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Vážení čtenáři,

Rohovský zpravodaj, který právě držíte v rukou je jubilejní. Jubilejní v tom, že je to právě 10 let od
okamžiku, kdy jsme v lednu 2009 začali vydávat naše místní periodikum. Hlavní důvod byl a stále je prostý.
Informovat občany Rohova o dění v obci, o plánovaných kulturně-společenských či sportovních akcích, o
investicích a opravách, o hospodaření, činnosti zastupitelstva a úřadu jako takového nebo o čemkoliv dalším, co
by měli občané ve vlastní obci vědět. Nejinak tomu bude v tomto, prvním vydání letošního roku. Hned v úvodu
bych navázal na předešlé vydání zpravodaje, ve kterém jsme shrnuli rok 2018. Rok dle mého názoru úspěšný.
Podařilo se zajistit dostatek finančních prostředků z dotačních programů, které nám pomohly financovat naše
investiční a neinvestiční akce. Všechny plánované akce se podařilo včas dokončit. Věřím, že ku prospěchu nás
všech. I v tomto roce hodláme pokračovat v dalších opravách. Na Krajský úřad v Ostravě jsme již zaslali žádost
o dotaci na rekonstrukci místní komunikace – ul. Horní, kde je plánována především pokládka nové vrstvy
asfaltobetonu a vybudování odvodňovacích žlabů pro odvod dešťových vod z této silnice. Předpokládané
náklady dle projektové dokumentace a rozpočtu jsou zhruba 1 mil. Kč. Na druhý zmiňovaný projekt, kterým
chceme zmodernizovat prostranství za Domem služeb, se v těchto dnech zpracovává projektová dokumentace.
Dokončení přípravy a odevzdání žádosti o dotaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) je stanoveno do konce
února. Jelikož se podařilo s novým vedením polského města Kietrz obnovit organizaci Půlmaratónu Kietrz –
Rohov, z čehož mám obrovskou radost, budeme v letošním roce pořádat 12. ročník, a to 8. června. Jelikož se
jedná o významnou sportovní akci na území Moravskoslezského kraje, požádali jsme tento kraj, prostřednictvím
krajského úřadu o spolufinancování organizace běhu z dotačního programu na podporu těchto významných
sportovních aktivit. Ostatní projekty budou v dalším období připravovány dle požadavků úřadů a poskytovatelů
dotačních prostředků. Mezi letošní investiční akce (avšak bez spoluúčasti dotačních prostředků) je zařazena i
přeložka sítí nízkého napětí (NN) u kaple sv. Petra a Pavla, včetně odstranění betonových sloupů. Tato akce se
přesunula z loňského roku rozhodnutím společnosti ČEZ. Dalším projektem, který bude realizován na území
naší obce (v rámci Sdružení obcí Hlučínska) je projekt „Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na
Hlučínsku“. V rámci projektu dojde k nákupu a instalaci posezení a informačních cedulí s cyklomapou
Hlučínska ve vybraných obcích a městech, tedy i v Rohově. Celkem 44 posezení a 29 informačních cedulí na
území Hlučínska. Na tento projekt byla schválena dotace z Moravskoslezského kraje z dotačního programu
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018. Realizace bude v období 01 - 10/2019.
V prosinci, společně s Rohovským zpravodajem, jste z našeho úřadu obdrželi nové tašky – na skleněné obaly
(zajistili jsme je pro obec zcela zdarma). Nebyl to vánoční dárek, tyto tašky slouží primárně k odnášení
prázdných skleněných obalů do sběrných nádob na sklo na ul. Hlavní a Slezské. Zapojili jsme se totiž do
projektu „Staré sklo do nových tašek – do rohovských domácností“, který realizuje Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s., se kterou v oblasti třídění odpadů dlouhodobě spolupracujeme. Rád bych, aby se
k tomuto účelu používaly, mají Vám usnadnit práci. Na druhou stranu bychom přivítali i my, respektive
zaměstnanci obce, kdybyste v okolí sběrných nádob „na oplátku“ udržovali pořádek. Nepořádek, za který může
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pravděpodobně jen pár jedinců, nám nedělá dobrou vizitku a ještě přidělává práci se zbytečným úklidem. Chtěl
bych upozornit občany, že pokud se odevzdává tabulové sklo většího formátu (např. z oken/dveří), tak je
zapotřebí již v domácnosti toto sklo zpracovat na menší díly a poté je pak vsunout do výřezu k tomu určené
nádoby na sklo – ty výřezy tam skutečně jsou…děkuji za spolupráci. Co se týče odpadového hospodářství, tak
chci zmínit další velmi důležitou skutečnost. Před pár lety jsme pro občany obce zajistili odevzdávání stavební
suti z domácností na sběrném místě technického dvora a to zcela zdarma. Tento materiál zpracujeme na stavební
materiál a použijeme k dalšímu využití na obecních pozemcích – zpevnění účelových komunikací. Dále jsme do
většiny domácností (také zcela zdarma) poskytli domácí kompostéry. Jedním z důvodů těchto aktivit je snížení
komunálního odpadu, respektive odpadu, který je v popelnici. Podle posledních výpočtů však k zásadnímu
snížení objemu komunálního odpadu prozatím nedošlo. Je to zvláštní. Předpokládali jsme opak. Jedním
z důvodů může být nedokonalé třídění odpadů. Vedou mě k tomu údaje, které si vedu již několik let. Nechávám
vážit popelářské vozy po každém svozovém dni a kromě toho, že si tyto údaje porovnávám s fakturovanou
váhou, tak také slouží právě k zjištění, kolik tun komunálního odpadu „vyprodukujeme“ za kalendářní rok. Jak
jsem již uvedl, zásadně se nesnižuje. Z tohoto důvodu bych Vás chtěl požádat o důslednější třídění odpadů,
abychom nemuseli zbytečně doplácet finanční prostředky za něco, co nemusíme. Domnívám se, že máme v naší
obci nastavený docela slušný systém a služby s tím spojené. Stačí je jen rozumně využívat. Děkuji za
pochopení.
Konec loňského roku patřil jako tradičně bruslení v Buly aréně v Kravařích. Naši hasiči organizovali tuto akci
pro širokou veřejnost, která tuto nabídku v hojné míře využila. Děkuji hasičům za organizaci. Akce byla
financována z rozpočtu obce. Úplnou novinkou byla možnost oslavit Silvestra 2018 v obecním domě. Pan Petr
Pospěch připravil tuto akci (pod záštitou obce) pro zájemce vůbec poprvé – a prostory společenského sálu byly
nachystané v prvotřídní úrovni, avšak neujala se dle předpokladu. Účast byla doslova mizerná. Každopádně chci
z tohoto místa moc poděkovat Petrovi Pospěchovi za jeho aktivitu pro občany naší obce a věřím, že se nějaká
další akce setká s větší účastí. V sobotu 5. ledna se (nejen v Rohově) uskutečnila tradiční charitativní akce –
Tříkrálová sbírka, kterou v našem regionu organizuje Charita Hlučín. V naší obci vykoledovaly 4 skupinky 12
koledníků (a 4 vedoucích) 33.400,- Kč, což je oproti roku 2018 o bezmála 2 tis. Kč více. Vyšší částka se však
vykoledovala na celorepublikové úrovni, a to dokonce v rekordní výši v její 18leté historii. Nejde však o
soutěžení, kdo, kde a o kolik vybral v kasičce více nebo méně, ale jde o otevřené srdce dárců potřebným,
štědrost a pomoc druhému v nesnázi. Moc děkuji jak Charitě Hlučín, tak koordinátorům, koledníkům a
vedoucím skupinek, tak hlavně Vám, občanům.
Prožíváme zimní období a dokonce se sněhem. Proto, aby se udržovaly
obecní pozemky, zejména tedy chodníky a místní komunikace ve
schůdném a sjízdném stavu, je zapotřebí tuto zimní údržbu provádět
prakticky nepřetržitě. Naše obec v současné době zaměstnává 4
zaměstnance, kteří se o údržbu starají. Jistě jim pomůže, že
spoluobčané přidají ruku k dílu a chodník či silnici si třeba před svým
domem odklidí sami. Chci moc poděkovat všem, kteří tak činí. Žádám
však u této příležitosti všechny majitele motorových vozidel, kteří
parkují na místních komunikacích (a chodnících !!!), aby si svá vozidla
přesunuli do svých dvorů a garáží. Nejlépe na stálo. Stěžuje to zimní
údržbu. Pokud se stane, že bude motorové vozidlo takto „zaparkované“
Rohovanka hrála u našich
na komunikaci, nebude se na tomto úseku odklízet sníh – ani sněžným
sousedů !
pluhem, ani lopatami !! Děkuji za pochopení.
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 vyhrávala Závěrem chci jako obvykle poděkovat Vám všem, kteří se jakoukoliv
naše dechová kapela Rohovanka na měrou podílíte na chodu obce, na její údržbě a rozvoji. Děkuji za
hlášení poruch na obecním majetku, na volně pobíhající psy či na
akci horníkům v polském Rybniku.
cokoliv důležitého, co Vám znepříjemňuje život. Děkuji také paní Anně
Děkujeme za reprezentaci naší obce.
Halfarové za bezplatné poskytnutí vánočního stromu stojícího u
obecního domu a paní Heleně Tiché za poskytnutí vzrostlého smrku, ze kterého se použilo chvojí na Adventní
jarmark 2018. Přeji Vám mnoho zdraví a pohodu.
S úctou
Daniel Procházka, starosta
_______________________________________________________________________________________
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Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za „komunální
odpad“ ve výši 510,- Kč/ poplatník lze provést
v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 25. 2.
2019, a to v úředních hodinách. Zároveň lze
uhradit poplatek za psa 80,- Kč/pes a poplatek
za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
50,- Kč/1 osoba!
Spolu se zpravodajem je rozeslán FORMULÁŘ
K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY (za koho bude zaplacen poplatek) ,
který si prosím vyplňte a přineste sebou na obecní
úřad !!!

______________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru bude proveden
v pondělí 4.2.2019 !
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Informujeme občany, že s účinností od 15. 12. 2018 je Sběrný dvůr (místo)
do odvolání UZAVŘEN. V případě potřeby bude možné odevzdat odpad pouze na základě nahlášení na OÚ.
Zaparkovaná auta brání v úklidu sněhu ! Žádáme občany, aby neparkovali auta na místních komunikacích
v obci a nekomplikovali tak zaměstnancům obce práci při odklizení sněhu ! V opačném případě nebude
v tomto místě sníh odklizen !
_________________________________________________________________________________________
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STATISTIKA - z evidence obyvatel 2018
K 1.1.2019 má naše obec 601 obyvatel (z toho 8 cizinců),
Společenská kronika –
z toho ženy: 309, muži: 292
měsíc prosinec 2018
Statistika za rok 2018 :
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 16
Jubilanti – 65 let 1 občanka
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 6
Sňatky : 4
Narození – 1 chlapeček Úmrtí – 2 občané
Narozené děti : 4 (2 holčičky, 2 chlapečci)
Zemřelí občané : 5 (1 žena a 4 muži)
Nejstarším občanem je paní Hedvika Halfarová (rok narození 1923)
(pro srovnání: k 1.1.2013: 629 obyvatel, k 1.1.2014: 613 obyvatel, k 1.1.2015: 597 obyvatel k 1.1.2016: 594
obyvatel, k 1.1.2017: 590 obyvatel, k 1.1.2018: 591 obyvatel)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Obecní úřad Kobeřice oznamuje
Informace o změně adresy Obecního úřadu Kobeřice (nový Obecní dům):Hlučínská 888, Kobeřice.
Plný provoz na nové adrese bude zajištěn od 21.1.2019.
Telefonní spojení na nový Obecní úřad (Obecní dům) je provizorně umožněno na těchto číslech:
558 270 184 a 558 270 185. Telefonní spojení na klasická (původní pevná) čísla bude obnoveno během
cca 20 dnů. Parkování je zajištěno na parkovišti za Obecním domem (vjezd z ulice Hlučínské mezi lékárnou
a benzínovou stanicí). Na ploše před hlavním vstupem je vjezd a parkování zakázáno._____________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Chudobky – pověsti a báchorky z Hlučínska, cena 200,- Kč
Omalovánka Hlučínska – cena 10,- Kč
Nový Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska č. 2/2018: cena 35,- Kč. Dočtete se v něm o výročí 200 let
založení Albertovce, přečíst si můžete pověst ze Služovic „Hospoda U Cara Alexandra I.“ a další zajímavosti.
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Naučná stezka
„Příroda za rohem Rohova“
Slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo
16. 12. 2018 za přítomnosti více jak padesáti
místních i přespolních občanů, starosty obce Rohov,
autora projektu Mgr. Adriána Czernika a také paní
učitelky přírodopisu ze Základní školy v Sudicích. Bohužel se otevření naučné stezky nezúčastnili pozvaní
partneři projektu – zástupci obce Sudice a města Krzanowice.
Naučná stezka vede z míst - obce Rohov do obce Sudice a města Krzanowice (PL). Stezka s 8 zastaveními,
která vás seznámí s historií, architekturou, geologií, flórou a faunou zdejších lokalit, měří cca 6 km a tvoří
jakýsi okruh. V roce 2019 je naplánováno další zpevňování části trasy, zejména úsek po „Krzanowické cestě“.

_______________________________________________________________________________________

RESTAURACE „KULTURNÍ DŮM“ V CHUCHELNÉ HLEDÁ ČÍŠNÍKA NEBO ČÍŠNICI
NA OBSLUHU. ZÁJEMCI SE MŮŽOU HLÁSIT NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 732 939 676
_______________________________________________________________________________________
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Tříkrálová sbírka
Výsledky koledování v roce 2019

Vykoledovaná
částka
16 005 Kč

OBEC
Antošovice
Bělá

19 873 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín - Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

OBEC
Kravaře, včetně
Koutů a Dvořiska

Vykoledovaná
částka
260 327 Kč

109 688 Kč

Ludgeřovice

137 664 Kč

Markvartovice

72 193 Kč

Píšť

88 613 Kč

144 100 Kč

Rohov

33 400 Kč

116 379 Kč
55 661 Kč
83 759 Kč
250 197 Kč
63 221 Kč
154 696 Kč
84 287 Kč

Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

73 737 Kč

Celkem vykoledováno: 2 330 509 Kč

165 103 Kč

50 758 Kč
33 160 Kč
68 408 Kč
148 509 Kč
6 205 Kč
64 681 Kč
29 885 Kč

Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 514 831 Kč

Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali koledníky a projevili svou solidaritu
s potřebnými. Zároveň děkujeme všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst za
spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku uskutečnit. Vaše Charita Hlučín.
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané v obci Rohov v sobotu dne 5. ledna 2019
1

vedoucí
Blanka
Lasáková

koledníci
Lasáková Beata,
Nevřelová Anežka,
Komárková Anastázie
Stříbný Šimon,
Halfar Josef,
Halfar Vít

Částka
8.246,- Kč

2

Silvie
Halfarová

3

Zlata
Tomíčková

9.200,- Kč
Tomíček Antonín,
Csölleová Sofie,
Hluchníková Hedvika

4

Adéla
Komárková

Halfar Antonín,
Ševčík Prokop,
Nevřela Dominik

Celkem:

8.050,- Kč

7.904,- Kč

33.400,- Kč (v loňském roce to bylo 31.605 ,- Kč)
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6
Rohovský krmáš
V sobotu 15. 12. 2018 proběhly v naší obci již posedmé v novodobé historii oslavy rohovského krmáše. Nejprve
byla v 16 hodin v kapli sv. Petra a Pavla sloužena slavnostní mše svatá. Součástí krmáše bylo od 17 hodin
zpívání koled u vánočního stromu za hudebního doprovodu dechové kapely Rohovanka, a to již potřetí na
prostranství před Obecním domem. Samozřejmě nechybělo občerstvení na zahřátí - čaj a svařené víno.
Následně program pokračoval posezením v sále Obecního domu, kde vystoupili s tanečním pásmem žáci ze
Základní školy v Sudicích. Večer pak hudebně doprovázela dechovka Rohovanka se svými sólisty. Akci oživila
videoprojekce s vánoční tématikou – v režii pana Petra Pospěcha.
Přítomní občané si mohli pochutnat zdarma na bohatém občerstvení včetně výtečného vánočního cukroví, které
napekly členky místního Klubu seniorů.
Tato akce také byla připomínkou 86 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla v Rohově (18. 12. 1932).
Informujeme občany, že si stále mohou na obecním úřadě zakoupit zvoneček za cenu 600,- Kč – jedná se o
repliku zvonu v kapli, posvěceného v roce 2017.

__________________________________________________________________________________________
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Dne 29. prosince 2018 se uskutečnil ve cvičebním sále TJ Spartak Rohov turnaj v ping - pongu. Turnaj do 15 let
ovládl bez jediné prohry Tonda Halfar. Turnaj dospělých vyhrál Pavel Jurčík. Zapinkat mimo soutěž si přišli i
občané seniorského věku.
Mládež do 15 let umístění: 1. Halfar Tonda 2. Mrovec Jakub 3. Tomíček Tonda 4. Tomíček Matěj
Dospělí umístění: 1. Jurčík Pavel 2. Komárek Tonda 3. Novák Dalibor 4. Komárek Marian
Chtěl bych poděkovat organizátorům, obci Rohov za finanční podporu turnaje a v neposlední řadě všem
zúčastněným hráčům.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak

Vánočního fotbalový zápas staré gardy a výběru
Rohova proběhl na hřišti v sobotu dne 15. 12. 2018.
Zápas skončil remízou 2:2, na penalty zvítězila
stará garda 8:3.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak

________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Veřejné bruslení v Buly aréně Kravaře
Dne 28. prosince 2018 pořádal SDH Rohov v odpoledních hodinách veřejné bruslení v Buly aréně v Kravařích.
Bruslení se zúčastnili občané Rohova a Sudic, účast byla hojná. Proběhl také přátelský hokejový zápas mezi
Sudicemi a Rohovem.
Petr Tomíček, předseda SDH Rohov

________________________________________________________________________________________
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Klub seniorů informuje o činnosti za rok 2018
Členky Klubu seniorů se jako každý rok měsíčně schází v klubovně Obecního domu, aby se pobavily, zazpívaly
a naplánovaly různé akce, které by chtěly 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. Pár krát 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 a
pak jsme ještě zamířily do Tworkova, kde nás paní kostelnice provedla kostelem i s výkladem.
V březnu jsme se zúčastnily v katedrále Božského Spasitele v Ostravě koncertu s názvem Evangelium podle
houslí. Byl to neopakovatelný zážitek. Nic podobného jsme zatím neviděly. Na 250 účinkujících z ostravských
divadel nám hráli a zpívali úryvky z evangelia. Něco úžasného. V červnu jsme se, jako každý rok, rozjely na
mši svatou ke Sv. Kříži. V červenci opět, jako každoročně, jsme si i s našimi rodinnými příslušníky naplánovaly
a také uskutečnily výlet do Bělé na pstruhy a neopomněly jsme navštívit i léčebné bazénky a projít se i
labyrintem. Tento výlet byl samozřejmě zakončen v Hospodě u Komárků pod pergolou.
V sobotu dne 15. 9. 2018 proběhlo u nás dožínkové odpoledne. Náš klub zastupovaly 4 naše členky a v selských
krojích rozdávaly po mši sv. u kaple koláče a pak po průvodu v areálu VČA rozdávaly mezi lidmi rozkrájený
chléb. V neděli pak na Kučakovci probíhala výstava ovoce a zeleniny. Byly jsme osloveny předsedou
zahrádkářů, zda bychom nenapekly nějaké moučníky ke kávě. Takže jsme napekly a všechno se snědlo.
Koncem září jsme jely na výlet. Navštívily jsme zámek v Raduni, zahradu tropických rostlin s ochutnávkou
tropických plodů a ještě se rozjely do zámku v Hradci n. Moravicí a poobědvaly jsme v restaurantu na Kajlovci.
Tento výlet byl opravdu fyzicky náročný, takže jsme
si zajely ještě na kávu a zákusek.
Koncem listopadu se opět blížil jarmark a my už
jsme zase začaly přemýšlet co nakoupit a jaké
cukroví budeme péct. Nakonec jsme napekly 27
druhů cukroví a bylo toho asi 40 kg. Poprvé jsme
taky na jarmark napekly a prodaly 150 koláčů. Za 14
dnů tu byl zase krmáš a my jsme opět pekly cukroví
a koláče. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli
před obecní úřad a zazpívali jsme si u vánočního
stromu koledy. V sále pak na všechny čekalo bohaté
občerstvení. Podle zpětné odezvy se nám zatím péct
daří a chuť do pečení nás zatím neopustila.
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.
Marta Švanová
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Rohov, si Vás dovoluje pozvat na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se uskuteční v neděli 24. 2. 2019 od 14 hodin v Hospodě „ U Komárků‘‘.
Prosíme o účast všech členů!
Těšíme se na Vás.
Rohovští zahrádkáři
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

9
OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY

„Pohádkový Betlém“
Ve středu 13. 12. 2018 se uskutečnila ve školce vánoční besídka nazvaná
,,Pohádkový Betlém‘‘.
Naše děti se „proměnily“ ve zvířátka, která přišla Marii, Josefovi a malému Ježíškovi předat dárek ve formě
písničky či říkanky.
Děkujeme všem rodičům za přízeň a vánoční cukroví, které přinesli a tím obohatili příjemné předvánoční
setkání ve školce.

,,Návštěva Kaple‘‘
Stalo se už tradicí, že začátkem nového roku jdeme s dětmi
navštívit místní kapli, abychom si prohlédli její vánoční
výzdobu a hlavně betlém. Letos se tak stalo v pondělí 14. 1. Za
doprovodu varhan, na které nám zahrála p. Irena Hluchníková,
jsme si také zazpívali koledy a andělíčka v betlémě jsme
obdarovali mincemi.
__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Včelí kolektiv
V úterý 11. 12. k nám do školy zavítaly lektorky z organizace THeatr ludem, aby žákům třetí
a čtvrté třídy vytvořily Dramadílnu. Téma ,,Včelí kolektiv“, zpracované do dvou vyučovacích hodin, seznámilo
žáky nejen s organizací úlu v přírodě, ale hlavně se skutečností, že každý jedinec je důležitý. Žáci si vyzkoušeli
hned několik pohybových her, při nichž byla důležitá spolupráce i postřeh. ,,Včelky“ se navzájem chránily před
nebezpečným sršněm, sbíraly pylová zrnka a na závěr sepsaly dobré i špatné vlastnosti svého kolektivu.
Dramadílna byla pro všechny velmi přínosná a zároveň byla příjemným osvěžením výuky.
Mgr. Lenka Sniegoňová
Vánoční strom pro zvířátka
To je naše již tradiční akce. Vždy (již potřetí) před vánocemi chystáme pamlsky pro zvířátka. Nasbírali jsme pár
kaštanů a žaludů, přinesli jablíčka, obilí, semínka, oříšky, mrkve, salát, řepu, kukuřici, seno a tukové koule se
zrníčky pro ptáčky. Děkuji žákům 3. třídy a jejich rodičům za velmi dobrou spolupráci.
Mgr. Jaroslava Ratajová
Vánoční Opava 3. třídy
„Už se zase těšíme ………“. Vánoční čas je tady, proto jsme vyjeli v pátek 14. 12. 2018 do Opavy. První krátká
zastávka byla tržiště, kde jsme byli mile překvapeni. V betlému přibyly tři krásné sochy králů. Měli jsme
zajištěn edukační program ve Slezském muzeu – Vánoce, Vánoce přicházejí. Nejprve si děti udělaly vánoční
stromečky ze špachtlí a pak si je mohly ozdobit dle vlastní fantazie. Myslím, že se i rodičům líbily. Ještě jsme si
prohlédli výstavku vánočních tradic s dřevěným betlémem. Vyzkoušeli jsme různé vůně (purpura …), pouštěli
jsme lodičky, dokonce i „Lucka“ se nám ukázala. Děti si mohly věštit budoucnost a prohlédnout spousty
zajímavých předmětů. Po svačince jsme vyrazili na trhy, kde největší úspěch měly trdelníky a jiné drobnosti,
které si žáci mohli koupit. Výlet se dětem líbil.
Mgr. Jaroslava Ratajová
Vánoční Ostrava
Na středu 12. 12. měli žáci 2. třídy naplánovanou návštěvu vánočních trhů v Ostravě. Společně jsme se proto
vydali do Ostravy, abychom se podívali, jaká panuje předvánoční atmosféra ve městě a jaké krásné výrobky a
voňavé dobroty zde prodejci prodávají. Masarykovo i Jiráskovo náměstí se proměnilo v rozsáhlé vánoční trhy,
na kterých nás přivítal betlém s živými zvířátky, taverna, oblíbené kluziště, na Jiráskově náměstí pak mohly děti
psát dopis Ježíškovi a vyrábět jednoduchou vánoční ozdobu. To vše za nádherné světelné výzdoby obou
náměstí. Za účelem oživení centra města bylo nadšenými sběrateli hraček vybudováno Muzeum hraček v OC
LASO. Muzeum prezentuje celou řadu historicky vzácných a unikátních exponátů v několika sekcích.
Děti mohly vidět spoustu nádherných starých hraček, jako jsou pokojíčky pro panenky, plechová autíčka,
vláčky, loutková divadla, stolní hry nebo také různá stará vozítka a kočárky. Pokud si chcete zlepšit náladu,
odbourat stres, zdokonalit rovnováhu či zlepšit kvalitu spánku, určitě si zajděte do trampolínového centra Enha
Freestyle v Ostravě – Kunčičkách. Skákání na trampolínách není jen sportovní aktivita, ale také výborná zábava.
Pro všechny věkové kategorie ...☺ Všichni jsme si
užili krásnou vánoční atmosféru a můžeme se těšit
na brzké Vánoce a prázdniny.
Mgr. Kateřina Hrubá

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ - OBEC ROHOV

(svoz směsného komunálního odpadu - popelnic v roce 2019)
ČERVENEC

LEDEN
úterý

15.1.

29.1.

úterý

ÚNOR
úterý

12.2.
12.3.

26.2.

úterý

9.4.

26.3.

úterý

úterý

23.4.

úterý

21.5.

4.6.

27.8.

10.9.

24.9.

18.6.

8.10. 22.10.
LISTOPAD

úterý

ČERVEN
úterý

13.8.

ŘÍJEN

KVĚTEN
7.5.

30.7.

ZÁŘÍ

DUBEN
úterý

16.7.

SRPEN

BŘEZEN
úterý

2.7.

5.11. 19.11.
PROSINEC

úterý

3.12. 17.12. 31.12.

svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka fialová 2019
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu
oznámena !

UPOZORNĚNÍ !
Svoz komunálního odpadu probíhá od 5:00 do 22:00 hod. !!!
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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