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Milí čtenáři Rohovského zpravodaje,
v předešlých vydáních zpravodaje jsem Vás průběžně informoval o přípravách na investičních a neinvestičních
projektech letošního roku. V tomto, březnovém vydání Vás informuji, že se nám po pečlivé přípravě
projektových žádostí o dotace podařilo zajistit dotační prostředky z dotačních programů na finanční krytí
plánovaných projektů. Na projekt „Obnova veřejných prostranství v obci Rohov – II. etapa“, kde plánujeme
celkové výdaje ve výši 932 tis. Kč, máme schválenou dotaci ve výši 400 tis. Kč, přičemž dotaci poskytne
Moravskoslezský kraj z Programu obnovy a rozvoje venkova 2018. Na projekt naučné stezky Rohov – Sudice –
Krzanowice „Příroda za rohem Rohova“, s předpokládanými výdaji projektu ve výši 337 tis. Kč, máme
přislíbenou dotaci 150 tis. Kč. Poskytovatelem dotace je rovněž Moravskoslezský kraj, který tyto finanční
prostředky poskytne ze svého rozpočtu v rámci programu "Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního
prostředí". Třetím podaným projektem je „Oprava místní komunikace – ul. Krátká v obci Rohov“, avšak tento
projekt, respektive žádost o dotaci ještě nebyla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhodnocena.
Budeme tedy čekat na výsledek hodnocení. Pokud k těmto projektům přičteme již schválenou dotaci na pořízení
nového zásahového vozidla pro místní hasiče, respektive zásahovou jednotku SDH Rohov, tak v letošním roce
budeme investovat do obecního majetku více jak 5 mil. Kč. Pokud by se podařilo získat dotaci i na „zateplení“
Domu služeb, bylo by to řádově 10 milionů korun ! U tohoto projektu máme neoficiální informaci, že rada
Státního fondu životního prostředí ČR nám dotaci schválila, avšak oficiálně jsme ji dosud neobdrželi.
V nejbližších dnech a týdnech zahájíme přípravu výběrových řízení na nejvhodnější dodavatele stavebních prací
a uděláme vše k rychlému a zdárnému provedení těchto stavebních prací. O termínech, harmonogramech a
dalších podrobnostech Vás budeme včas informovat.
Na „Mařenu“ (starodávnou lidovou tradici Velikonoc), tedy v sobotu 17. března, se v tělocvičně ve Strahovicích
uskutečnil tradiční fotbalový Turnaj mini žáků 2007 a mladší. O průběhu fotbalových zápasů a především o
konečných výsledcích Vás budeme informovat v dubnovém vydání zpravodaje. Z tohoto místa bych však již
nyní moc poděkoval trenérům – Martinovi Halfarovi a Romanovi Halfarovi za přípravu turnaje.
Na Květnou neděli, tedy 25. března, jsme v prostorách společenského sálu v Rohově přivítali naše nové
občánky. V tento den se uskutečnila slavnost Vítání občánků a já mám velkou radost z toho, že jsme do našich
řad mohli přivítat 7 dětí. Pro pět chlapečků a dvě holčičky, společně s rodiči, prarodiči a známými, jsme
přichystali kulturní vystoupení dětí z MŠ Rohov a oficiálně jsme je „přijali“ do společenství naší obce. Rodiče
obdrželi drobné dárky a společně jsme pořídili fotografii do kulturní kroniky obce. Stele, Melánii Marii,
Markovi, Štěpánovi, Oliverovi, Davidovi a Matyášovi přeji mnoho zdraví, štěstí a Boží požehnání, stejně tak i
jejich rodičům.
Vážení spoluobčané,
v našem křesťanském světě přicházejí vrcholné dny roku, na které jsme se – každý podle svých sil - postem,
modlitbami, připravovali čtyřicet dní. Věříme a mnozí z Vás věří s námi, že se k nám právě v tomto čase
___________________________________________________________________________________
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mimořádným způsobem přibližuje Bůh v osobě svého Syna Ježíše Krista a nabízí celému lidstvu odpuštění
hříchu, spásu duše a naději na věčný život. Ten dar není připraven jen pro věřící lidi, ale pro každého, kdo je
ochoten nechat se obdarovat, protože Kristus zemřel na kříži za všechny a pro všechny také vstal z mrtvých,
zničil moc smrti a otevřel nám bránu do věčnosti. Máme tedy důvod k radosti a tuto radost bychom měli sdílet
se všemi lidmi dobré vůle.
Přeji Vám proto krásné prožití Velikonočních svátků !
Daniel Procházka, starosta
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA ZAHÁJENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA V OBCI
ROHOV
Informujeme občany, že s účinností od 14. dubna 2018 (sobota) bude po zimní přestávce opět otevřen pro
rohovskou veřejnost sběrný dvůr v obci Rohov na ul. Krátká (bývalá silážní jáma v areálu Ceta s.r.o.).
Provozní doba bude od 8.00 hod. do 12.00 hod. a to vždy v každou sobotu.
Sběrný dvůr je určen ke shromažďování veškerého odpadu kromě komunálního (ten patří do popelnic).
Stavební suť bude odebírána pouze do velikosti cihly (bude-li potřeba přistavit traktorový vlek, je
zapotřebí se nahlásit s předstihem starostovi obce na tel. č. 602 538 210 !), plasty, nápojové kartóny,
polystyren v plastových pytlích, papír svázán do balíků, vše ostatní může být volně ložené. Prosíme občany, aby
důkladně dodržovali tyto podmínky a řídili se pokyny obsluhy. Zároveň žádáme občany, aby využili provozní
doby sběrného dvora a neodkládali odpad před vrata dvora !
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Daniel Procházka, starosta

Velikonoční
svátky
prožité
v pokoji a radosti,
bohatou pomlázku a krásné
jarní dny

přejí občanům

zaměstnanci obecního úřadu

__________________________________________________________________________________________
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HODINA ZEMĚ 2018
Celosvětová událost na ochranu životního prostředí a zejména klimatu se odehrála v sobotu 24. března 2018 od
20.30 do 21.30 hodin. DO TÉTO AKCE SE ZAPOJILA I OBEC ROHOV !! a to tím, že bylo v tomto časovém období
vypnuto veřejné osvětlení v obci.
Tradičně se města a obce zapojují zhasnutím světel namířených na památky a veřejné budovy či omezením
veřejného osvětlení na vybraných místech. Symbolickým gestem dávají najevo, že jim ochrana životního prostředí a
zejména klimatu není lhostejná. V České republice se k akci loni připojilo na 90 měst, obc, památek a další subjekty.
Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 dominant a připojilo se miliony jednotlivců a organizací. Obec
Rohov se do této aktivity zaregistrovala na stránce http://www.hodinazeme.cz. Tak se o naší aktivitě
dozví/dozvěděla široká veřejnost, další obce a především média.
Česká republika v říjnu 2017 ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou dohodu, tím však práce neskončila. Všichni
na Zemi teď musíme společně pracovat. Snižování spotřeby energie, zdokonalování recyklace odpadu, udržitelná
produkce potravin či komunitní výroba energie jsou čím dál důležitějšími tématy. V globálním měřítku pak poroste
potřeba podporovat rozvojové země v adaptaci na změnu klimatu. Všechny tyto výzvy lze naplňovat i lokálními
aktivitami.
Rád bych poděkoval předsedovi ČZS Rohov panu Sašovi Vladařovi za jeho iniciativu a také panu Tondovi
Nevřelovi za pomoc při vypnutí veřejného osvětlení.
Další informace najdete na stránkách http://www.hodinazeme.cz . Veškeré Vaše náměty a dotazy prosím pište na
kontaktní adresu hodinazeme@veronica.cz nebo na rohov@rohov.cz.
Děkujeme
Daniel Procházka, starosta
____________________________________________________________________________________

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 proveďte v pokladně obecního úřadu !_________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve středu 4. dubna 2018 !
___________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2018
Jubilanti – 50 let 1 občan

70 let 1 občan

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Společnost T-MOBILE informovala obec Rohov prostřednictvím vedoucího regionálního týmu
k pohybu pracovníků T-MOBILE v naší obci.
V rámci projektu „zrychlujemečesko“ financovaného z EU společnost posílila signál na ústředně, co se týče
vysokorychlostního internetu. Díky tomuto projektu lze využít dotací na zřízení přípojky popřípadě získání
dotovaného modemu. O těchto skutečnostech informují zaměstnanci společnosti OSOBNĚ !
Daniel Bejoch, T-Mobile Osobně, Vedoucí regionálního týmu, tel: 730 636 227

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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 !
___________________________________________ __________________________________________
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Kulturní kalendář r. 2018
datum

název akce

organizátor

20.1.2018 Myslivecké hody

Mys. sdružení Strahovice
Roháček
27.1.2018 Dětský maškarní ples
SDH Rohov
10.2.2018 Ples SDH Rohov
TJ Spartak + OÚ
17.3.2018 Zimní turnaj minižáků
OÚ Rohov
25.3.2018 Vítání občánků ročník 2017
OÚ Rohov
20.4.2018 Den země
MŠ Rohov
23.4.2018 Výstava MŠ – Den země
OÚ Rohov + SOH
28.-29.4.2018 Fotografický workshop
Roháček
30.4.2018 Pálení čarodějnic
ČZS Rohov
Duben Přednáška - Ovocnářství
3.5.2018 Mše sv. za živé a zemř. hasiče SDH Rohov
SDH Rohov
3.6.2018 Memoriál H. Hluchníka
OÚ Rohov
15.6.2018 Letní setkání seniorů
SDH Rohov + OÚ
30.6.2018 Rohovský odpust
červenec Fotbal:stará garda:výběr Rohov TJ Spartak
SDH Rohov
4.8.2018 Strassenfest
TJ Spartak
18.8.2018 Turnaj v kopané mini žáků
OÚ Rohov + Roháček
8.9.2018 Den sportu-kola+in-line
ČZS Rohov
14.-16.9.2018 Výstava ovoce a zeleniny
OÚ Rohov+zemědělci
15.9.2018 Dožínkové slavnosti
OÚ Rohov+Rohovanka
22.9.2018 Oslavy založení Rohovanky
OÚ Rohov
26.9.2018 Beseda u kulatého stolu
SDH Rohov
září Námětové cvičení SDH
ČZS Rohov
5.-6.10.2018 Vinobraní
ČZS Rohov
6.10.2018 Drakiáda
Roháček
24.10.2018 Světluškový rej
OÚ Rohov
26.10.2018 Den zdraví
OÚ Rohov
9.11.2018 Podzimní setkání seniorů
OÚ Rohov
25.11.2018 Vítání občánků ročník 2018
Roháček+Klub seniorů
1.12.2018 Adventní jarmark a dílny
Roháček
5.12.2018 Mikulášská nadílka
TJ Spartak- odd. lukostřelby
8.12.2018 Turnaj v lukostřelbě
OÚ Rohov
15.12.2018 Krmáš+zpívání u ván. stromu
SDH Rohov
27.12.2018 Veřejné bruslení v Buly aréně
prosinec
prosinec

Fotbal:stará garda:výběr Rohov TJ Spartak
Turnaj v ping-pongu
TJ Spartak+odd.stol. tenisu

čas

místo

12.00

14.00

sál OD
sál OD
sál OD
těl. Strahovice
sál OD
okolí obce
foyerOD
sál OD
areálČZS
areálČZS
kaple
areál TJ
areálČZS
kaple+areál ČZS
areál TJ
ul. Horní
areál TJ
areálCva
foyerOD
areál CVA
areálČZS
sál OD
areál TJ
sál OD
areálČZS
areál ČZS
sál OD
sál OD
sál OD
celý OD
kaple+sál OD
sál OD
kaple+sál OD
Kravaře

14.00
14.00

areál TJ
areál TJ

14.30
20.00
13.00
14.00
08.00
08.00
17.00
17.00
17.00
14.00
14.00
15.00
18.00
10.00
14.00
14.00
15.00
15.00
17.00
17.00
15.00
17.00
17.00
14.00
14.00
14.00
18.00
16.00
15.00

DATA A ČASY KONÁNÍ AKCÍ MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU UPRAVOVÁNY !! Pozn: CVA Rohov Centrum volnočasových aktivit (areál bývalé skládky) ČZS ROHOV – Český zahrádkářský svaz Rohov TJ
Spartak Rohov - Tělovýchovná jednota SDH Rohov - Sbor dobrovolných hasičů Roháček - spolek mladých,
SOH – Sdružení obcí Hlučínska_____________________________________________________________
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Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného na invazivní druhy rostlin
V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku
a v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Pietrowice
Wielkie a Krzyżanowice za finanční podpory programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným
výskytem invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek a bolševníků. Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny
a najdeme je všude - uprostřed měst a obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích atd. Vytlačují
původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady
na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. Jejich invazi lze zabránit pouze
cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná. Jelikož je včasná
reakce - prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly
stanoveny následující cíle a s nimi související aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin, resp. vytvoření podkladu pro
pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o
možnostech jejich likvidace apod. u zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů
(zemědělců). V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu
invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.
Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky http://invazivnidruhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace o projektu, jednotlivých aktivitách, invazivních
druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod. Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail
invazivni-druhy@centrum.cz.
Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch s invazivními rostlinami
v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do
databázových karet výskyt invazivních druhů. Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky přístupné
databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin. Údaje k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po
katastrech obcí a gmin, součástí budou mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu.
Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin a budou uspořádány
workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe z konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz,
Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady "dobré praxe" do Beskyd, kde již problém s
invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.
Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které poskytnou informace o
těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto letáky budou distribuovány do všech domácností na
Hlučínsku a ve 3 partnerských gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou stran regionu
budou připraveny metodiky likvidace invazních druhů.
Radim Lokoč, projektový manažer
Vyšlo další číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko !
Z obsahu 7. ročníku 2017 číslo 2: můžete se dočíst: Norbert Studnitzky – rozhovor
s hlučínským rodákem, žijícím v Německu / O poválečné architektuře Hlučínska/
Významné jubileum – před 200 lety se v Sudicích narodil Max Ring, lékař a ve své době
velmi oblíbený a plodný spisovatel a dramatik / Josef Jařab – oslavil 80 narozeniny/
Farnost Šilheřovice / O obci Bohuslavice a další zajímavosti..
Časopis si můžete zakoupit na obecním úřadě, cena 35,- Kč.

__________________________________________________________________________________
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Roháček informuje o činnosti za rok 2017
Spolek Roháček má za sebou další rok své působnosti. V měsíci únoru se konaly v sále Obecního domu dvě
akce. První akcí byl tradiční Společenský ples. Druhá akce patřila dětem a byl to Maškarní ples, který navštívilo
více jak padesát dětí v krásných maskách v doprovodu svých rodičů a prarodičů.
V měsíci dubnu nás překvapilo počasí a tak akce Pálení čarodějnic byla zrušena, stejně tak plánovaná
Retropárty, a to z důvodu malého zájmu.
Dva prázdninové víkendy jsme se s dětmi vydali do
Velkých Karlovic, kde jsme strávili Letní tábor a
nezapomenutelných 11 dnů plných pokusů a zážitků, neboť
tábor se nesl v duchu ,,Poznej a objevuj“.
Podzimní odpoledne v září jsme ve spolupráci s obcí
uspořádali Den sportu na kole a in-linech. V říjnu jsme se
vydali na průvod s více jak padesáti broučky se svítilnami
napříč vesnicí. Akce Světluškový rej byla ukončena na
Kučakovci u táborového ohně, kde jsme všechny broučky
uložily k zimnímu spánku.
V loňském roce jsme opět ve spolupráci s Klubem seniorů
a Místní knihovnou zrealizovali akci pod názvem Adventní
jarmark a dílna. Tato akce byla určena dětem i dospělým.
Každý měl možnost si vyrobit a odnést domů tradiční i
netradiční vánoční výrobky. Byla zde i možnost si
nejrůznější výrobky, vazby, věnce, dárky či sladkosti
zakoupit. Poslední akcí roku 2017 byla Mikulášská nadílka
pořádaná ve spolupráci s obcí Rohov. Po společné mši
svaté v místní kapli byl připraven program v Obecním
domě.
Roháček touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle
odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov za pomoc a
finanční podporu při realizaci akcí.
Letní tábor pro děti 4.- 15. 7. 2017
Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a
vstřícné jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
Roháček
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Rohovští zahrádkáři informují
Rohovští zahrádkáři mají v plánu uskutečnit zájezd na jarní etapu Flory
Olomouc, která se uskuteční od 26. -29. dubna 2018.
V případě zájmu se zúčastnit na tomto zájezdu se zapište do kontaktního
formuláře, který naleznete na Obecním úřadě v Rohově.
Za zahrádkáře Saša Vladař a spol.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tipy na akce v okolí:
2.4.2018 pondělí velikonoční – od 13 hod. Koňská procesí v Pietrowicach Wielkich (Polsko) – kostel svatého
kříže. Průvod z obce ke kostelu, zde mše svatá a poté zpět do obce, kde bude další kulturní program.
V pondělí 16.4.2018 – k 73. výročí osvobození – v 10 hod. u památníku osvobození (tank) v Sudicích.
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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TJ Spartak Rohov – minižáci
Rozlosování - soupis zápasů za jarní sezonu fotbalového ročníku 2017/2018:

Změna termínů zápasů vyhrazena, bude dána na vědomí a vyhlásí se
v obecním rozhlase !!! TJ Spartak Rohov zve příznivce sportu a fotbalu zvlášť
k účasti na těchto zápasech ! Přijďte fandit našim hráčům !
datum

čas

domácí

hosté

7.4.2018

14:00

Hněvošice

Rohov "B"

8.4.2018

10:15

Služovice

Rohov "A"

15.4.2018

14:00

Rohov "B"

Služovice

15.4.2018

15:30

Rohov "A"

Kobeřice

22.4.2018

14:30

Oldřišov

Rohov "A"

24.4.2018

16:30

Kobeřice

Rohov "B"

29.4.2018

14:00

Rohov "B"

Oldřišov

29.4.2018

15:30

Rohov "A"

Štěpánkovice

3.5.2018

17:00

Bolatice

Rohov "A"

3.5.2018

17:00

Štěpánkovice

Rohov "B"

13.5.2018

14:00

Rohov "B"

Strahovice

13.5.2018

15:30

Rohov "A"

Hněvošice

20.5.2018

14:00

Rohov "B"

Rohov "A

27.5.2018

14:00

Rohov "B"

Bolatice

27.5.2018

15:30

Rohov "A"

Chuchelná

1.6.2018

17:00

Strahovice

Rohov "A"

1.6.2018

17:00

Chuchelná

Rohov "B"

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

INFORMUJEME – KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dne 5.9.2017 byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací
v Moravskoslezském kraji. Příjem žádostí probíhá v elektronické aplikaci na adrese https://kotliky.msk.cz/, a
to až do 31.12.2018 nebo do přijetí 10 000 žádostí (dle dotačního programu bude příjem zastaven při přidělení
čísla 10.000 nebo dne 31.12.2018 v 11:00 hod.). Aktuální počet zaregistrovaných žádostí je uveden v úvodu na
stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (v zeleném rámečku).
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Nabízí (bezplatný) seminář pro neformální pečující
UČÍME PEČOVAT s praktickými ukázkami
Jak se postarat o svého blízkého v domácím prostředí
Dne 25. 4. 2018 v 15:30 hodin
v přízemí Obecního úřadu v Kobeřicích
Naučíme pečující rodinné příslušníky:
- Možnosti přesunů z postele na invalidní vozík a zpět….
- Přebalování ležícího na posteli…
- Provádění celkové hygieny…
- Polohování na posteli…
- Možnosti předcházení proleženinám s využitím různých pomůcek…
- Základní kompenzační pomůcky, které lze využít a jakým způsobem zprostředkovat jejich získání
Všechny tyto body si budou moci účastnici sami prakticky vyzkoušet za pomoci všech dostupných
kompenzačních pomůcek, které budou na místě k dispozici.
Součástí semináře bude také poradenství – účastníci se budou moci zeptat na cokoli nejen z oblasti
neformálního pečování. V případě zájmu budeme kvalifikovaně zodpovídat dotazy z oblasti sociálních
služeb (jak žádat o příspěvek na péči, na jakého lékaře – specialistu se obrátit v otázkách kompenzačních
pomůcek, a podobně).
Pro všechny účastníky máme připraveny základní balíčky pro pečující ZDARMA.
DomA – domácí asistence Kobeřice
_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Vyhrávání Josefům v obci
Jako každý rok, tak i
letos, v předvečer svátku
sv. Josefa, vyhrávala
v neděli 18. března 2018
naše dechová kapela
Rohovanka (i když
muzikantům počasí moc
nepřálo) u domů, ve
kterém bydlí občané
jménem Josef.
Doufejme,
že
tato
krásná tradice bude
pokračovat
v obci
Rohov
i
v příštích
letech!
Děkujeme
členům
Rohovanky za jejich
hraní
Josefům
a
samotným Josefům za
vlídné přijetí muzikantů.
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Hledání ztraceného času VÝZVA k poskytnutí historických fotografií
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice
vyzývají občany k zaslání historických fotografií z našeho regionu:
• historické fotografie s tématikou událostí každodenního života z území Hlučínska lze zasílat do
31. 5. 2018 na e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu, popř. odevzdat v kanceláři SOH na Obecním
úřadě v Bolaticích, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice, kde je bude možné také nascanovat;
•

téma fotografií je volné: rodinné i veřejné události, život občanských, církevních či zájmových spolků,
historicky a politicky významné okamžiky - válečné události, rok 1989, vstup do EU..., fotografie
proměny krajiny či významných budov. Uvítáme především fotografie z privátních archivů a
neformální snímky z rodinných alb;

•

požadovaná kvalita fotografií: delší strana minimálně 1 500 px; (vybrané fotografie pro výstavu dodají
majitelé ve velikosti 4000px nebo je poskytnou organizátorovi k nascanování), počet snímků neomezen;

•

u každé fotografie je třeba uvést krátký popis (označení události, místo a rok zhotovení, popř. jména
zachycených osob); poskytovatel spolu s fotografiemi rovněž zašle své kontaktní údaje;
poskytovatel fotografie souhlasí s použitím fotografie pro účely realizace projektu;

•

poskytovatel fotografie souhlasí s tím, že vybrané snímky mohou být použity v rámci projektu „Hledání
ztraceného času“, pro tvorbu česko-polského kalendáře, budou vytištěny a vystaveny na výstavách, a
mohou být zveřejněny na webových stránkách, či v denním tisku;

•

zasláním fotografií poskytovatel fotografií potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými pravidly této výzvy.

__________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Maškarní ples v Sudicích
Tradiční dětský maškarní ples uspořádal sdružení
STROM spolu se Základní a Mateřskou školou
v neděli 4. 2. 2018. Celá akce odstartovala úderem
14. hodiny ve školní tělocvičně, kterou paní
učitelky a žáci nazdobili překrásnými obrázky, které
samy děti namalovaly. O zábavný program se
postarali Klauni z Balónkova. Pro děti si připravili
spoustu zajímavých soutěží až do podvečerních
hodin. Taneční parket byl po celou dobu plesu
zaplněn bavícími se maskami, ale i jejich
doprovodem. Nechyběla ani bohatá tombola jak pro
děti, tak i pro dospělé. Předškoláci, školáci, ale i ti
nejmenší, všichni byli k nepoznání díky převleku,
který jim pro tuto příležitost zakoupily nebo ušily
maminky. Po parketu se proháněly víly, spidermani,
princezny a spousta dalších pěkných masek.

Radka Malchárková

NAŠI RECITÁTOŘI OVLÁDLI SOUTĚŽ V KRAVAŘÍCH
V pondělí 19. února se vydala výprava recitátorů ze Sudic prorazit ledy okrskového kola recitační
soutěže Dětská scéna, které se konalo v Rytířském sále zámku v Kravařích. Úkol byl jasný: zaujmout, pobavit
a nejlépe postoupit. První dva úkoly splnili všichni.
Posluchači pozorně poslouchali a byli soustředění, což je
poctou pro každého přednášejícího. Poslední úkol – postoupit
- se podařilo splnit hned dvěma recitátorům- Terezce
Hluchníkové a Dominiku Hluchníkovi z 5. třídy. Tito dva
naši žáci zcela ovládli nejsilnější kategorii a ve velké
konkurenci 19 recitátorů se jim podařilo postoupit do
okresního kola. Úspěch si zažila také Ester Mrvová, která
dostala ocenění poroty, ale bohužel v této kategorii porota
k postupu nenavrhla nikoho. Všem našim reprezentantům
děkujeme za skvělé výkony a postupujícím budeme držet
palce v Opavě v okresním kole 16. března!!! Sudice, do
toho!!!
Mgr. Romana Synková
DEVATERO OBRAZŮ JOSEFA ČAPKA
V úterý 13. února se výprava šesťáků a sedmáků vydala do Opavy zjistit, jestli se dá poznat osobnost
Josefa Čapka skrze pouhých devět obrazů. V Domě umění jsme hádali, co o jeho životě je pravda nebo lež promlouvaly k nám postavy z jeho obrazů, a ne vždy mluvily pravdu. Snažili jsme se vytvořit živé obrazy podle
názvů Čapkových děl. Vymýšleli jsme příběhy, které mohly předcházet namalování některých obrazů.
Porozuměli jsme některým jeho sdělením… Zasnili jsme se… Nespustili jsme alarm u cenných obrazů…Máme
kartičky štěstí… Galerijní animace se nám líbila a snad jsme se i dozvěděli (a zapamatovali si) spoustu
informací o Josefovi ☺
Mgr. Romana Synková
Piškvorkový turnaj školní dužiny aneb… V zajetí křížků a koleček
V úterý 13. února 2018 se uskutečnil ve školní družině oblíbený piškvorkový turnaj. Jelikož chřipka výrazným
způsobem oslabila naše jinak silné řady, zúčastnilo se turnaje pouze 8 žáků, kteří si mezi sebou poměřili své
síly.V základním kole se utkaly vždy dvojice žáků a do semifinále postoupil lepší hráč z dvojice. Finále bylo
velmi napínavé a zajímavé. Piškvorkovým králem se pro letošní školní rok stal žák 4. třídy Matěj Švan.
Vítězům gratulujeme!
Ester Medková, DiS.

___________________________________________________________________________________
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Florbalový turnaj Sudice 2018
Ve středu a ve čtvrtek před jarními prázdninami se na naší škole uskutečnil florbalový turnaj. Hlavními
organizátory se tento rok stali Jan Nevřela (2) a Martin Slanina. Ve středu 28. února byl tento turnaj určen pro
žáky vyššího stupně a druhý den zase poměřili síly žáci na nižším stupni. Hrálo se systémem 3 + 1 a to každý
s každým.
Výsledky nižší stupeň: 1.místo: 4. třída, 2. místo: 5. třída,3. místo: 2. třída,4. místo: 3.třída, 5.místo: 1. třída
Výsledky vyšší stupeň: 1.místo: 9. třída, 2.místo: 7. třída A, 3.místo: 8. třída B, 4.místo: 8. třída A,
5.místo:7. třída B, 6. místo: 6. třída
Zápas: Kantoři X 9. třída

1:2

Nejlepší hráč nižší stupeň: Antonín Halfar, Vítek Halfar
Nejlepší brankář nižší stupeň: Nela Šušolíková
Nejlepší hráč vyšší stupeň: Vojtěch Kryštof
Nejlepší brankář vyšší stupeň: Natálie Nevřelová
Mgr. Ondřej Pekárek
Lyžák 2018 - 19. 2. – 24. 2.
Na lyžáku jsme byli 6 dní, byl to super výlet a hodně jsme si to se všemi užili.
Každý den jsme měli program a hráli hry. Jídlo bylo dobré a každý den jsme si pochutnali. Někteří se naučili
lyžovat, někteří se zase v lyžování zlepšili. Každý den jsme si zlepšovali horkou čokoládou na svahu. Byla to
určitě dobrá zkušenost a doporučuji všem dalším žákům, které lyžák ještě čeká, ať neváhají a jedou! Teď už
jenom vzpomínáme na skvělé zážitky z lyžáku. Děkujeme učitelům, kteří s námi těch 6 dní strávili!
Děvčata z 9. třídy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 4. 4. 2018 v ZŠ a MŠ Sudice
MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO VÝUKY V PRŮBĚHU CELÉHO DNE
ODPOLEDNE ZVEME VŠECHNY RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ S JEJICH
DĚTMI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – ČEKAJÍ VÁS HRY, SOUTĚŽE A ZÁBAVA
(do 16.00)
škola s mnohaletou tradicí
rodinný typ školy v příjemném prostředí
ucelený komplex školy s mateřskou školou a školní jídelnou
interaktivní výuka
bohatý výběr mimoškolních aktivit
zapojení školy do různých projektů

Zápis dětí do 1. třídy
10. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy – učebna 1. třídy
S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

________________________________________________________________________________________________
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