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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v našich kalendářích jsme nalistovali další listy s týdny roku 2018 a právě prožíváme májové období. Období
rozkvetlých stromů, provoněné ovzduší a hukot bzučících včel. Příroda je zkrátka plná života. Zaměstnanci obce
(v letošním roce 7 osob) již zahájili údržbu zeleně v obci a v následujících dnech a týdnech se přesunou i na
okolí obce, zejména polní cesty a aleje stromů. Bude provedeno kosení trávy podél polních cest, provede se
oprava podpůrných kůlů u stromů a další opatření k dobré kondici vzrostlé vegetace. V minulém měsíci byl
proveden výchovný řez ovocných stromů na hruškové aleji za ul. Slezskou. V tomto týdnu se také zahájily
dokončovací terénní úpravy za in-line dráhou v areálu Centra volnočasových aktivit „Na skládce“. Dokončuje
se návoz hlíny na sáňkařský kopec v zadní části areálu a poté se provedou finální úpravy terénu. Následovat
bude zpevňování polních cest v okolí obce, recyklovaným stavebním materiálem, který máme k dispozici právě
na tyto účely. Bude se dokončovat polní cesta na „Špalíry“ a „Krzanowická cesta“ od „Kozího mostku“ směrem
na obec Sudice. Co se týče prodloužení „Špalírovské“ cesty. S projektantem dopravních staveb jsme dospěli
k závěru, že tento úsek komunikace bude proveden ve stejné podobě, jako stávající polní cesty. Budou tedy
provedeny nezbytné terénní úpravy a následně se povrch komunikace zpevní recyklovaným stavebním
materiálem. Pokud se vše podaří pečlivě připravit, zahájí se práce na této polní cestě ještě letos. Vzhledem
k připravovaným Komplexním pozemkovým úpravám na katastru obce, kde se mj. plánuje zpevňování
polních/účelových komunikací do asfaltové podoby je tato úprava nejvhodnější a nejekonomičtější.
V předešlých vydáních Rohovského zpravodaje jsem Vás informoval o všech projektech, které jsme si na
letošní rok připravili. Mám radost z toho, že se pravděpodobně naplní předpoklad investování do obecního
majetku v objemu 10 miliónů korun. Podařilo se nám totiž získat dotaci i na další projekt, kterým je „Oprava
místní komunikace - ul. Krátká v obci Rohov“. Dotace nám byla schválena z programu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018“ ve výši 349.408,- Kč z plánovaných výdajů ve
výši 698 817,05 Kč včetně DPH. Předmětem tohoto projektu je kompletní obnova povrchu této komunikace
v délce cca 265 m vč. úpravy příčných odvodňovacích žlabů. Zároveň dojde k opravě souběžné kanalizace a
kanalizačních šachet, do kterých jsou napojeny zmiňované odvodňovací žlaby. Kamerovým monitoringem bylo
zjištěno, že v trase je kanalizace poškozena a je nefunkční. Dotace je tedy schválena a my můžeme začít
s přípravou na realizaci. Prvním krokem je výběr dodavatele stavebních prací, která již byla zahájena na 44.
zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo 16. května. Zastupitelstvo obce vyhlásilo výběrové řízení na
dodavatele a v průběhu měsíce června by se měl nejvhodnější dodavatel vybrat. Stavební práce musí být
ukončeny do 30. listopadu letošního roku.
Na zmiňovaném 44. zasedání zastupitelstva obce se také projednával výběr nejvhodnějších dodavatelů na
předešlé stavby. Na základě došlých cenových nabídek uchazečů na veřejné zakázky letošních projektů dospěla
výběrová a hodnotící komise k závěrům, které byly předloženy zastupitelstvu obce k projednání a případnému
schválení. Konkrétně tedy jde o tyto závěry. Na realizaci projektu „Obnova veřejných prostranství v obci Rohov
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– II. etapa“ byla vybrána firma EDS Trade s.r.o. Opava. Projekt „Naučná stezka příroda za rohem Rohova“ bude
realizovat Mgr. A. Czernik z Vřesiny a stavební úpravy na Domu služeb firma Ing. ILLÍK – RAIL, spol. s r.o.
Opava. Na zasedání zastupitelstva obce byl rovněž vybrán dodavatel nového hasičského vozidla pro zásahovou
jednotku SDH Rohov, touto firmou je KOMERSIA NORD s.r.o., Málkov 70, Chomutov. Výše zmiňované
stavební akce budou zahájeny dle aktuálních možností (vytížených) stavebních firem a budou ukončeny do
listopadu/prosince 2018. Na dodání hasičského vozidla má firma KOMERSIA NORD 180 kalendářních dnů od
podpisu Kupní smlouvy. Budu doufat, že se veškeré stavební projekty, stejně tak dodání hasičského automobilu,
zrealizují bez větších problémů. Prosím zdvořile již nyní občany obce, kterých se jakýmkoliv způsobem
dotknou omezení ze stavební činnosti o shovívavost, spolupráci a pochopení. Děkuji.
Závěrem chci tak jako vždy moc poděkovat všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí na údržbě a
obnově obce, děkuji za hlášení poruch na obecním majetku, a jakoukoliv radu, doporučení a pomoc při řízení
obce. Do dalších dnů Vám přeji mnoho zdraví a veselou mysl. ☺.
Daniel Procházka, starosta

__________________________________________________________________________________

Hledání ztraceného času
Úvodní dvoudenní fotografický
Workshop v rámci projektu „Hledání
ztraceného času“ , který realizuje
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) ve
spolupráci s polskými gminami Kietrz,
Krzanowice a Krzyżanowice se
uskutečnil v Obecním domě ve dnech
28.-29.4.2018 za účasti českých i
polských amatérských fotografů.
Bližší informace o této akci přineseme
v jednom z dalších vydání Rohovského
zpravodaje.
Hledání
ztraceného
času
VÝZVA k poskytnutí
historických
fotografií
SOH zároveň vyzývá 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;

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v neděli 17. června 2018 od 14.00 hodin do areálu Kučakovec na tradiční

letní setkání seniorů u dechovky
Bude připraven kulturní program, ve kterém vystoupí žáci MŠ Rohov, ZŠ Sudice a o hudební
doprovod se postará jako tradičně Rohovanka se svými sólisty.
Občerstvení zdarma bude zajištěno !
Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
_________________________________________________________________________________________
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V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 2. května 2018 očkování psů proti vzteklině. Bylo
naočkováno 33 psů, v obci je v současné době evidováno přibližně 102 psů - přesný počet se
neustále mění podle počtu přihlášených a odhlášených psů. Povinností každého majitele psa je
podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních poplatcích v obci Rohov přihlásit psa,
který dovršil stáří 3 měsíců a to do 15 dnů. Rovněž je povinností ohlásit zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů od úhynu psa, darování jinému majiteli nebo prodejem, ztrátou, utracení
psa nebo přestěhování se apod. Na obecním úřadě si majitelé psů mohou zdarma vyzvednout sáčky na sběr
psích exkrementů, kterými jsou v čím dál větší míře znečišťovány ulice obce !
_____________________________________________________________

Úhradu poplatků za odpady proveďte do konce června 2018
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 510,- Kč/poplatník je třeba uhradit v pokladně obecního úřadu do
konce měsíce června. Zároveň lze uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace 50,- Kč/1 osoba.
_____________________________________________________________________________________

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 !

- Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska č. 1/2017 a č. 2/2017: cena 35,- Kč
____________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 4. června 2018 !
____________________________________________________________________________________

Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – jaro 2018
Deratizace obce Rohov byla provedena dne 27. 3. 2018. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 50 g
Hubex „špalky“ .Celkem bylo položeno 92 ks nástrah a byla zlikvidována 2 ohniska výskytu.

Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 25. 4. 2018. Na jaře 2016 byly výsledky 81%, na podzim 2016 to bylo 69 % , na
jaře 2017 to bylo 65 %, na podzim 2017 to bylo 56% a nyní na jaře 2018 je to 69 %. Situace se, pravděpodobně
vlivem teplé zimy (byla prakticky až na konci února) opět zhoršila (důkazem jsou také dvě malá ohniska). Toto
zhoršení bylo letos zaznamenáno zatím asi u 10 obcí. Největší výskyt je zaznamenán opět na ulici Hlavní mezi
obchodem a OÚ.

Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme: pokračovat v pravidelné deratizaci obce 2x ročně.
Tým Deratizace4D
___________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2018
Jubilanti – 50 let 1 občan
60 let 1 občanka
Narození – 1 chlapeček

55 let 1 občan
65 let 1 občan
Úmrtí – 1 občan

Sňatky – 2

--------------------------------------------------------------------------------------------Blahopřání nejstarší občance
Významné životní jubileum oslavila v měsíci dubnu nejstarší občanka obce paní Hedvika Halfarová.
Dne 22. 4. 2018 měla své 95. narozeniny. Jubilantce přejeme mnoho zdraví a elánu do dalších let.
________________________________________________________________________________
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73. výročí od ukončení 2. světové války
V těchto dnech jsme si připoměli 73. výročí konce 2. světové války, která je jedním z nejvýznamnějších mezníků
v novodobé historii. Mezi obyvateli naší obce žije stále menší počet pamětníků a těch, kterým válka změnila či
ovlivnila život. V následujících řádcích uvádíme hlavně pro mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov
v tomto nelehkém období jejich dějin.
Čerpáno z knihy PRAJZÁCI III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938-1945:
Koncem března 1945 se přiblížila fronta od Ratiboře až po Tvorkov, kde se na čas zastavila. Území Hlučínska
bylo zbaveno ustupujících německých vojsk v poslední fázi Ostravské operace, tedy v období od 28.3.1945, kdy
byly osvobozeny Sudice. S ustupujícími vojenskými jednotkami, kladoucími urputný odpor, vedly boj 38. a 60.
armáda 4. ukrajinského frontu, jemuž velel generál A. I. Jeremenko. Od Sudic pronikly jednotky 38. armády až
k Rohovu a na čáře Sudice – Rohov se fronta zastavila do 15.4.1945.
Zastavení fronty na severním okraji Rohova nebylo náhodné. Asi 200 m jižně od Rohova byla první a za ní druhá
německá obranná linie. V lese byla umístěna německá protitanková baterie a v centru Rohova měl Wehrmacht
přední hlídky – 10 tanků a samohybných děl.
Dle obecní kroniky:
Průběh bojů a válečných útrap pociťovali také místní občané, kteří se ukrývali nejčastěji v obchodě pana
Leopolda Schuby, ve sklepeních pana Josefa Němce /do statku/. Němečtí vojáci byli usídleni ve statku Josefa
Watzlawika a tam také byla polní kuchyně a celé stanoviště.
Čerpáno z knihy PRAJZÁCI III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938-1945:
Podle rozhodnutí generála Jeremenka byla vojska 4. ukrajinského frontu připravena k zahájení ofenzívy dne
15.4.1945. Toho dne v 10 hodin zahájily útok 60. a 38. armáda. V oblasti před Rohovem, kde se dříve operující
sovětské jednotky od 28.3. zastavily, narazila nová ruská ofenzíva na tvrdý odpor 1. německé tankové brigády.
V 10.30 hodin jej však Rusové prorazili a vstoupili do Rohova. Vedle ruských jednotek se zúčastnily bojů i
jednotky 1. čs. samostatné tankové brigády pod velením majora Vladimíra Janka a přidělené k 11. střeleckému
sboru 38. armády generálplukovníka Moskalenka.
Dle obecní kroniky:
Za války padlo na frontách 35 místních občanů, ještě po válce docházelo k výbuchům min a granátů, které
působily zranění nebo usmrcení osob. Obec byla během osvobozovacích bojů silně poškozena, když ze 117 domů
zůstalo nepoškozených pouze 30, 31 domů bylo poškozeno lehce, 29 těžce a 37 domů vyhořelo nebo bylo zcela
zničeno. Stav občanů k 1.1.1945 byl 466.
Na co bychom neměli nikdy zapomínat, jsou jména rohovských mužů, kteří padli na frontě 2. světové
války, na kterou svými životy doplatili v obci také civilisté.
Zastupitelstvo obce se zabývalo možností zhotovení
pamětní desky, která by byla uctěním památky těch
obyvatel naší obce, kteří se stali oběťmi obou
světových válek (informovali jsme ve zpravodaji
v loňském roce). K seznamu padlých, který
zpracoval p. Radek Němec, se již vyjádřili někteří
občané, po jeho finálním uzavření bude sloužit jako
podklad pro zhotovení této pamětní desky.
Žádáme proto občany o jejich připomínky k
návrhu seznamu (je k dispozici na OÚ) !
O rohovských vojácích, příslušnících Wehrmachtu,
můžete získat informace také na webových stránkách
www.hultschiner-soldaten.eu. Cílem autorů těchto
stránek je vytvořit pokud možno kompletní seznam
rohovští muži ročník 1915-1916
všech lidí z Hlučínska, které tehdejší osudové
události donutily obléci německou uniformu - je možné tento seznam stále doplňovat o fotografie a další údaje
(můžete provést také prostřednictvím našeho obecního úřadu). Přáním autorů webových stránek je vzbudit zájem
všech generací lidí na Hlučínsku, kterým není osud jejich předků, ať padlých, či mezitím zemřelých, lhostejný.
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Okénko z historie …..

Tato fotografie ze soukromého archivu pana Ericha Obrusníka byla pořízena přibližně v šedesátých
letech minulého století pravděpodobně v dnešním areálu Kučakovec. Někteří z rohovských občanů
na této fotografii jsou nám známí, některé se nepodařilo zařadit. Poznáte je ??? ☺.
____________________________________________________________________________________
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V neděli 6. května 2018 v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích přistoupilo k prvnímu svatému přijímání
celkem 6 dětí, z Rohova to byla 1 dívka a 2 chlapci.

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Projekt otevřené chrámy
Ostravsko-opavská diecéze spustila projekt s názvem Otevřené chrámy, hlavní myšlenka je jednoduchá –
zpřístupnit chrámy veřejnosti i jindy než jen o bohoslužbách, ve všech kostelích přivítá návštěvníky průvodce.
Konkrétně na Opavsku se do projektu zapojilo sedm kostelů, mezi nimi i sudický kostel sv. Jana Křtitele.
Podrobnější informace o otevírací době naleznete na www.doo.cz/otevrenechramy.___________________
__________________________________________________________________________________

Povinná publicita projektu :
Obnova veřejných prostranství v obci Rohov
– II. etapa
Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2018“ a podala žádost o poskytnutí dotace
na projekt „Obnova veřejných prostranství v obci Rohov – II. etapa“ .
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci v maximální výši 42,89 % , maximálně však
ve výši 400.000,- Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů projektu činí Kč 932.605,- Kč.
Skutečná cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele.
V rámci projektu bude zkvalitněn technický stav přístupových chodníků v obci :
parc. č. 27/1 (chodník spojující ul. Hlavní s ul. Na Kopci)
V rámci projektu bude zkvalitněn technický stav přístupových chodníků a veřejného prostranství v obci :
parc. č. 28/1 (areál Kučakovec)
S prací na obnově chodníků bude započato v průběhu letních měsíců letošního roku.
_____________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2018
Dne 17. dubna 2018 proběhlo na ZŠ Otická v Opavě okresní kolo Matematické olympiády. Naši školu
reprezentovaly dvě žákyně z 6. ročníku – Michaela Nevřelová a Eliška Pekárková. Podmínkou pro účast
v okresním kole bylo úspěšné zvládnutí školního kola, což se oběma dívkám povedlo. Vydaly se tedy na
opavskou školu, kde je čekaly nelehké matematické úkoly a velká konkurence. V kategorii 6. ročníků si vedly
velmi dobře. Michaela Nevřelová se stala úspěšnou řešitelkou (získala 12 bodů z 18 bodů), skončila na 11. místě
z celkového počtu 60. Eliška Pekárková získala méně bodů, skončila na 41. místě. Oběma slečnám děkuji za
skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Běláková, učitelka matematiky
KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
V pátek 13. dubna reprezentoval Dominik Hluchník naši školu v krajském kole recitační soutěže Dětská
scéna. V kraji už byla opravdu silná konkurence a výkony recitátorů byly velmi vyrovnané. Dominik se opět
ukázal ve výborné formě a rozhodně svým výkonem pobavil. Porota okomentovala jeho výkon jako skvělý a
pochválila ho, publikum se zasmálo, takže úkol, se kterým jel do kraje, Dominik splnil. Bohužel, porota do
celostátního kola vybrala recitátory jiné. Dominikovi děkujeme za skvělou reprezentaci školy a prózu „Jak jsem
šel k zápisu“ v jeho podání jsme si mohli poslechnout na Dni matek 15.5.2018. Mgr. Romana Synková
CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY - „CESTOU NECESTOU“ 2017/2018
Jednou za měsíc vždy navštívíme nějakou zajímavou zemi, formou prezentací si prohlédneme, jak to ve vybrané
zemi vypadá, jací tam žijí lidé a jak se oblékají, ukážeme si vlajku dané země, poslechneme si, jakým jazykem
mluví, povíme si, jaké tam je počasí, jaké tam mají tamější lidé zvyky, tradice, co je pro danou zemi
charakteristické, dozvíme se národní jídlo dané země. Kterou jinou zemí bychom měli zakončit náš velmi
zdařilý a povedený projekt než naší rodnou zemí – Českou republikou. O krásách naší země nám přišel
povyprávět náš pan učitel Mgr. Michal Kunický. Pan učitel pojal naše poslední „cestování“ velmi vtipnou
prezentací, kterou nás všechny pobavil…Panu učiteli Mgr. Michalu Kunickému velice děkujeme za
vyčerpávající informace a pěkně strávené pondělní odpoledne.
Ester Medková, DiS.
Dětská kniha v 2.třídě
Žáci 2. třídy se vytáhli. Každý žák přečetl mimo plánovaných 5 knih do čtenářského deníku za celý školní rok
ještě jednu knihu navíc. V určený den žáci přinesli knihu, se kterou seznámili své spolužáky. Řekli, jak se kniha
jmenuje, kdo ji napsal a jak se jim líbila. Šikovní čtenáři přečetli i krátký úryvek. Děti dále zpracovaly pracovní
list o své knize. Na závěr jsme vystavili knížky ve třídě. Jako bonus jsme navštívili místní knihovnu, pro některé
žáky to byla první návštěva.
Mgr. Jaroslava Ratajová
Výtvarné dílny v Opavě
Koncem dubna žáci nižšího stupně vyjeli do Opavy se záměrem navštívit výtvarnou dílnu Optys v Opavě.
Vyráběli jsme dárečky pro maminky k jejich svátku. Pro každou skupinu byl připraven základní materiál a
výtvarné potřeby. Žáci zdobili plátěnou tašku, kterou jak věříme, maminky využijí. Je totiž praktická i
ekologická! Po práci si děti zařádily na dětském hřišti v blízkém parku a italská zmrzlina na Ostrožné ulici jim
všem velmi chutnala. Počasí nám přálo a děti si dopoledne užily.
VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ!
Nástup do školy je jednou z nejvýznamnějších událostí v životě každého dítěte. Chtěli bychom Vašim dětem
formou her, povídáním a malováním tento vstup do první třídy usnadnit. Připravili jsme si pro Vás odpoledne
plné zábavy a poznávání nových spolužáků i prostředí školy. Přijďte se podívat se svými dětmi. Setkání
proběhne ve čtvrtek 24. 5. 2018 od 15.00 – 15.45 hod. Co nás čeká? Vypravíme se s dětmi do tajemného světa
čar, písmenek a knížek pro děti. Ukážeme Vám, jak hraním usnadníme dětem psaní, vklouzneme do světa
písmenek a dětských básní. Pozveme Vás také do říše čísel. Ve třídě se budou střídat činnosti v lavicích
s pohybovými aktivitami. Děti si vyzkouší zajímavé hraní s čísly a řešení jednoduchých početních úkolů. Místo
konání: I. třída, vzít s sebou: pouzdro s pastelkami, přezůvky a dobrou náladu.Účast na této akci není povinná,
je pouze dobrovolná pro zájemce.
Na všechny děti i rodiče se těší Mgr. Kateřina Hrubá.

___________________________________________________________________________________
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Přednášky v MŠ Sudice pokračují.
Naše školka se zapojila do operačního programu Šablony pro ZŠ a MŠ I. Jednou ze šablon je „tematicky
zaměřené setkávání s rodiči dětí MŠ“. Setkáváme se s rodiči 3x za jedno pololetí po dobu 2 let. Po úspěšných
předchozích třech setkáních jsme navázali dalšími zajímavými přednáškami, které jsme již s našimi rodiči
absolvovali. V pořadí čtvrté setkání se konalo 12. října 2017 na téma „Jak připravit dítě v MŠ na čtení“
s předškolní pedagožkou Bc. Silvii Šremerovou. Seznámila nás o důležitosti čtení v předškolním věku.
Povídala nám, jak pracovat s knihou a jaké knihy jsou vhodné pro naše děti.
Další setkání, které proběhlo 20. listopadu, bylo na téma „Logopedie“ se kterou nás seznámila dlouholetá
logopedka PaedDr. Irena Kopřivová. Praktickými ukázkami nám předvedla, jak se dá pracovat s dětmi
nenásilným, ale hravým způsobem. Ukázala nám také, jak si doma vyrobit jednoduché logopedické pomůcky.
A naše šesté setkání proběhlo 6. prosince na téma „Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí“. Lektorka Tereza
Chlebusová- Kandráčová nám vyprávěla o zdravém pohybu dětí, jak naučit správným pohybovým stereotypům,
jak zabránit úrazům a vadnému držení těla. V průběhu těchto přednášek se mohli naší rodiče ptát na to, co je
nejvíce zajímalo. Děkuji všem rodičům, kteří se těchto přednášek v naší školce zúčastňují. Také bych chtěla
poděkovat lektorům za zajímavé a velmi příjemné setkání.
Radka Malchárková
_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV

Výstavka MŠ Rohov ke Dni země
pod názvem
„Kouzelná
zahrada“
proběhla ve vstupní hale Obecního domu
od 9. do 30. dubna 2018.
Děkujeme paní ředitelce, paní učitelce,
dětem i rodičům za celkovou přípravu
tohoto projektu.
Daniel Procházka, starosta

______________________________________________________________________________________________
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Rohovští zahrádkáři informují
Odborná přednáška na téma Ovocnářství

Po krásném májovém deštíku se v pátek 4. 5. v podvečer na Kučakovci konala odborná přednáška na téma
„OVOCNÁŘSTVÍ V PRŮBĚHU CELÉHO ROKU“. Své znalosti, odborné rady a poznatky přímo z praxe nám
přijel předat pan Petr Arbter a jeho dcera.
Mnohé člověk sice zná, ale je dobré si to jednou za čas „oprášit“, jiné činnosti z oblasti údržby a ochrany
ovocných stromů a keřů jsou zcela nové a rádi jsme si je vyslechli a přiučili se tak něčemu novému. Čas rychle
ubíhal a dobrý dojem z přednášky kazila pouze malá návštěvnost, dorazilo pouze 9 místních občanů a nabízí
se řečnická otázka, proč tak málo. Po téměř dvou hodinách předávání informací se s námi pan Arbter rozloučil
„fiktivním rozhovorem“, který je vlastně ale realitou. Článek převzatý ze zpravodaje Územního sdružení ČZS
Opava přikládám jako další příspěvek do Rohovského zpravodaje.
Nakonec patří poděkování panu Arbterovi, který k nám i přes své zdravotní obtíže zavítal, jeho dceři a obci
Rohov, která tuto akci finančně podpořila.
SAŠA VLADAŘ, ZAHRÁDKÁŘI ROHOV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O lidské hlouposti
Bůh zeptal se Sv. Františka
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole na zemi? Co se to stalo pampeliškám,
fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej
zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně a samy se množily. Nektar
z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím
krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím, jsou zelené fleky.
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám
„plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a
žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla jen tráva?
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé jaro, hnojí a hubí
všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To musí být Příměšťáci
velice šťastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to, aby se toho
zbavili?
Sv. František: Ano Pane._________________________________________________________________
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Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista
zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě
více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit.
Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby
zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu. Je to
přirozený cyklus života.
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich
odvoz.
Bůh: To není možné!!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem a aby udrželi půdu vlhkou a
nespečenou?
Sv. František: Po to co vyhodí i listy, kupují něco v igelitových pytlích, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a
rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácejí stromy, rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Sv. Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký film je na programu
dnes večer?
Sv. Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o ……….
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od Františka.
Článek převzatý od přítele Mirka Prasličáka ze zpravodaje Územního sdružení ČZS Opava
Přátelé ruku na srdce, je to až moc pravdivé.
Saša Vladař ☺.
___________________________________________________________________________________________

SDH Rohov informuje
Sportovní družstvo - zpráva
Čím tepleji se nám dělá venku, tím více můžete potkávat na hřišti
naše mladé hasiče. Kluci už brzy vyjedou na první soutěž, a tak
pořádný trénink nesmí chybět, navíc trocha vody v teplých dnech
není nikdy na škodu. Momentálně probíhají tréninky zejména
v páteční odpoledne. Doprovod jim na hřišti dělá často kopa malých
dětí, které s napětím sledují, co se bude dít.
Jestli nevíte, co s pátečním odpolednem, můžete se taky zastavit, ať
se kluci mají před kým snažit, a kdoví, třeba vás to tak zaujme, že se
budete chtít proběhnout s nimi.
Jiří Lasák

__________________________________________________________________________________
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Rej čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2018 se před Obecní dům slétli různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci všech věkových
kategorií. Krátce po 17 hodině jsme se všichni společně vydali průvodem obcí v čele s čarodějnicí Hexou.
Během průvodu jsme svým čarodějným pokřikem strašili
všechny, co na nás okem pohlédli. Náš průvod jsme
zakončili na Kučakovci. Zde u brány musely všechny
čarovné bytosti vypít kouzelný lektvar, který je ochránil
před hraničním ohněm. Po vypití lektvaru jsme společně
zapálili připravenou hranici, v jejichž plamenech byla
upálená čarodějnice Hexa. A protože nám pořádně
vyhládlo, opekli jsme si buřty. Po dobrém jídle a pití měly
děti možnost sportovně se vyžít na asfaltovém hřišti.
Děti si domů odnesly pěkné zážitky a také malou odměnu.
Věříme, že se všem líbilo, nejmenším i největším a těšíme
se na další slet čarodějnic v příštím roce.
Roháček ☺

___________________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Rohov
pořádá

Akce na květen a červen v obci

v neděli 3. června 2018 od 15.00 hodin

23. 05. - Oslava Dne matek (sál Obecního domu)

soutěž v požárním sportu mužů a žen

03. 06. - Memoriál Huberta Hluchníka (hřiště TJ
Spartak)

„Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov.
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení
zajištěno !
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!

17. 06. – Letní setkání seniorů u dechovky (areál
Kučakovec)
30. 06. - Rohovský odpust (areál Kučakovec a
kaple sv. Petra a Pavla)

____________________________________________________________________________________
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