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Milí čtenáři,
v březnovém vydání Rohovského zpravodaje jsme Vás informovali o získání dotací na letošní investiční
projekty, které jsou v přípravách. V minulých dnech jsme vyhlásili výběrová řízení na tyto projekty a zhruba
v polovině května očekáváme výběr nejvhodnějších dodavatelů – stavebních firem. O podrobnostech Vás
budeme samozřejmě s předstihem informovat.
V polovině března a dubna zasedalo zastupitelstvo obce na svých zasedáních, kde se projednávalo množství
záležitostí. Jedním z důležitých bodů byla tzv. pozemková agenda, ve které jsme řešili mj. tři důležité body.
Naše obec projevila zájem o rodinný dům po zesnulé paní Lucii Hluchníkové (RD č.p. 25) vedle kaple sv. Petra
a Pavla. S novými majiteli jsme se dohodli na odprodeji domu vč. pozemku a tak mohlo zastupitelstvo obce tuto
koupi schválit. Předpokládá se, že dům bude sloužit i nadále k bydlení. Detaily (např. výši nájmu, stavební
úpravy) bude ještě řešit zastupitelstvo obce, nicméně bude-li kdokoliv z Vás mít zájem o bydlení v tomto domě,
prosím o informování našeho úřadu o této skutečnosti. Upozorňuji, že jde v tuto chvíli o nezávazný stav.
Zastupitelé dále řešili možnost odkoupení části pozemku za Domem služeb pro účely rozšíření manipulační
plochy pro obsluhu zásobování Domu služeb, případně výstavbu nových parkovacích míst. Tato záležitost se
však prozatím nedořešila. Co se dořešilo, respektive řeší (alespoň doufám, že se situace nezmění) je propojení
naší obce s obcí Sudice cyklostezkou. Vedení cyklostezky by mělo být vedeno podél silnice I/46
(„prodloužením“ stávajícího chodníku „u statku“). O výkupu či směně pozemků pro samotnou stavbu
cyklostezky se ale ještě bude dále jednat. Třetím tématem byly pozemky pro výstavbu rodinných domů (RD)
v obci. Dle Územního plánu obce je jedna z lokalit (určená pro tyto účely) navržena na ulici Polní (ať už naproti
stávající zástavby, či pokračování této ulice směrem na východ). I tato problematika je rozpracována, jednáme
s majitelem pozemku, nicméně snažíme se zajistit pro své občany dostatečné plochy pro individuální výstavbu
RD.
Musím taky zmínit, že se nám po dlouhé době vyjednávání se Státním pozemkovým úřadem ČR podařilo získat
pozemek za areálem zahrádkářů (u polní cesty) a to bezplatně. Využití tohoto pozemku bude tématem dalších
diskuzí. Zastupitelé se také zabývali výstavbou meteostanice, která má vyrůst u silnice I/46 (zhruba 200 m za
autobusovou zastávkou na Kobeřice po pravé straně), či přípravou přeložky sloupů NN před kaplí sv. Petra a
Pavla. Stavební práce by měly být realizovány v letošním roce. Důležitým bodem programu 42. a 43. zasedání
zastupitelstva obce byly rovněž žádosti místních i přespolních spolků o příspěvky na „činnost“ těchto spolků
v letošním roce z rozpočtu obce. Částečně byly pokryty ze 100%, některé nebyly pokryty vůbec („nerohovské“).
Každopádně se v rozpočtu počítá s tím, že společenský a sportovní život v obci bude prostřednictvím našich
spolků pestrý a to nejen tím, že se na tyto aktivity vyčlenily finanční prostředky z rozpočtu obce. Nahlédnutím
do kulturního kalendáře obce na letošní rok se můžete přesvědčit o tom, že i letošní rok bude plný zajímavých
akcí (tradičních, ale i nových).
Ze společenského života : k Velikonočním svátkům v Rohově neodmyslitelně patří „klepání“. Mám radost
z toho, že se opět po roce sešli naši mládenci, kteří tuto tradici dodržují a od zeleného čtvrtka do bílé soboty
___________________________________________________________________________________
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chodí s klepačkami a řehtačkami po obci a místním občanům připomínají (tímto klepáním) mj. důležitost
velikonočních svátků. Chci moc poděkovat našim klukům za jejich obětavý přístup k zachovávání tradic v naší
obci, stejně tak i jejich rodičům za podporu.
Do dalších dnů Vám přeji všechno dobré…
Daniel Procházka, starosta
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PROVOZU TECHNICKÉHO DVORA OBCE ROHOV
S ÚČINNOSTÍ OD 1.5.2018 BUDE DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN ODBĚR STAVEBNÍ SUTI
V TECHNICKÉM DVOŘE OBCE ROHOV A TO V JAKÉMKOLIV MNOŽSTVÍ ! OSTATNÍ
KOMODITY ODPADŮ BUDOU ODEBÍRÁNY BEZE ZMĚNY A VE STANOVENÉM TERMÍNU,
TEDY KAŽDOU SOBOTU OD 8.00 – 12.00 HOD.
Děkujeme za pochopení.
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Roháček zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční

,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Slet čarodějnické vrchnosti bude v pondělí 30. dubna v 17 hodin u Obecního domu. Poté se společně
vydáme s čarodějnicí ,,Hexou“ průvodem vesnicí, a na Kučakovci se s ní rozloučíme. Nezapomeňte koště,
klacek na párek a tu správnou čarodějnickou náladu, plnou kouzel a zaříkávadel.
Těší se Roháček
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Hledání ztraceného času
Ve dnech 28. - 29. 4. 2018 se bude v Rohově konat úvodní dvoudenní fotografický workshop za účasti
českých i polských amatérských fotografů.
Workshop proběhne v rámci projektu „Hledání ztraceného času“, který realizuje Sdružení obcí Hlučínska ve
spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice.
Tento roční projekt mapuje historii i současnost česko-polského příhraničí formou společných fotografických
workshopů místních českých a polských fotografů a zpracováním historických fotografií z rodinných archivů.
Pod vedením profesionálního fotografa MgA. Evžena Sobka se účastníci workshopu nejprve seznámí
s prezentací podobných projektů nebo s ukázkami inspirativních portfolií současných světových fotografů.
Vymezí si možná témata k fotografování, vhodné fotografické postupy a požadavky na technickou kvalitu
fotografií včetně praktické ukázky postupu softwarového zpracování fotografií. Nebude chybět také
fotografování v exteriéru.
V rámci projektu se budou konat ještě další čtyři workshopy, v rámci kterých si budou účastníci postupně
vytvářet své portfolio na téma, které si zvolí. Vybrané fotografie budou na podzim prezentovány na pěti
výstavách na české a polské straně společného příhraničního regionu.
Účast na fotografických workshopech je bezplatná a zájemci se mohou přihlásit na tel. č. 553 654 998 nebo na
e-mailu hlucinsko@hlucinsko.eu.
Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu Interreg
V-A Česká republika - Polsko.
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Upozornění
Firma Marius Pedersen a.s. oznamuje občanům, že svoz směsného komunálního odpadu – popelnic
bude proveden dle termínu svozového kalendáře v den státního svátku v úterý 8. května 2018 !!!

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

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 5. května 2018 na stanovišti:

Technický dvůr obce v době od 8.00 do 12.00 hodin!
Občané mají možnost odevzdat každou sobotu v době od 8.00 – 12.00 hod. na
sběrném místě obce biologický rozložitelný a kovový odpad, případně další odpady !!!
________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve čtvrtek 3. května 2018 !
____________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční : ve čtvrtek 3. května 2018 (spolu se svozem plastů),
místo: vystavit před rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !
__________________________________________________________________________________________

V obci proběhne očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provede očkování psů proti vzteklině

Ve středu 2. května 2018 v době od 17.15 – 18.00 hod.
před budovou obecního domu !
Je nutné, aby psa doprovázela fyzicky zdatná osoba. Majitelé psů, doneste si sebou očkovací průkaz
psa a hotovost na zaplacení poplatku za provedení očkování ve výši 120 Kč. Očkují se psi od 6 měsíců !
Toto je jediný termín očkování !!!
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2018
Společenská kronika –
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 3
měsíc březen 2018
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 0
J
u
b
i
lanti – 50 let 1 občanka
Zemřelí občané : 2 (2 muži)
65 let 1 občanka
Narozené děti : 1 (1 holčička)
85 let 1 občanka
Počet obyvatel k 1.1.2018: 591
Ú
m
r
t
í
–
1
o
b
čan
Počet obyvatel k 1.4.2018: 594_
(pozn. do počtu obyvatel bylo započítáno 1 narozené dítě z 12/2017, dle údajů z registru osob zaslaných obci až
v lednu 2018)
____________________________________________________________________________________
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Naučná stezka „Příroda za rohem Rohova“
Na území obce Rohov se nenachází žádné naučné stezky, obec
proto v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora vzdělávání a poradenství v
oblasti životního prostředí“ a podala žádost o poskytnutí dotace na
projekt Naučná stezka „Příroda za rohem Rohova“.
Žádost byla úspěšná a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci na
realizaci projektu v maximální výši 44,51 % , maximálně však ve výši 150.000,- Kč. Předpokládaná výše
celkových uznatelných nákladů činí 337.000,- Kč. Skutečná cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele.
Projekt bude realizován na trase obec Rohov - obec Sudice - město Krzanowice (body A – B - 4C na
mapce) a to z důvodu historicky společného území a krajiny. Trasa povede po částečně zpevněných polních
cestách lemovaných alejí ovocných dřevin. Realizací naučné stezky vznikne okruh, kdy je možno procházet z
každého sídla bez nutnosti dojít do každé obce. Výstupem projektu je vytvoření celkem 8 zastavení naučné
stezky, vybavených informační tabulí, instalace 4 ks laviček pro odpočinek s vyhlídkou do okolí a 3 ks
rozcestníků. Podél naučné stezky bude rozmístěno 8 informačních tabulí, které budou zahrnovat informace o
historii obcí a města, dobové snímky, informace o výskytu rostlinných a živočišných druhů apod. Informační
texty cedulí budou v českém i polském jazyce, některé obrázky vytvoří žáci Základní školy v Sudicích.

Cykloturistika a pěší turistika jsou v současnosti vyhledávaným produktem turistického ruchu a vytvořením
naučné stezky v příhraničí dojde k pomyslnému odstranění hranic a udržitelnému rozvoji regionu.
S prací na realizaci projektu bude započato v průběhu letních měsíců letošního roku.
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5
_______________________________________________________________________________________

DEN ZEMĚ 2018 V ROHOVĚ
Dne 20.4.2018 se v obci již podesáté konala akce „DEN
ZEMĚ“. Den Země je den věnovaný Zemi, který se
každoročně koná 22. dubna.
Letošní akce se nesla ve stejném duchu, jako
v předešlých ročnících a podílelo se na ni asi 50 žáků a 4
učitelé ze Základní školy v Sudicích a zaměstnanci obce.
V letošním roce jsme opět provedli výsadbu nových
lesních stromků v počtu 500 ks v obecním lesíku „V
druhém dole“. Část žáků se také podílela na přípravě
založení nového trávníku za in-line bruslařskou dráhou
(viz. foto vpravo). Této aktivitě přálo i krásné slunečné
počasí. Po práci následoval zasloužený táborák a opékání
párků. Společně strávený den pro Zemi se povedl a těšíme se na Den země příští rok !!!
Součástí této akce byla výstavka dětí z naší
mateřské školy, která byla instalována ve foyer
Obecního domu.
Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří se
na této ryze ekologické akci podíleli. Zvláště
chci poděkovat pracovníkům obce a především
žákům základní školy a jejich pedagogům za
pomoc, které si velmi cením.
Daniel P r o c h á z k a, starosta obce Rohov
A motto na závěr:
„Mysli na Zemi, ale začni u sebe!

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Vítání občánků
Vítání občánků se konalo v sále Obecního
domu v neděli 25.3.2018. Starosta obce na
něm mezi občany obce slavnostně přivítal
7 dětí narozených v roce 2017, z toho 5
chlapečků a 2 děvčátka. Akci doprovodily
kulturním pásmem děti z MŠ Rohov.
Rodiče přijali gratulace, přání všeho
nejlepšího, zapsali se do pamětní kroniky
obce, dále obdrželi pamětní list, pamětní
knížku, maminky kytičku a finanční dar od
obce ve výši 1000 Kč za každého
přivítaného občánka.
____________________________________________________________________________________
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Velikonoční tradice v obci
Velikonoční klepání se v obci
uskutečnilo ve čtvrtek, v

pátek a v sobotu od
29. – 31. března 2018.
Průvod chlapců procházel
od kaple sv. Petra a Pavla
napříč obcí.
Děkujeme chlapců,
pomáhají udržovat
krásnou tradici.

___________________________________________________________________________________
Okénko z historie …..

Mezinárodní den žen v sále Hospody U Komárků v Rohově v roce 1979
________________________________________________________________________________

kteří
tuto

______________________________________________________________________
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OKÉNKO MŠ ROHOV
Návštěva kostela a ZŠ v Sudicích
Dne 27.3.2018 jsme navštívili Základní školu v Sudicích.
Ve škole nás velmi mile přivítali. Paní učitelka Mgr. K. Hrubá dětem připravila
zajímavý program. Ukázala nám družinu, kde se školáci scházejí po vyučování. Také
jsme viděli tělocvičnu, kde si děti vyzkoušely jak probíhá výuka a zahrály si zajímavé
hry. Další hodina probíhala ve třídě, kde děti odpovídaly na různé otázky. Paní učitelka
byla velmi milá a všechny děti byly plné dojmů a zážitků a už teď se těší do školy. Před
exkurzí školy, jsme navštívili místní kostel, kterým nás provedl pan Antonín Nevřela.
Všem děkujeme.
M. Pacurová

Divadélko Smíšek
Dne 3.4.2018 k nám do školky zavítalo naše oblíbené divadélko Smíšek s pohádkou „Jak švec ke štěstí
přišel“.Švec již nechtěl opravovat staré boty, ale protože rozuměl zvířecí řeči, chtěl se stát ptačím králem. Všem
zvířátkům byl pro smích, žena mu hubovala a prosila ho, ať se zase
věnuje svému řemeslu. Nakonec dobro zvítězilo nad zlem a švec
zjistil, že jeho největší bohatství je jeho práce. Pohádka se všem
dětem velmi líbila.

Vítání občánků
Neděle 25.3.2018 byla pro 7 miminek a jejich rodiče sváteční. Na
Obecním úřadě Rohov proběhlo vítání nových občánků. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnily i děti z naší mateřské školy, které svým
vystoupením přivítaly své kamarády. Rodičům dětí z MŠ děkujeme
za vstřícnost a doprovod na této společenské akci.
Anna Nevřelová

_______________________________________________________________________________________________________________
Srdečně Vás zveme na výstavku výtvarného tvoření rodičů s dětmi s názvem
„KOUZELNÁ ZAHRADA“
V prostorách vstupní haly Obecního úřadu v Rohově od 9.4. do 30.4.2018.

_________________________________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO MŠ ROHOV
Dne 10. 5. 2018 v době od 8°° do 11°° hod. proběhne v budově mateřské školy
„Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019“
S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a potvrzení
o řádném očkování dítěte (formulář si můžete vyzvednout v MŠ).
Telefonní kontakt pro případné dotazy: 553 761 357
Anna Nevřelová, Ředitelka MŠ
_______________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
ZLATÝ DOMINIK ZVÍTĚZIL V OKRESE
V pátek 16. 3. března se vydala reprezentace sudické školy do Opavy
na okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Tereza Hluchníková a Dominik
Hluchník z 5. třídy měli opět jasný cíl: zaujmout, pobavit a nejlépe postoupit.
První dva úkoly splnili Dominik i Terka na jedničku. Potom jen s napětím
očekávali verdikt poroty. A nadšení bylo obrovské - Dominik byl zlatý a postupuje
do KRAJE. Terezka ale vůbec nemusela být smutná, protože její výkon byl skvělý
a přednášela báječně.Terezce a Dominikovi moc děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy v okresním kole soutěže. Dominiku, drž se v kraji, Sudice to dají!!!
Florbalový turnaj tří škol v Sudicích
V pátek 13. 4. 2018 se konal již tradiční florbalový turnaj určený žákům vyššího stupně. Turnaje se zúčastnily
základní školy z nedalekého okolí a to ZŠ Chuchelná a ZŠ Píšť. Hrálo se systémem každý s každým na 2 x 10
minut. Cílem tohoto turnaje bylo, aby si žáci pořádně zahráli, pobavili se a porovnali s ostatními školami
v okolí. Vítězem turnaje se stala ZŠ Sudice. Nejlepším hráčem turnaje celého turnaje byl zvolen Vojtěch
Kryštof. Naší školu reprezentovali tito chlapci:
ZŠ SUDICE A: Vojtěch Kryštof, Tomáš Boček, Ondřej Halfar, Matěj Murcek, Dominik Malchárek a Jan
Boček.
ZŠ SUDICE B: Markéta Obrusniková, Karolína Šromová, Natálie Nevřelová, Pavla Fojtíková, Jakub Kupec,
Jakub Mrovec, Jan Nevřela 2, Martin Slanina, Jiří Balarin a Ivo Harazim.
Všichni tito jmenovaní žáci podali fantastické výkony. Klukům i děvčatům děkujeme jak za reprezentaci školy,
tak za pomoc při přípravě hřiště a všeho kolem tohoto turnaje.
Také děkujeme všem zúčastněným, že přijali naše pozvání a dorazili na tento turnaj.
Celkové pořadí:
1. ZŠ SUDICE A 9 bodů 2. ZŠ PÍŠŤ 6 bodů 3. ZŠ CHUCHELNÁ 3 body 4. ZŠ SUDICE B 0 body

Zápis budoucích prvňáčků
Úterý 10. 4. 2018 bylo pro většinu předškoláků velkým dnem. Na naší škole probíhal zápis do 1. třídy.
V doprovodu rodičů přišlo do školy 16 dětí, aby ukázaly, co všechno umí a dovedou.
Předškoláky hned u vchodu přivítaly žákyně 8. a 9. ročníku, které je doprovodily k 1. třídě, kde samotný zápis
probíhal. Budoucí žáčci plnili různé úkoly, zaměřené na školní zralost: předvedli znalost písmenek, čísel,
poznávání barev a geometrických tvarů, grafomotoriky, orientace v prostoru apod. Svou šikovnost nám také
mohli ukázat při zavazování tkaničky. Kromě toho děti recitovaly a zpívaly písničky. Některé tyto úkoly si
mohly před zápisem vyzkoušet v naší škole nanečisto, při setkáních, které jsme pro ně připravili.
Odměnou za snahu a úspěšné splnění připravených úkolů byl pamětní list a drobná odměna, kterou pro ně
vyrobily děti ze školní družiny. Děkujeme všem rodičům, kteří zapsali budoucí prvňáčky do naší školy, a těšíme
se na vzájemnou spolupráci.
„HRY BEZ HRANIC ŠKOLNÍCH DRUŽIN“
V pondělí 9. 4. 2018 se naše školní družina zúčastnila „Her bez hranic“, což je zábavná
a sportovní soutěž pro odvážné děti ze školních družin. Soutěž se konala v Kravařích a naši školu
reprezentovalo jedenáctičlenné družstvo, které bylo složeno z řad žáků 1. až 4. třídy. Děti byly natolik natěšené,
že vůbec netušily, co je v samotném závěru čeká. Ale nebudeme předbíhat a začneme od začátku… Každé
družstvo mělo za úkol připravit si u představení své školy svůj bojovný pokřik. Tím jsme také zahájili naši první
sportovní olympiádu. Soutěžilo se v počtu 10 žáků, 1 žák byl náhradník, kterého jsme pravidelně po
jednotlivých soutěžích střídali, ať se dostane na každého. Soutěžilo se ve vtipných disciplínách na rychlost –
překážkový skok, převoz na druhý břeh, najdi svého dvojníka, doveď svého slepce do cíle, scrabble…
a disciplíny na počet bodů v házení míčků na cíl a plyšovým medvídkem do koše a různé jiné…
Naši „reprezentanti“: Nela Šušolíková, Lucie Vaníčková, Nela Býmová, Ema Latková, Josef Halfar, Eliška
Vaníčková, Lillian van der Laan, Michaela Švanová, Matěj Švan, Mikuláš Prasek a Antonín Halfar.
Družstvo bylo viditelně akční, soutěživé a dravé, mělo obrovského týmového ducha. Prostě úžasná skupina.
Vyhráli jsme fantastické 1. MÍSTO…a to zaslouženě!!!
Družstvo obdrželo pohár, dort, diplom, dětské šampaňské, hry do družiny a každý žák fixy. Všem žákům
GRATULUJI a věřím, že budeme i nadále sbírat trofeje! Děkuji!
Ester Medková, DiS.

__________________________________________________________________________________

9
Rohovští zahrádkáři informují
VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS ROHOV ZA ROK 2017
Dle stanov Českého zahrádkářského svazu musí každá základní organizace uskutečnit Výroční schůzi. My jsme
takto učinili 10. 3. 2018 a přes technické problémy
způsobené silnými mrazy v tomto období jsme museli
narychlo přesunout tuto „akci“ z „Kučáku“´ do klubovny
Obecního úřadu.
Kolem 17. hodiny dorazila převážná část všech
pozvaných členů zahrádkářů a zástupců místních spolků.
Dorazila i jedna významná osobnost, pan MVDR.
Stanislav Kubesa, který je mimo jiné místopředseda
územního sdružení ČZS Opava a místopředseda
republikové rady ČZS. Jeho účasti si velice vážím a
ocenili ji i ostatní.
Na programu byla činnost skončeného období, plán
činností na rok 2018 a dodatečné ocenění členů k 50.
letému výročí našeho spolku (založen 21. 3. 1966).
Usnesením výboru ze dne 31. 1. 2018 byli schválení na
ocenění pánové, kteří byli jedni ze zakládajících členů našeho spolku.
Ocenění za zákl. organizaci získal pan František Němec, pan Erich Komárek a dnes už bohužel zesnulý pan
Adolf Hanzlík. Těchto pánů si velice vážím a děkuji jim za jejich dlouholetou činnost pro náš spolek. Všichni
obdrželi pamětní listy a hodnotné dárkové koše.
Dále byl pan Adolf Hanzlík oceněn ČESTNÝM UZNÁNÍM Územní rady ČZS Opava (jedná se o okresní
ocenění) a pan František Němec DĚKOVNÝM LISTEM za zásluhy o rozvoj zahrádkářského hnutí, které
uděluje přímo republikový předseda ČZS. Těchto ocenění se ročně uděluje pouze 12 a jsem velmi potěšen, že
ho získal právě náš člen, jde totiž o jedno z nejvyšších ocenění ČZS vůbec. Za tyto dvě ocenění bych chtěl
poděkovat panu Kubesovi, který nám je doslova a do písmene vybojoval.
Z oficiální schůze se program přenesl do volné diskuze a zábavy, dali
jsme si něco dobrého do bříška ☺ , něco na zahřátí ☺ a bavili se do
pozdních večerních hodin.
Nakonec bych rád poděkoval panu Kubesovi, že k nám i přes své velké
časové vytížení přijel, Danielu Procházkovi, který mi v mých začátcích
hodně pomohl a stále pomáhá, paní Marii Kubné za její vstřícnost,
Jirkovi Hluchníkovi a Petru Tomíčkovi, že mě přišli podpořit na mé
první výroční schůzi, Richardu Švanovi , ke kterému si vždy můžu dojít
pro radu, Arturovi Komárkovi za výborný gulášek a samozřejmě všem
členům, protože bez Vás by tento spolek nebyl.
Saša Vladař, předseda Zahrádkářů
Zahrádkářů
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Rohov a obec Rohov zve srdečně
širokou veřejnost na odbornou přednášku na téma:

“OVOCNÁŘSTVÍ, PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ A JEJICH
ŠETRNÁ OCHRANA V PRŮBĚHU ROKU“.
Přednášku povede odborný lektor Územního sdružení Opava pan Petr Arbter a
uskuteční se v pátek 4. 5. 2018 v 18 hodin v areálu zahrádkářů Na Kučakovci .
Drobné občerstvení zajištěno.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST, Zahrádkáři Rohov
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti žáků Spartak Rohov
17.3. jsme pořádali už čtvrtý ročník halového turnaje. Turnaje se zúčastnily týmy z Bolatic, Strahovic,
Hněvošic, Kobeřic a Rohova A a B. Na turnaji se záměrně nevyhlašovaly výsledky a šlo hlavně dostat z hráčů
to nejlepší, co v nich je a co se za svoji krátkou kariéru naučili a nebáli se to ukázat. Obdivuhodný výkon podal
jediný rozhodčí turnaje pan Martin Pinček, který jedním tahem zmáknul 15 utkání bez přestávky. Velké uznání
taky patří rodičům, kteří předvedli mistrovský výkon a velkou měrou přispěli k vysoké úrovni našeho turnaje.
5.4. jsme se zúčastnili turnaje O pohár města Opavy. Ve víceúčelové hale v Opavě se sešlo deset týmů z okresu
Opava v kategorii 2007 a mladší. Základní skupinu jsme zvládli bez zaváhání a porazili jsme Litultovice,
Bolatice, Kylešovice a Hradec n. Moravicí. Všem jsme nastříleli více jak 5 branek. Pak přišlo pro nás nešťastné
semifinále s Oldřišovem, když po výsledku 1:1 v normální hrací době jsme byli vyřazeni po penaltách a po
velké chybě rozhodčího, jež nám při penaltách neuznal gól. Holt se míč nedotkl sítě a nestačilo, že byl pouze za
čárou. V zápase o třetí místo to zase bylo jednoznačné vítězství našeho týmu nad Bolaticemi.
6.-7.4. náš tým vyjel na tradiční soustředění do Žimrovic. Cestou jsme se ještě zastavili na školním statku
v Opavě, tam jsme zařádili v bazénu a potom pokračovali do areálu Dobré pohody v Žimrovicích. Po ubytování
a velmi vydatné večeři vepřo knedlo zelo jsme to museli vyběhat a do pozdních hodin hráli florbal. Po večerní
hygieně, kdy si museli vyčistit zuby bez maminky, se šlo konečně spát, protože ráno nás čekal bohatý a fyzicky
náročný program. V sobotu ráno, hned po snídani, začal pořádný dril. Ten, kdo zůstal doma, udělal dobře.
Sprinty, přeskoky s medicimbalem dokázaly skolit i ty nejzdatnější jedince. Po obědě už to byla procházka na
hradecký zámek a míčové hry. Všichni dobře potrénovali a ve zdraví se vrátili domů.
Martin Halfar
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