roháček
Ples SDH
sál
SDH Rohov
Dětský maškarní ples
sál
Spolek Roháček
Výroční aktiv SDH okrsku č. 11
sál
SDH Rohov
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Březen
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Divadlo Štítina, představení „Upokojenkyně“
sál
Obec Rohov
MDŽ pro ženy hasičů
ZM
SDH Rohov
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
40. výročí založení TJ Spartak Rohov
sál
TJ Spartak Rohov
Duben
Úvodní jednání ke komplexním pozemkovým sál
Obec Rohov
úpravám na k.ú. Rohov
Den země
foyer OD
MŠ
Květen
Snídaně - svatba
sál
Soukromá osoba
Snídaně - svatba
sál
Soukromá osoba
Červen
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Červenec
--Srpen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Září
Svatba
sál
Soukromá osoba
Říjen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Listopad
Podzimní setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Prosinec
Adventní jarmark a dílna
celý OD
Spolek Roháček
Soukromá oslava
klubovna
Soukromá osoba
Turnaj v lukostřelbě
sál
Oddíl lukostřelby
Mikulášská nadílka
sál
Obec Rohov
Rohovský krmáš
sál
Obec Rohov
Školení - správa webových stránek
klubovna
Galileo Corporation
Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Cvičení žen – sál (1x týdně), tréninky sportovního oddílu lukostřelby – sál
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně), schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2018
Jubilanti – 50 let 1 občan
55 let 2 občanky, 2 občané
60 let 1 občanka, 1 občan
Narození - 1 chlapeček v měsíci prosinci 2017 a 1 holčička v měsíci lednu 2018
____________________________________________________________________________________
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Informace k provozu v obecní knihovně
Otevírací doba: středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ ! V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního
fondu z Okresní knihovny v Opavě, vlastní fond financuje obec Rohov. Regionální fond je
sestavován vždy s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů. Fond knihovny obsahuje
nejen knižní novinky, bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy čtenářů.
Statistika za rok 2017: k 31.12.2017 bylo v knihovně zapsáno 101 čtenářů, z toho 41 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 389 návštěvníků, návštěva on-line služeb 150 osob, k dispozici bylo 1572
knih (z toho naučná literatura 464, krásná literatura 1108), počet výpůjček byl 648. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 504 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 35.306 Kč. Webovou stránku knihovny navštívilo 3251 osob,
http:// www.knihovnarohov.wz.cz/, e-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk
zdarma).
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !____________________
________________________________________

Projekt Moravskoslezského kraje s názvem
„Zdravé stárnutí v Moravskoslezském
kraji“.
V rámci projektu MSK s názvem „Zdravé stárnutí
v Moravskoslezském kraji“, jenž byl podpořen v
rámci Dotačního programu na podporu krajské
samosprávy v oblasti stárnutí MPSV ČR, vznikla v
roce 2017 na území kraje 4 nová kontaktní místa
pro seniory, tzv. „ Senior Pointy“, jejichž provoz je
prostřednictvím tohoto projektu zajištěn vždy
jeden pracovní den v týdnu. Touto cestou Vás
informujeme o vzniku a činnosti kontaktního místa
v Opavě, které je zaměřeno na cílovou skupinu
seniorů, jejichž činnost mohou využívat také
občané naší obce. Senior Point poskytuje
následující
činnosti:
specifické
odborné
konzultace, nabídka informací o místních a
regionálních seniorských sdružení a zájmových
spolcích, partnerech poskytujících seniorům slevy
aj., aktivní vyhledávání a propagování kulturních,
společenských a volnočasových aktivit zacílených
na seniory, osvětová činnost (pořádání přednášek a
besed) v oblastech, kde je zvýšené riziko ohrožení
seniorů (bezpečnost, prevence, zdraví aj.), možnost
využití bezplatného internetového připojení.
Jednou z činností, která je tímto kontaktním
místem také nabízena k využití, je možnost osobní
registrace osob od 55 let věku do samostatného
projektu Senior Pas, jehož podstatou je podpora formou uceleného a jednotného systému slev. Po bezplatné
registraci jsou těmto osobám vydávány karty (tzv. Senior Pasy), které slouží jako průkaz opravňující držitele
čerpat slevy u sítě poskytovatelů. Podrobnosti o způsobech, jak je možné se do projektu registrovat, seznam
poskytovatelů slev apod. najdete na adrese. www.seniorpasy.cz.___________________________________

____________________________________________________________________________________

6
Zpráva o činnosti žáků Spartak Rohov
Za půlroční snažení ve škole a na tréninku dostali naši hráči odměnu a navštívili trampolínové centrum ENHA
Freestyle v Ostravě. Všichni poctivě skákali, co jim síly stačily a pořádně si to užili.
Dne 10.2. jsme se po čase zúčastnili turnaje v Bolaticích, který byl určen pro hráče U11 tzn. ročník narození
2007. Odehráli jsme šest zápasů s velmi kvalitními soupeři, převážně z našeho okolí. Po malém zaváhání hned v
úvodu turnaje jsme se dostali do tempa a díky bojovnosti, píli, umu a dobře zvolené taktiky to nakonec vyšlo na
první místo.
Martin Halfar

__________________________________________________________________________________________

TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou na Turnaj mini žáků 2007 a mladší
Termín konání: 17.3.2018 ve 13:00 hod.
Prezentace: 12:30 hod.
Místo konání: Sportovní hala ve Strahovicích při ZŠ
Spartak Rohov A-B
Týmy:
Sokol Bolatice
TJ Sokol Kobeřice
Sokol Hněvošice
Meteor Strahovice
Startovné: 400 Kč, zajištěno občerstvení pro hráče i trenéry
Podmínky: hráči ročníků 2007 a mladší (dívky 2006 )
Hrací systém 4+1 s možností hokejového střídání
Hraje každý s každým, 1x14 minut
Pravidla hry: dle pravidel FAČR pro kopanou. Odlišnosti dle domluvy trenérů na místě.
Výstroj: holenní chrániče,obutí do haly- bílá podrážka
Pořadatelé turnaje nezabezpečují zdravotní službu. Kartičku zdravotní pojišťovny sebou.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Spartak Rohov zve své členy a příznivce sportu na výroční
schůzi, která se bude konat 24. února 2018 v 17:00 hodin v klubovně na hřišti.
Za TJ Spartak Rohov, předseda Jiří Hluchník
______________________________________________________________________________
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Klub seniorů informuje o činnosti za rok 2017
Členky Klubu seniorů se jako každý rok měsíčně schází v klubovně OÚ, aby se pobavily, zazpívaly a taky se
odreagovaly od domácího stereotypu. Samozřejmě si každý měsíc plánujeme různé akce, které bychom chtěli
během roku zvládnout. Dle možností a schopností a proto v menším počtu se prováděly výlety na kolech po
okolních našich i polských vesnicích a dobře se osvědčila i pěší turistika. Párkrát jsme navštívily divadelní
představení a koncerty v Opavě.
V lednu jsme znovu navštívily sousední polské Krzanowice a prohlédly si v kostele betlém, který byl zase o
něco vylepšený a rozšířený než v minulém roce. Kromě prohlídky kostela jsme si i zazpívaly vánoční koledy.
Během léta jsme se rozjely do Vítkova a shlédly jsme kromě jiného i hrob Jana Zajíce. Pak jsme si zajely na
prohlídku zámku v Kuníně. V červnu jsme se taky zúčastnily přednášky na Slezské univerzitě v Opavě. Týkala
se tématu Rozšíření a zlepšení komplexní péče o rizikové seniory. Přednášela nám z oblasti geriatrie prim.
MUDr. Rýznarová, o farmakoterapii ve stáří hovořila Pharm. Dr. Zajícová a problémy v oblasti urologie nám
rozebral prim. MUDr Staněk. Přednášku jsme si se zájmem poslechly a snad jsme si i něco málo zapamatovaly.
Tak jako předchozí rok tak i letos jsme uskutečnily výlet do Bělé na pstruhy a přibraly jsme i část našich
příbuzných. Počasí nám moc přálo, takže jsme se skoro všichni mohli projít i labyrintem u léčebných bazénků
založených na Priessnitzově metodě. V Bělé jsme pak všichni navštívili i kostel a hřbitov. Výlet jsme zakončili
u Komárků pod pergolou u piva.
V červenci jsme se zúčastnily mše svaté v kapli Telepace, kterou vysílala televize Noe. V srpnu jsme navštívily
restauraci U vodníka Slámy. Návštěva nesplnila naše očekávání, rozjely jsme se proto do Hrabyně a zúčastnily
se mše sv. v poutním kostele. V září jsme jely do Zlatých Hor, kde jsme měly objednanou mši sv. a cestou zpět
jsme shlédly ještě další zajímavosti. Výlet se opět podařil. Koncem září jsme v bazilice Panny Marie ve Frýdku
- Místku společně se všemi přítomnými přivítali putovní sochu Panny Marie z Fatimy. Moc krásný a silný
duchovní zážitek pro všechny.
Pro návštěvníky výstavy ovoce a zeleniny na Kučakovci naše 4 členky napekly moučníky ke kávě. Opět jsme se
podílely na průběhu tradičního adventního jarmarku, který organizoval spolek Roháček. Letos tento jarmark byl
obohacen o tradiční vánoční pochutiny
našich
příhraničních
polských
žen
z Krzanowic. V rámci projektu „Aktivní na
pohraničí“ se klub seniorů spolu s jejich
klubem sešly, aby se dohodly na přípravě
této akce. Myslím, že polské ženy měly na
jarmarku zdařilou ochutnávku, nic jim
nezbylo a byly velmi spokojené s akcí. Dne
17.12. pak zástupkyně našeho klubu
prezentovaly u nich naše vánoční cukroví a
perníkovou mačku. I my jsme měly dobrý
pocit z účasti na krzanowickém jarmarku.
Během jedné hodiny jsme rozdaly přes 10
kg cukroví a hrnec perníkové mačky. Zhruba
stejnou část cukroví jsme pak nabídly
k ochutnání na krmášovém posezení na
obecním úřadě.
Doufáme, že budeme moci i v letošním roce
něco hezkého prožít a někde se ještě podívat a dle možností se i do něčeho zapojit.
Nakonec chceme poděkovat panu starostovi Danielu Procházkovi a jeho spolupracovnicím za podporu a
vstřícné jednání.
Za Klub seniorů Marta Švanová
______________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz Rohov zve své členy na výroční členskou schůzi, která se
uskuteční dne 10. března 2018 v 17:00 hodin v prostorách společenské místnosti
ČZS Rohov na „Kučakovci“. Těšíme se na vaši účast !
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Maškarní ples
V sobotu 27. ledna 2018 proběhla tradiční akce: Maškarní ples
pro děti. Od 14.30 hodin se sál zaplnil usměvavými dětmi v
maskách, které vítali dospěláci převlečení za zvířata ze ZOO.
O pohled na krásné masky tím pádem nebyla nouze. Během
celého odpoledne jsme si pořádně na parketu zařádili, zahráli
několik her, dali si pár dobrot a na závěr jsme taky něco málo
vyhráli v tombole.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili, a těším se další společné
setkání.
Za spolek Roháček Mgr. Adéla Komárková
________________________________________________________
_______________________________________________________

Konzulární dny v Kravařích - Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství

Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum:
Úterý 10.4.2018 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:30 hodin
Středa 11.4.2018 v pracovní době od 08:30 do 11:00 hodin
V případě dotazů Vám poradí Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře,
Mobil: 602 502 478, Mail: josef.melecky@provalve.cz

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA 9
další skvělý úspěch pro naši školu
První kolo tohoto turnaje, určeného pro žáky 8. a
9. tříd, se uskutečnilo v Oldřišově v místní
tělocvičně základní školy. I přesto, že naši školu
reprezentovali i mladší chlapci, tak se nám podařilo
uhrát fantastický výsledek. První kolo jsme vyhráli a
mohli jsme se radovat z postupu do druhého kola,
které se odehrálo v Městě Albrechticích.
Druhé kolo v Městě Albrechticích
V druhém kole v Městě Albrechticích jsme se utkali
pouze s místní základní školou, protože další tým
nedorazil. Toto utkání se hrálo na 2 x 12 minut a
první poločas jsme jasně vyhráli 4:1. Druhý poločas se naším chlapcům moc nevyvedl a nutno říct, že chlapci
z Albrechtic nás tento poločas přehráli. Díky skvělé první půli jsme se i přesto mohli radovat z vítězství 5:4 a
postupu do finále.
Divizní finále Moravskoslezského kraje v Ostravě – Porubě
Do tohoto finále se probojovaly ZŠ Sudice, ZŠ Jana Šoupala Ostrava a ZŠ Šumperk. Co se týče mladší
kategorie, tak si zahrála mužstva ze ZŠ Třinec, ZŠ Prostějova a také ze ZŠ Jana Šoupala Ostrava.
První zápas jsme odehráli proti Ostravě a nutno říct, že si kluci příliš nezahráli. Šlo vidět, že kluci z Ostravy
spolu hrají již dlouho a naše chlapce k ničemu nepouštěli. I přesto, že jsme si míče moc neužili, tak se nám
podařilo vstřelit alespoň jeden gól, který vstřelil Vojtěch Kryštof.
Druhý zápas byl daleko vyrovnanější, ale bohužel se nám nepodařilo proměnit šance a také jsme i tento poslední
zápas v celém turnaji prohráli.
Školu reprezentovali:
Matěj Murcek, Matyáš Štědroň, Jakub Mrovec, Ondřej Halfar, Jan Boček, Oliver Hartmann, Jan Nevřela,
Tomáš Boček, Vojtěch Kryštof a ve finále nám pomohl Marek Pekárek.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tomto turnaji a poděkovat musíme také obci Rohov, která
nám umožnila vypůjčení 9-místného automobilu.
Mgr. Ondřej Pekárek
ŠIKOVNÍ RECITÁTOŘI
Ve čtvrtek 1. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Do této náročné soutěže se přihlásilo
celkem 15 recitátorů ve třech věkových kategoriích. Všichni přednášející předvedli skvělé výkony, které
pobavily publikum, a sklidili velký potlesk.
Porota ve složení Romana Synková, Klára Kvasničková
a Pavla Masaříková neměla vůbec jednoduchý úkol, ale
nakonec se rozhodla takto.
Kategorie I
1. Nela Býmová
2. Josef Halfar
3. Eliška Halfarová
Kategorie II
1. Maxmilián Slanina
2. Tereza Hluchníková
3. Dominik Hluchník
Kategorie III 1. Tereza Ševčíková
2. Ester Mrvová
3. Eliška Pekárková
Vždy první dva z kategorie postupují do okrskového
kola, které proběhne 19. února 2018 v Kravařích. Všem zúčastněným děkujeme, výhercům gratulujeme a
přejeme mnoho štěstí v okrskovém kole ☺
Mgr. Romana Synková

___________________________________________________________________________________
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ZDRAVÁ PĚTKA aneb… Jak správně a zdravě jíst
V měsíci lednu se naše škola opět zapojila do projektu nadačního
fondu Albert s názvem „ZDRAVÁ PĚTKA“, který je zaměřený
na zdravý životní styl v oblasti zdravého stravování. Tohoto
zajímavého projektu se zúčastnili žáci z mateřské i základní
školy. Program „ZDRAVÉ PĚTKY“ je zábavný a velmi poučný.
Na I. stupni se žáci během dvou vyučovacích hodin seznámili se
zásadami zdravého stravování – jak má vypadat správné složení
jídelníčku, jak důležité je jíst ovoce a zeleninu. Paní lektorka
také žáky varovala před přílišným pitím uměle slazených
limonád a upozornila je na důležitost pitného režimu,
ve kterém by měla mít hlavní roli neochucená voda. Žáci I.
stupně si také mohli vytvořit ovocný špíz. Starší žáci, tedy na II.
stupni, si zase oblíbili tzv. „Párty vaření se ZDRAVOU PĚTKOU“. Společně se učili připravovat jednoduché a
především zdravé pohoštění pro sebe, své rodiče i kamarády. Vytvořená jídla chutnala i vypadala velice dobře.
Mgr. Michal Kunický
_____________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV
Pohádka v MŠ__________
Dne 30.1.2018 nás navštívil pan Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. s pohádkou „Zima v bílém
kožíšku“. Děti si poslechly příběh o malém ledním medvídkovi, který se ocitl u nás a postupně se
vrací do polárních krajin, kde konečně nachází kamarády, kteří mu doposud moc chyběli. Poté se
děti také seznámily s dobrodružstvím dvou nezbedných tučňáčků. V příbězích, kde hraje šestnáct polárních
plyšových zvířátek, si děti samy zahrály a zazpívaly v doprovodu loutny. Seznámily se s tím, jak se žije
zvířátkům v polárních krajinách a jak je důležité kamarádství a vzájemná pomoc. Pořad byl doprovázen
promítáním obrázků z polárních krajin. Pan Pavel Josef Macků pro nás připravil krásný program,moc děkujeme.

Masopustní dopoledne v MŠ
Oslavy masopustu byly vždycky společenskou záležitostí a lidé se při nich dobře bavili. Ve školce jsme
13.2.2018 uspořádali dopolední MASOPUSTNÍ VESELÍ, ve kterém nechyběly masopustní koláče, zpěv, tanec,
soutěže, tombola a hlavně převleky a masky, které dovedou děti nejvíc nadchnout. Být jinou postavou je pro ně
velice vzrušující a zábavné. Děti si to moc užily.
Anna Nevřelová, ředitelka MŠ

________________________________________________________________________________________________
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BOHEMIA Troppau,
o. p. s.
Jste živnostníkem na
Hlučínsku? Potřebujete
investovat?
Nabízíme úvěry s úrokovou
mírou 3-3,9% (RPSN 3,95%)
BOHEMIA Troppau, o. p. s.,
www.troppau.cz,
tel. 553 616791
_______________________________________________________________________________________________
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