__________________________________________________________________________________

Vážení a milí čtenáři,
vstoupili jsme do druhé poloviny února roku 2019, který byl po mnoha letech „bílým únorem“. Příroda nás
v první polovině měsíce na pár dnů zasypala tolik potřebným sněhem, což sice stěžuje provoz na chodnících a
cestách, na druhou stranu velmi prospívá přírodě. Druhá polovina února už je zase v jarním duchu. Rozmary
počasí nás zkrátka nepřestanou překvapovat. I přesto, že je za okny sníh, ponurné počasí, krátký sluneční svit,
nezahálíme s prací v obci. Když se neodklízí sníh, provádí se údržba strojového parku, chystají se prostory na
akce ve společenském sále či klubovně, uklízí se prostory dílen, garáží, chystá se technika a nářadí na blížící se
sezónu. V současné době má obec zaměstnané čtyři zaměstnance, kteří se o tyto činnosti starají. Ze zkušeností
minulých let je však jisté, že tento počet zaměstnanců nebude na sezónu stačit. Proto budu i v letošním roce
žádat pomoc Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a pokud se nepodaří získat alespoň nějakou pomoc,
budu pomoc řešit formou krátkodobých brigád z řad místních obyvatel, pravděpodobně studentů. Vše je však ve
vývoji a já předpokládám, že v průběhu března budu mít jasno. Na letošní rok máme naplánováno množství
práce. Jak jsem již psal minule, plánujeme opravit ul. Horní, plochu za Domem služeb. V minulých dnech jsme
realizovali výběrové řízení na dodávku nového hasičského vozidla pro naši jednotku sboru dobrovolných
hasičů. Připravujeme projekt na propojení naší obce s Kobeřicemi „prodloužením“ Špalírovské cesty,
provedeme přeložku sloupů u kaple sv. Petra a Pavla a řadu dalších, drobnějších akcí. Co se týče kultury a
sportu, tak asi všichni víte, že letošní rok je pro naši obec rokem 670. výročí od první písemné zmínky o
Rohově. Výročí oslavíme v rámci Rohovského odpustu, který se již připravuje. Mohu prozradit, že oslavy
budou třídenní. Po čtyřech letech budeme organizovat Půlmaratón Kietrz – Rohov. Určitě se uskuteční
Dožínkové odpoledne. Koneckonců všechny plánované akce budou v rámci kulturního kalendáře na rok 2019
zveřejněny v březnovém zpravodaji.
Musím se také zmínit i o akcích, které se uskutečnily v minulých týdnech. Dnes již tradiční zvěřinové hody,
které proběhly v sobotu 19. ledna, opět nezklamaly. Prostory obecního domu praskaly ve švech a jak bylo vidět,
návštěvníci věděli, za čím jdou. Velmi chutné porce „zvěřiny“ se za krátkou dobu rozplynuly jako pára nad
hrncem. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim myslivcům a jejich rodinám a kamarádům za organizaci této
gastronomické oslavy vůní a chutí, jakož i Vám všem, kteří jste svou účastí podpořili činnost Mysliveckého
sdružení „Hraničář“. První polovina února už patřila plesům. Jak dětskému, tak hasičskému. Oba dva se nesly
v duchu plných sálů. Účast na obou plesech byla dle organizátorů po dlouhé době zase na úrovni a dokonce Ples
SDH Rohov byl vyprodán ! Je to samozřejmě dobře a děkuji všem, kteří se těchto plesů zúčastnili. Poděkování
však patří hlavně organizátorům, tedy rohovským hasičům a spolku Roháček. Na další plánované kulturní nebo
sportovní akce, které se plánují v nejbližších dnech a týdnech jste srdečně zváni. Pozvánky naleznete na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Závěr úvodního slova bych tradičně věnoval poděkování. Patří všem, kteří se jakkoliv podílí na životě
v Rohově. Na úklidu, hlášení poruch na obecním majetku, na odklízení sněhu, na zametání cest a chodníků před
„svým domem“, na všem ostatním, co nám přináší užitek a spokojený život v obci._______________________
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Do dalších dnů Vám všem přeji pevné zdraví, pohodu a vzájemnou úctu ke druhým…
S úctou
Daniel P r o c h á z k a, starosta
Motto na závěr : „proč tu vlastně jsme ?.........nejspíš kvůli ostatním lidem“
A. Einstein
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za „komunální odpad“ ve výši 510,- Kč/ poplatník, poplatku za psa 80,- Kč/pes a
za odvod odpadních vod do obecní kanalizace 50,- Kč/osoba lze provést v pokladně OÚ v úředních hodinách.

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru (včetně drobného
papírového odpadu v pytlích !) bude proveden v pondělí 4. 3. 2019 !
_________________________________________________________________________________________
Připravuje se 3. výzva kotlíkových dotací
Moravskoslezský kraj připravuje 3. výzvu kotlíkových dotací, vyhlášená výzva pro obce by měla být zveřejněna
na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/kotlikove-dotace-3-vyzva/.
Obec Rohov se finančně zapojí na výměnu kotlů na území obce Rohov, a to tak, že bude spolufinancovat
prostřednictvím Moravskoslezského kraje vlastníky nemovitostí na území obce, kteří získají dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“ částkou ve výši 7.500,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele (stejná částka jako u 2. výzvy).
Vyhlášení dotačního programu pro podávání žádostí o dotaci se uskuteční v dubnu 2019, program bude
spravovat Státní fond životního prostředí ČR, který také zveřejní bližší informace, mj. způsob financování ze
strany zájemců (uživatelů) o výměnu kotlů, tyto informace zveřejníme také v Rohovském zpravodaji._________
_________________________________________________________________________________________

Rohovanka hrála u našich sousedů
V letošním roce se poprvé rozhodli dobrovolní
hasiči ze Strahovic zorganizovat "Masopustní
průvod", který se uskutečnil v sobotu 16. února
2019. Sraz všech účastníků byl před budovou
Obecního úřadu ve Strahovicích již v 9 hod.
Průvod masek po obci doprovázela dechová
kapela "Rohovanka" z Rohova, koňský povoz,
hasičská auta. I když to byl první ročník, do akce
se zapojilo velké množství občanů a také díky
pěknému jarnímu počasí se akce našim sousedům
vydařila. Děkujeme dechové kapele Rohovanka
za reprezentaci naší obce.
__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě v průběhu roku 2018:
Pozn.: ZM – zasedací místnost v přízemí, SOH – Sdružení obcí Hlučínska
Období
Typ akce
Místnost OD Pořadatel
Leden
Zvěřinové hody
sál
Mysl.sdruž. Strahovice
Dětský maškarní ples
sál
Spolek Roháček
Výroční členská schůze SDH
ZM
SDH Rohov
Únor
Ples SDH
sál
SDH Rohov
Březen
MDŽ pro ženy hasičů
ZM
SDH Rohov
Vítání občánků
sál
Obec Rohov
Výroční členská schůze ČZS
klubovna
ČZS Rohov
Duben
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Den země - výstavka
foyer OD
MŠ Rohov, PO
Fotografický workshop „Hledání ztraceného času“
klubovna
SOH a Obec Rohov
Květen
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Vystoupení k oslavě svátku Dne matek
sál
MŠ Rohov, PO
Kafejko
sál
Obec Rohov
Červen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Červenec
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Srpen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Září
Svatba – snídaně
sál
Soukromá osoba
Soukromá oslava
klubovna
Soukromá osoba
Večírek SDH
sál
SDH Rohov
Říjen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Aktivita CZ/PL – oslava výročí vzniku sportovního ZM
Obec Rohov a Gryf
klubu „Gryf“ Kietrz
Listopad
Podzimní setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Oldies video diskotéka
sál
Prosinec
Adventní jarmark a dílna
celý OD
Spolek Roháček
Soukromá oslava
klubovna
Soukromá osoba
Turnaj v lukostřelbě
sál
Oddíl lukostřelby
Mikulášská nadílka
sál
Obec Rohov
Rohovský krmáš
sál
Obec Rohov
Silvestr 2018
sál
Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Tréninky sportovního oddílu lukostřelby – sál
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně), schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2019
Jubilanti – 55 let 1 občanka
80 let 2 občanky
Narození - 1 děvčátko

65 let 1 občanka, 1 občan
Úmrtí – 1 občan

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4
Informace k provozu v obecní knihovně
Otevírací doba: středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ ! V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního
fondu z Okresní knihovny v Opavě, vlastní fond financuje obec Rohov. Regionální fond je
sestavován vždy s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů. Fond knihovny obsahuje
nejen knižní novinky, bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy čtenářů.
Statistika za rok 2018: k 31.12.2018 bylo v knihovně zapsáno 116 čtenářů, z toho 52 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 408 návštěvníků, návštěva on-line služeb 64 osob, k dispozici bylo 1676
knih (z toho naučná literatura 470, krásná literatura 1206), počet výpůjček byl 558. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 436 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 41.654 Kč. Webovou stránku knihovny navštívilo 2965 osob,
http:// www.knihovnarohov.wz.cz/, e-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk
zdarma).
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !____________________
_______________________________________________________________________________________

Zdravotní přednáška
o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka proběhla v klubovně
Obecního domu ve středu 30. ledna 2019.
Přednášel lázeňský lektor a bylinkář Karel
Štenbaur, spolupracovník farmacie BIOMEDIKA
Praha.
Účast: 23 občanů, kteří si mohli na místě zakoupit
různé krémy a mastičky.
________________________________________

POZVÁNKA

22.2.2019

Dovolujeme si pozvat členy
Tělovýchovné jednoty
Spartak Rohov na výroční
členskou schůzi, která se
bude konat 2. 3. 2019
v 16:00 hodin v klubovně na hřišti.
Těšíme se na Vaši účast.

20:00

Za TJ Spartak Rohov, předseda Jiří Hluchník

HOUSE, EDM, TRANCE, DNB
OBECNÍ SÁL

POZVÁNKA

ROHOV
VSTUPNÉ

60,-

POZVÁNKA na páteční taneční zábavu v sále Obec. domu !
____________________________________________________

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.

________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
ROHOV 1349 – 2019
670 let obce
Historický vývoj:

Obec je v písemných pramenech poprvé zmíněna v roce
1349, kdy měla spolu s dalšími 69 obcemi povinnost
městu Opava odvádět naturální dávku tzv. mostního žita
za údržbu mostů a silnic, a nese zde jméno Rogaw.
V písemnostech roku 1736 a 1830 se vzpomíná jako
Rohow, v roce 1837 jako Rohowo nebo Rochowo a od
roku 1881 už jenom Rohov. Původ názvu je nejasný,
pokud byl odvozen od osobního jména lokátora, mohlo
jít o zkrácenou podobu například od Rohovlad. Základem názvu mohl být ale také roh, ovšem ve významu
vesnice, která ležela na rohovém, tedy nepřímém nebo daleko ležícím místě.
Při dělení opavského knížectví roku 1377 patřila obec Žibřidovi z Křanovic. V 15. století se často v listinách
objevuje jméno Otíka z Rohova, který vlastnil jeden z vlastnických dílů na Rohov. V těch dobách se v blízkosti
Rohova nacházel statek Šamařovice. Písemné svědectví dokládají existenci rytířů, kteří se titulovali „Šamařovští
z Rohova“ a vzhledem k častému zmiňování se o nich v listinách v té době, lze předpokládat, že měli v této
oblasti větší vliv. Nedaleko Rohova si vybudovali tvrz Světlov, předpokládá se, že tvrz zanikla během třicetileté
války. V 16. století drželi Rohov
Karvinští z Karviné a páni z Drahotuš,
kteří jej přechodně připojili k svému
dolnobenešovskému
statku,
poté
připadl Rohov při dělení benešovského
panství v roce 1619 k dílu koberskému.
V následujících letech se objevilo
několik kupců, ale Rohov nakonec
v roce 1676 koupil Karel Maxmilián
Lichnovský a připojil jej k Chuchelné.
Na místě zaniklé tvrze Světlov noví
majitelé zbudovali hospodářský dvůr
Světlovec. V listinách je zmiňováno i o
samotě Podrohovčí, bližší informace se
ovšem
nedochovaly.
Historickým
přelomem v životě obce byly události
pol. 18. století, kdy po prohrané válce
v r. 1742 postoupila Marie Terezie část
Slezska Prusku a život obce se stal
v dalších letech součástí jeho vývoje.
Po připojení k ČSR v r. 1920 byl Rohov
začleněn do okresu Hlučín, od r. 1928
do okresu Opava, v letech 1949 – 1960
náležel opět do okresu Hlučín. V
období od 1. 6. 1975 do 1. 1. 1979 byl
Rohov na přechodnou dobu správně
přičleněn k sousedním Sudicím, od r.
1979 byl integrován se Sudicemi a
osamostatnil se až od komunálních
voleb v r. 1990.
Od roku 1995 používá Rohov obecní symboly, prapor a znak. Popis znaku: v červeném štítě je stříbrná šachová
figura zvaná roh, která vyjadřuje název obce. Jde o heraldickou figuru, jež je v českém prostředí velmi vzácná.

________________________________________________________________________________________
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Roháček informuje o činnosti za rok 2018
Spolek Roháček připravil pro občany v lednu tradiční společenský ples, který byl však z důvodu malé účasti
zrušen. Maškarní ples pro děti se ovšem těší stále velkému zájmu a tak koncem ledna se sál obecního domu
zcela zaplnil nejrůznějšími maskami. S krásným jarním počasím se konala akce ,,Pálení čarodějnic“, kdy se obcí
naposled proletěla čarodějnice Hexa, a na konci svého letu – průvodu byla upálená. V září se měly konat závody
na in-linech a kolech. Akce se však z organizačních důvodů přesunula, a byla uskutečněna jako doprovodná
akce ,,Dožínkové závody“ u zcela nové obecní akce ,,Dožínkové slavnosti“. Děti závodily v rychlosti a
zručnosti při jízdě s kolečky a ve šlapacím traktoru. Konec října patřil neodmyslitelně akci ,,Světluškový
průvod“, který má již pevné místo v kulturním kalendáři. V době podzimních prázdnin jsme s dětmi posbírali
během lampionového průvodu všechny zbloudilé broučky, a ty pak společně uložili k zimnímu spánku. První
prosincový den patřil velké akci ,,Adventní dílna a jarmark“. Akce se koná ve spolupráci s Klubem seniorů a
Místní knihovnou, a je vždy velmi zdařilá. Stejně tak tomu bylo i v minulém roce, kdy se těšila velkému zájmu
občanů nejen z Rohova ale i z širokého okolí. Poslední akcí v roce 2018 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. 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
__________________________________________________________________________________________

Maškarní ples
V neděli 10. února 2019 zaplavily sál Obecního domu různé masky. Pohled to byl nádherný. Ke spatření byli
například princezny, různá zvířátka, superhrdinové a další. Jsem vděčni, že tato akce měla již tradičně hojnou
účast. Během celého odpoledne si mohly děti společně zatancovat, zahrát hru či vyhrát nějakou pěknou cenu
v tombole. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a těšíme se na příští rok.
Roháček

_______________________________________________________________________________________

TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou na Turnaj mladších žáků 2006
a starší přípravky 2008
Termín konání: 23.2.2019 ve 12:30 hod.
Prezentace:
12:20 hod.
Místo konání: Sportovní hala ve Strahovicích při ZŠ
Týmy 2006: Spartak Rohov, Strahovice (mají výjimku), Bolatice, Kobeřice
Týmy 2008: Spartak Rohov, Kravaře, Bolatice, Chuchelná
Startovné: 300 Kč, zajištěno občerstvení pro hráče i trenéry, maximální počet hráčů v týmu: 11, hrací
systém 4+1 s možností hokejového střídání, hraje každý s každým, 1x18 minut
Pravidla hry: dle pravidel FAČR pro kopanou. Odlišnosti dle domluvy trenérů na místě.
Výstroj: holenní chrániče, obutí do haly- bílá podrážka
Pořadatelé turnaje nezabezpečují zdravotní službu. Kartičku zdravotní pojišťovny sebou.

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

7
Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Halový turnaj v Korni
Po roční pauze jsme 27.1. opět vyrazili směr Slovensko na turnaj do nejlepší a nejkrásnější haly s umělou trávou
v Korni. Turnaj byl vypsán pro kategorii ročníku narození 2007 a mladší. Zúčastnilo se ho 8 týmů ze Slovenska,
Polska a Česka. Odehráli jsme 7 výborných utkání tzn., že jsme hráli proti všem týmům, které zde startovaly.
Do turnaje jsme vstoupili vítězstvím 4:1 nad skvěle hrajícím týmem Akademia Slovania Bratislava. V dalším
zápase jsme smolně remizovali se Žilinou 2:2. Pak jsme ve čtyřech zápasech slavili vysoká vítězství a
v posledním zápase se utkali s polským Bedzinem, který do té doby vyhrál všechny zápasy a teda jen vítězství
nám zajišťovalo první místo. V nejlepším zápase turnaje jsme byli jasně lepší a vyhráli 3:1 (a to jsme ještě
jedním hráčem nastříleli 5 tyček). Naši hráči předvedli vysokou kvalitu a byla radost se dívat na jejich
kombinační hru. Hala v Korni nám velmi svědčí a rádi se zde vracíme, protože už jsme zde dokázali 3x získat
první místo a jednou druhé.
Turnaj v Bolaticích
Počátkem února jsme startovali na tradičním turnaji O pohár starosty obce Bolatice. Tento turnaj byl vypsán pro
ročník 2006 a mladší a zúčastnily se ho týmy z okolních vesnic. Všechny zápasy byly velmi vyrovnané a hodně
výsledků končilo remízou nebo vítězstvím o jednu branku. Nám se nakonec po dvou remízách a třech výhrách
podařilo získat nejvíce bodů a celý turnaj vyhrát.
Výsledky: Rohov-Dolní Benešov 0:0, Rohov- Kravaře 2:1, Rohov- Kobeřice 1:1, Rohov-Štěpánkovice 1:0,
Rohov-Bolatice 3:0. Umístění: 1. Rohov, 2. Bolatice, 3. Kravaře, 4. D. Benešov, 5. Kobeřice, 6. Štepánkovice
Martin Halfar

turnaj v Korňi
turnaj v Bolaticích
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Sportovní oddíl lukostřelby informuje
V sobotu 2. února 2019 proběhlo v Prostějově závěrečné finálové třetí kolo Turnaje v lukostřelbě. Zúčastnili se
ho také členové sportovního oddílu lukostřelby při TJ Spartak Rohov Ludmila Gorcsakovszká a Petra
Poštulková. Obě ženy si vedly skvěle a skončily ve své kategorii žen na 2. a 3. místě.
Miroslav Masnica, předseda oddílu

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Oceňovaná vzdělávací hra o významu vody Strom života má
druhou verzi pro starší žáky
Program vytvořený SmVaK Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze
spolku EduLudu přichází od druhého pololetí s novou verzí, která se výrazněji
zaměřuje na společenský kontext a odpovědné zacházení s odpadní vodou
Ostrava 21. 1. 2019 – V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji
vzdělávací program o významu vody pro člověka a životní prostředí Strom života. Od té doby se hra
dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se jí zhruba 2 200 žáků pátých až sedmých tříd základních škol.
V minulém období si získala ve školách takovou popularitu, že byly všechny termíny pro daný školní rok
beznadějně obsazeny. Kvalitu Stromu života ocenili také odborníci, když program postoupil mezi
dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina
(www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou pro
nejvyšší třídy základních škol a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost
při nakládání se zdroji, kdy si kolonizátoři Planety Oxidan uvědomují, že rozvoj společnosti není možný
bez spolupráce a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci formou hry a původního soupeření, které přeroste
v kooperaci nutnou pro zachování vodních zdrojů na planetě, vstřebávají základní informace o chemických a
fyzikálních vlastnostech vody, je nadále aktuální. To ukazuje probíhající společenská diskuze o dostatku vodních
zdrojů v naší zemi a měnící se společenské, mediální i politické postoje k této problematice Téma si zaslouží,
abychom ho posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky posledních tříd základních škol a studenty víceletých
gymnázií. Proto jsme se rozhodli připravit pro školy v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“ říká
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing – hraní rolí na živo).
Výhodou pro školy je to, že realizátoři přijedou přímo za dětmi do škol a program je poskytovaný bezplatně.
Tento moderní způsob výuky je všechno jiného než pouhé memorování suchých dat. Klade naopak důraz na
aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, který navenek jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.
„Účastníci nové hry se stávají kolonizátory Planety Oxidan. Ta je velmi bohatá na zdroje a poskytuje nevídaný
blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začne probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů a
v důsledku celé planety. Začíná závod o co nejrychlejší a nejefektivnější využívání zdrojů a budování co
nejbohatší společnosti. Začínají se ale objevovat první problémy se znečištěním – především vody. To má přímý
dopad na množství a dostupnost použitelné vody. Právě to nutí oba týmy, aby hledaly každý zvlášť řešení této
zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou roli ale hrají také peníze, bohatství, dezinformace a
manipulace veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů.,“ nastiňuje základ příběhu Josef Kundrát ze
spolku EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských základních
školách dvě vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na vodní
tématiku.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz
____________________________________________________________

Foto: ze ZŠ Sudice, která se již do
vzdělávací hry zapojila - čl. str. 9
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
STROM ŽIVOTA
Světu hrozí přírodní katastrofa a pouze týmová práce a znalosti žáků v 6. a 7. třídě ji může odvrátit. Takto hravě
a poutavě začal interaktivní vzdělávací program organizovaný Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava ve dvou třídách naší školy. V pátek 18. 1. 2019 zkušené animátorky v kostýmech bájných a záhadných
postav přenesly žáky naší školy pomocí zajímavého příběhu a atraktivních pokusů do světa bojujícího o
přežití kvůli vyčerpání zdrojů pitné vody. Žáci měli za úkol uchránit vodní zdroje a Strom života.
Děti si odnesly ze hry nevšední zážitek a současně celou řadu vědomostí o vodě a jejím významu pro
člověka a přírodu.
Ing. Hana Nováková
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve středu 6. února proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Do čtyřech věkových kategorií se
přihlásilo 14 recitátorů, jejich počet ovlivnila chřipková epidemie, takže někteří bohužel nemohli soutěžit.
Všichni přednášející se moc snažili a sklidili velký potlesk.
Porota ve složení Romana Synková, Lenka Sniegoňová, Ester Medková,Petra Poštulková a dětská porota
neměly vůbec jednoduchý úkol, ale nakonec se rozhodly takto.
Kategorie O
1. Tomáš Komárek 2. Vendula Riemlová
3. Kamil Bouchal
Kategorie I
1. Josef Halfar
2. Hedvika Hluchníková 3. Beáta Lasáková
Kategorie II
1. Prokop Ševčík
2. Vojtěch Chovanec 3. Dominik Nevřela a Eliška Halfarová
Kategorie III nej místo Tereza Hluchníková
Někteří zúčastnění budou naši školu reprezentovat v okrskovém kole soutěže
Dětská scéna, které proběhne 18. února 2019 v Kravařích. Všem zúčastněným
děkujeme, výhercům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v okrskovém kole ☺
Mgr. Romana Synková
Brumíci z devítky v Bludišti nezabloudili
Každý jistě zná zábavný soutěžní pořad Bludiště, který již dlouhá léta
vysílá Česká televize. Svou odvahu, znalosti a fyzickou zdatnost si v něm
vyzkoušel také náš čtyřčlenný tým soutěžících složený z žáků 9. třídy – kapitána družstva Jakuba Mrovce,
Kláry Michalíkové, Matěje Murcka a Matyáše Štědroně. Tuto skvěle
zvolenou sestavu jeli podpořit ve středu 6. 2. 2019 žáci 7., 8. a zbytek 9. třídy
a také učitelé – Mgr. Ondřej Pekárek a Mgr. Kateřina Hrubá. Tým nesl hrdé
jméno Brumíci podle velkého plyšového medvěda, kterého jsme vezli s sebou.
Naši žáci měli silnou konkurenci v podobě stejně starých soupeřů
z Brušperku, se kterými po celou dobu úspěšně drželi krok. Po téměř
vyrovnaných výsledcích v jednotlivých disciplínách a s rozdílem 1 bodu, jsme
vstupovali do posledního kola. Vítězství nám uniklo doslova „ o chlup“, když
pomocí vybojovaných indicií uhodli 15-ti bodovou tajenku jen o pár sekund
dřív soupeři. Naše čtveřice však od samého začátku bojovala a zaslouží si obrovskou pochvalu za předvedený
výkon. Tuto napínavou podívanou můžete sledovat v televizi v sobotu 6. dubna 2019. Všem žákům, tedy i těm,
kteří nesoutěžili, ale byli v publiku a hlasitě fandili, děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Kateřina Hrubá, Mgr. Ondřej Pekárek

Planetárium
Ve čtvrtek 7. 2. se vydaly děti z Mateřské školy a 1. třídy do ostravského Planetária.Pan hvězdář nám vyprávěl
o Slunci a naší planetě Zemi, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o hvězdách a souhvězdích, zažili jsme
velmi poutavé virtuální putování po obloze, „proletěli“ jsme se kolem všech planet až k Plutu a shlédli jsme
animovaný pohádkový příběh „Se zvířátky do vesmíru“. Poté jsme měli možnost pohrát si v Tvůrčích dílnách,
které probíhají v Galerii Mira. Díky novým stavebnicím se děti staly malými konstruktéry. Mladší děti si
vyzkoušely konstrukci jednoduchých modelů, pro starší byly připraveny modely o něco náročnější. Děti a také
paní učitelky si s nadšením pohrály s několika desítkami interaktivních exponátů v Experimentáriu. Vyzkoušeli
jsme si ovládat sondu na Marsu, spustit simulátor vzdušného víru, zjistili jsme, jak se skáče na Měsíci. Pro děti zejména pro ty, které byly v Planetáriu poprvé, byla exkurze velkým zážitkem.
Mgr. Petra Poštulková

________________________________________________________________________________________
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Ekologický autobus firmy ODIS aneb… Cestování se zábavou
Ve čtvrtek 7. 2. 2019 k nám do školy zavítal ekologický autobus firmy
ODIS. Akce byla určena pro žáky 4. až 9. ročníku a cílem bylo
informovat naše žáky o významu hromadné dopravy pro životní
prostředí, neboť jezdit více autobusem, tramvají nebo trolejbusem –
znamená více šetřit životní prostředí, protože tyto (v současné době
moderní a ekologicky upravené) dopravní prostředky vypustí do ovzduší
několikrát méně škodlivin než osobní automobily. Autobus firmy ODIS
byl krásný, moderně vybavený, klimatizovaný a s velkou LCD
obrazovkou. Nejdříve jsme si povídali o ekologie, životním prostřední,
ovzduší a všichni jsme se shodli na tom, že je velmi podstatné a důležité
chránit přírodu tím, že budeme důsledně třídit odpad. Lidé by také
přírodě pomohli tím, kdyby méně jezdili auty a více využívali hromadné dopravní prostředky. Ty jsou již v
současnosti velmi moderní, pohodlné, bezpečné a především bezbariérové. Protože jsou i cenově dostupné a
nabízí řadu výhod, mnozí z nás již mají svou ODISku. Kdo navíc správně odpověděl na otázku, získal jako
dárek sluneční brýle. Program se nám všem velmi líbil, strávili jsme společně příjemné čtvrteční dopoledne a
dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Děkujeme!
Mgr. Michal Kunický
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přednáška v MŠ
Naše mateřská školka se zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Šablony II . Jednou ze šablon jsou odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Naše druhé setkání proběhlo 5. 2. 2019 a tématem semináře „Výběr pohybové aktivity dle věku dítěte“ nás
provázela paní lektorka Tereza Chlebusová-Kandráčková.
Aby se dítě mohlo zdárně vyvíjet, musí se přiměřeně pohybovat. Pohyb je nezbytnou biologickou potřebou
každého dítěte; nemá-li dítě v denním režimu dostatek času pro spontánní
pohybovou činnost, naruší se přirozený vývoj jeho osobnosti.
Paní lektorka je specialistkou na výuku plavání v každém věku a rodiče se
také dověděli pár informací o kurzech plavání.
V průběhu přednášky mohli účastníci klást různé otázky, na které jim paní
Chlebusová odpovídala.
Děkujeme rodičům za účast a paní lektorce za zajímavé, poučné a příjemné
setkání.

Soutěž
Naše mateřská škola se zapojila do soutěže ,,Jak třídit odpad a následně jej recyklovat?", kterou vyhlásil
obchodní dům IKEA. Úkolem bylo vyrobit exponát z již použitých surovin, následně jej vyfotit a spolu
s popisem zaslat. Držte nám pěsti, aby naše MŠ v soutěži uspěla.
MŠ Rohov
__________________________________________________________________________________________

Srdečně Vás zveme na výstavku
domácího tvoření rodičů a dětí z MŠ Rohov na téma:

„Kdo si hraje, nezlobí“
Kde: v prostorách Obecního domu Rohov
Kdy: 1.3.- 29.3.2019
__________________________________________________________________________________
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Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu: sekretariat@rohov.cz, donést
osobně nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do Obecního domu !
__________________________________________________________________________________________
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