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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v tomto týdnu, konkrétně ve čtvrtek 20. března začíná astronomické jaro – jarní rovnodennost. Roční období, ve
kterém ožívá příroda, uklízí se po zimě, chystají se zahrádky na výsadbu, a řada dalších činností, které k jaru
neodmyslitelně patří. I v naší obci tomu nebude jinak. Zkrátka začíná sezóna ! Pro letošní rok jsme si
naplánovali opět množství práce, která by měla přispět ke zlepšení života v obci. Jak již bylo v minulých
vydáních Rohovského zpravodaje uvedeno, máme v plánu opravit ulici Horní. S potěšením mohu informovat, že
se tato místní komunikace bude v letošním roce modernizovat, jelikož nám na tento projekt přispěl
Moravskoslezský kraj dotací ve výši 400.000,- Kč. Předpokládané výdaje jsou odhadnuty na více jak 1 mil. Kč,
avšak konečná částka vzejde z výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací. Konkrétní termín
v tuto chvíli neznáme, vzejde z nabídky vybrané stavební firmy, nicméně akce musí být ukončena do konce
letošního roku. Moravskoslezský kraj nám poskytl i druhou dotaci, a to na organizaci letošního Půlmaratónu
Kietrz – Rohov, který se poběží 8. června. Dotace byla krajským zastupitelstvem schválena ve výši 30.000,Kč, přičemž celkové náklady jsou předpokládány v objemu 60 tis. Kč, takže dotace je 50%. Velmi mě těší, že se
nám opět podařilo zajistit dotační prostředky, kterými do jisté míry šetříme prostředky obecní, ale mám radost i
z toho, že „náš“ Půlmaratón byl podpořen z programu „Podpora významných sportovních akcí v
Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce
2019“, což znamená, že se tento běh zařadil mezi vrcholové sportovní akce v Moravskoslezském kraji.
V letošním roce ještě plánujeme opravit plochu za Domem služeb, avšak výsledek hodnocení naší žádosti o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR zatím nemáme k dispozici. Největší investicí v roce 2019 však
nebude žádná oprava infrastruktury, ale nákup nového zásahového vozidla CAS pro naši zásahovou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů. O tomto projektovém záměru jsem již psal mnohokrát. Na základě mého podnětu
se zpracoval „mezinárodní projekt“, do kterého se zapojila i naše obec a v rámci tohoto projektu se snažíme
získat finanční prostředky z fondů Evropské unie na pořízení různorodé techniky dle potřeb všech zapojených
obcí (českých a polských) a v případě obce Rohov jde o pořízení výše uvedeného vozidla CAS (cisternová
automobilová stříkačka). K dnešnímu dni již máme vybraného dodavatele vozidla, kterým je firma KOBIT spol.
s r.o., která nám dodá vozidlo na podvozku MAN. Cena vozidla je 5.439.555,- Kč, přičemž dotace, která nám
byla schválena v předešlých měsících a která byla ve výši 3,2 mil. Kč se díky naší snaze „zvětšila“ na necelých
5 mil. Kč. Zvýšení dotace bylo způsobeno přesunem ušetřených financí od partnerů projektu (čtyř obcí). O tyto
ušetřené finance jsme žádali poskytovatele dotace, aby byly přesunuty do „rozpočtu“ obce Rohov na pokrytí
nákladů na již zmiňované vozidlo CAS. Poskytovatel dotace nám vyhověl, a proto mohu s radostí sdělit, že jsme
v celkovém součtu získali 90% dotaci na toto vozidlo, respektive na celý projekt, jehož součástí bude mj.
společné cvičení, školení, ale i výdaje spojené s administrací projektu, což pokládám za velmi pozitivní
informaci nejen pro naše hasiče, ale pro celou obec. Toto vozidlo totiž bude vybaveno veškerou technikou a
příslušenstvím pro zásah v mimořádných situacích i mimo obec. Se současnou technikou (více jak 30 let starou
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Avií) jsme byli odkázáni jen na hydrantovou sít v obci. Jsem přesvědčen o tom, že se touto technikou zvýší
akceschopnost naší jednotky, což může mít velmi pozitivní dopad na odstraňování následků mimořádných
událostí v obci Rohov (ale i mimo ni). Pro letošní rok také plánujeme vybudovat spojovací komunikaci z naší
obce směrem na Strahovice/Kobeřice „prodloužením“ Špalírovské cesty, bude doplněna síť dopravního značení
v obci a řada dalších. Vše bude závislé na „finančním zdraví obce“ a především na rozpočtu obce pro letošní
rok, který bude projednáván v nejbližších dnech. V tomto týdnu také došlo k instalaci dvou nových sloupů NN
v okolí kaple sv. Petra a Pavla. Zahajují se totiž práce na přeložce elektrického vedení u kaple, v rámci kterých
se mj. odstraní dva sloupy v ploše u zmiňované kaple. Tato akce je již předfinancována z loňského roku.
V rámci těchto stavební prací pravděpodobně dojde k přerušení dodávky el. energie do domácností, které však
bude s předstihem avizováno.
Vážení čtenáři, závěrem bych rád tradičně moc poděkoval všem, kteří se jakkoliv podílí na chodu obce, na
organizaci akcí pro veřejnost, podporu i kritiku. Přeji Vám do dalších dnů pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
_________________________________________________________________________________________

INFORMUJEME OBČANY
S účinností od 5. dubna 2019 dochází k opětovnému zprovoznění sběrného místa obce Rohov. Otevírací
doba bude každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte náš úřad na tel.
čísle 553 761 091 nebo 602 538 210 (starosta obce).
Daniel Procházka, starosta
__________________________________________________________________________________________

Připravujeme - Vítání občánků

UKAŽ CO UMÍŠ v Rohově a pak i dál.

Vážení rodiče dětí narozených
v roce 2018, a do 31. 3. 2019,
dovolujeme si Vás informovat,
že obec Rohov bude v měsíci
dubnu 2019 pořádat slavnostní uvítání nově
narozených dětí – vítání občánků.
Pokud se chcete s vaším miminkem této akce
zúčastnit, vyzvedněte si prosím na obecním úřadě
formulář, jehož vyplněním a podpisem budete
souhlasit s využitím osobních údajů pro
organizační zajištění slavnostní akce vítání
občánků (v souladu s Obecným nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (anglicky General
Data Protection Regulation – GDPR).
Po skončení slavnostní akce budou tyto údaje
skartovány.
Tento formulář je k dispozici také na webové
stránce obce www.rohov.cz, události v obci,
aktuality.
Ke slavnostnímu vítání budete písemně pozváni !

Tančíš, zpíváš, hraješ na hudební nástroj, kouzlíš?
Máš hudební skupinu, nebo jsi sólista? Vše bez
omezení stylu (Rock, Pop, Hip-Hop, Hard and
Heavy, Big band, Komorní orchestr, Dechovka,
Chrámový či jiný sbor a další) pošli krátkou audio
nahrávku, nebo krátké video na adresu:
ukazcoumisvrohove@seznam.cz a zúčastni se
jednoho z předkol talentové soutěže obce Rohov,
které se budou konat:
1.Předkolo: 21.4.2019
2.Předkolo: 19.5.2019
3.Předkolo: 16.6. 2019
Z každého předkola bude vybrán jeden účinkující
porotou a jeden publikem.
Všech šest účinkujících následně předvede své
vystoupení před širokou veřejností na Rohovském
odpustu 29.6.2019.
Minimální délka vystoupení 3.minuty. Maximální
délka vystoupení 15.minut.
Preferování jsou účastníci z oblasti sdružení obcí
Hlučínska, to není však podmínkou.

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3
Volby do Evropského parlamentu 2019
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 17. 1. 2019 volby do Evropského
parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května a sobotu 25. května 2019.
Od vyhlášení voleb může volič, zapsaný do seznamu voličů pro tyto volby, podat u
obecního úřadu žádost o vydání voličského průkazu, a to v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nebo osobně. Počátek lhůty pro předání
voličského průkazu (osobně nebo zasláním) je od 9. 5. 2019.
více na www.mvcr.cz.
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2019
Jubilanti – 55 let 2 občané
65 let 1 občan
75 let 1 občanka
Narození - 1 chlapeček Úmrtí – 3 občanky Sňatek - 1
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Občané budou moci opět využít kotlíkových dotací – 3. výzva
Vyhlášení: duben 2019 (cca 10.4.2019)
Příjem žádostí: květen 2019 (cca od 13.5.2019)
Způsob podání žádostí: elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh
Žadatelé: fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje
Požadované dokumenty: žádost, doklad o vedení bankovního účtu, doklad o kontrole technického stavu,
fotodokumentace stávajícího kotle, písemné souhlasy (v případě spoluvlastnictví)
Předmět podpory: výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN
EN 303-5 za:
• Kotel na biomasu – automatický, s ručním přikládáním
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
Nepodporováno: kotle výhradně na uhlí, nebo kombinované kotle na uhlí/biomasu
Výše podpory:
• Kotel na biomasu – automatický 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
• Kotel na biomasu – ruční přikládání 80% ze způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
• Plynový kondenzační kotel 75% ze způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
• Tepelné čerpadlo 80% ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Navýšení základní dotace:
• Prioritní území: 7.500 Kč
• Příspěvek kraje: 7.500 Kč
• Příspěvek obce Rohov: 7.500 Kč
• Vždy musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním!!!
• Původní kotel musí být znehodnocen a ekologicky zlikvidován (je třeba doložit potvrzení!).
• RD může být vytápěn dvěma zdroji tepla – nahrazovaný kotel může plnit funkci hlavního zdroje
vytápění
• Předmětem podpory budou pouze zdroje tepla zapsané v Seznamu výrobků a technologií vedeném
SFŽP pro 3. výzvu kotlíkových dotací!!
• Časová způsobilost výdajů: od 15.7.2015
Obec Rohov se z kapacitních důvodů nezapojí do poskytování bezúročných půjček občanům, které by jim
umožnily zaplacení nového kotle, než obdrží finanční dotaci, avšak stejně jako v předešlých výzvách bude
obec poskytovat 7.500,- Kč/konečný uživatel (vlastník rodinného domu).
_______________________________________________________________________________________

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 1. 4. 2019 !

________________________________________________________________________________________
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Bude vás zajímat…

Zprávy ze Senátu
Na lednové schůzi Senátu se projednalo na 19 bodů. Asi jste všichni slyšeli o ochraně
osobních údajů - GDPR. Jedná se o nařízení EU, díky kterému budou lépe chráněny naše
osobní údaje. V Senátu jsme schválili změnu tohoto zákona schválenou v PS po vzoru
Rakouska, která osvobozuje nejen malé obce, ale všechna města a obce i celý veřejný
sektor od mnohdy nesmyslných pokut za prohřešky proti GDPR. Bohužel, tato naše
změna asi neprojde Poslaneckou sněmovnou.
V Senátu se také projednávala novela školského zákona, která nově umožní dětem, které dosáhnou 6 let po
31. srpnu a nepůjdou do školy, navštěvovat tzv. přípravné třídy.
Senát také schválil Senátem navrženou novelu zákona o sociálních službách, kterou předložil před téměř
rokem a půl i bývalý senátor pan Vladimír Plaček a která se finálně schválila koncem ledna. Novela výrazně
zvyšuje příspěvek na péči:
• při postižení III. stupně o 4.000 Kč (z 8.800 resp. 9.900 na 12.800 resp. 13.900 Kč)
•při postižení IV. stupně o 6.000 Kč (z 13.200 na 19.200 Kč)
Vláda by však měla připravit návrh zákona, který bude automaticky příspěvek navyšovat, například na
základě růstu minimální mzdy. A především by měli posudkoví lékaři rychleji pracovat (je jich málo), aby nemocní příspěvku vůbec využili pro zlepšení kvality života. Před samotným lednovým jednáním pléna se konalo
také tzv. „veřejné slyšení“, na kterém jednali poslanci, senátoři, podnikatelé a další o situaci ve strukturálně
postižených regionech. Tedy i v našem Moravskoslezském kraji. Přítomní se shodli, že v regionech musí být
dostatečná infrastruktura a musí být zachovány služby na venkově, jako jsou pošty, školy nebo obchody. A to
musí podpořit především stát ve spolupráci s kraji, obcemi i podnikatelskou veřejností.
Na únorovém jednání Senátu jsme projednali 9 bodů. Mj. jsme se zabývali návrhem zákona o úpravě některých
vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie,
který upravuje pobyt Britů, získání státního občanství ČR, uplatnění na trhu práce atd. v naší zemi.
Největší emoce však přinesla projednávaná novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi navržená
komunistickými poslanci. Většina senátorek a senátorů tuto novelu zákona rezolutně zamítla. Jak to vlastně s
těmi restitucemi bylo? Jen stručně. V roce 2012 stát vrátil církvím část majetku, který jim byl komunisty
ukraden. Řadu pozemků, budov a jejich vybavení, zemědělské stroje nebo třeba dobytek jednoduše vrátit
nemohl. Něco už prodal, něco bylo zničeno, a tak se dohodl s církvemi na finančním vyrovnání. Náhrada za to,
že jim vše nevrátí. Vypracovalo se ocenění tohoto majetku, a jelikož šlo o velkou částku, byl domluven
splátkový kalendář na mnoho let. Nyní se tyto náhrady vyplácejí společně s příspěvkem na činnost. Po roce
2030 již církve nedostanou od státu ani korunu na provoz. Na to si musí vydělat hospodařením na vrácených
nemovitostech a z finančních náhrad.
Kromě jednání v Senátu jsem měl také několik velice důležitých schůzek. S panem ministrem vnitra Hamáčkem
jsme řešili například financování menších obvodních oddělení policie a pobočky České pošty. S panem
ministrem zdravotnictví Vojtěchem jsem zase projednával financování zdravotních pomůcek pro handicapované, protože mi připadá nedůstojné, abychom stále pořádali sbírky peněz či víček. A na ministerstvu
zemědělství jsem ověřoval možnosti získání dotací na dešťovou kanalizaci a rybníky.
A jak už určitě víte, v prosinci jsem pro Vás otevřel svoji regionální kancelář v Opavě na Dolním náměstí
v obchodním domě TIPA. Každé pondělí mezi 12:30 a 14:30 je pro Vás k dispozici také bezplatné právní
poradenství. Více informací na: www.senat.cz.
Herbert Pavera (převzato z Bolatického zpravodaje č. leden-únor 2019)
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Připravujeme akce:
Měsíc duben – Den země, Pálení čarodějnic (akce pro děti i rodiče)
________________________________________________________________________________________
Pozvánky k našim sousedům…
V pondělí 15.4.2019 – 74. výročí osvobození - v 10 hod. u památníku osvobození v Sudicích (tank)
22.4.2019 od 13.00 hod., pondělí velikonoční - Koňská procesí v Polsku Pietrowice Wielkie – kostel Svatého kříže.
Průvod z obce ke kostelu Svatého kříže (stáří 352 let), zde mše svatá a poté zpět do obce, kde bude další kulturní program
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Farní okénko
Ministranti z naší farnosti se v sobotu 9. března poprvé
účastnili již tradičního turnaje ve florbalu v Šilheřovicích,
který organizuje Ministrantská florbalová liga.
Společná pouť s farností Opava Panny Marie do
Koclířova v sobotu 6. dubna 2019. Cena 340 Kč (hradí
se až v autobuse). Odjezd cca v 6 hod. ráno z Rohova
a Sudic (místo bude upřesněno), návrat kolem 21 hod.
opět až do Rohova a Sudic. Podrobnosti na plakátku.
Přihlášky za naši farnost přijímá p. Richard Švan (tel.
číslo 774 480 212).
více na www.farnostsudice.cz
__________________________________________________________________________________________
Okénko z historie …..

Dříve narození občané si jistě
vzpomenou na rázovitou figurku v
rádiovce „Janka z Ludgeřovic“,
který často navštívil na svých
cestách Hlučínskem i naši obec.
Každý, kdo jej znal, si určitě také
vzpomene, že zpíval písničku
„Červená sukýnka“ a že měl rád
koláče, hlavně ty svatební.
Byl pokládán za obecního blázna a
vytrpěl si výsměch a ponižování.
Rád si po cestě zpíval. Konec jeho
života tak veselý nebyl, přejela jej
v Ostravě tramvaj…
_________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Příroda a krajina Hlučínska: cena 50,- Kč. Tuto publikaci vydalo Sdružení obcí Hlučínska pro výuku
přírodovědy a přírodopisu o přírodě a krajině Hlučínska.
_________________________________________________________________________________________
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Informace – odpady v naší obci
Rekapitulace odpadového hospodářství obce Rohov za rok
Celkové náklady (uhrazené svozové
2018
firmě Marius Pedersen a.s.)
Název odevzdaného odpadu
Množství
Celkové náklady za:
Směsný komunální odpad
177,6 t
směsný komunál. odpad:
375.868,Objemný odpad
39,34 t
Objemný odpad:
50.207,vloni 25,42 t
Nebezpečný odpad:
6.847,Plasty
11,23 t
Nápojové kartony:
333,Sklo
12,06 t
Svoz skla+pronájem zvonů: 29.085,Kompozitní obaly (nápojové kartony)
0,29 t
Uložení plastů +nákup pytlů: 52.089,Papír
1,12 t
Celkem:
514.429,- Kč
Kovy
3,14 t
Celkový příjem obce za odpady :
Nebezpečný odpad
0,14 t
Uhrazené občany:
291.929,Pneumatiky
1,74 t
Uhrazené
podnikateli:
43.020,Elektroodpad -odevzdáno do E-domku
1,001 t +
Obdržené za sběr papíru
(Asekol)
5 ks LCD
a sběr železa:
12.255,plochá TV
Odměna
od
společností
Velké a malé elektrospotřebiče z domácností
1,65 t, tj.
ASEKOL a Elektrowin za odevzdaný
21 ledniček
(Elektrowin)
elektroodpad:
2.229,13 praček
EKO-KOM
a.s.
91.357,Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
Celkem:
440.790,- Kč
v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2018
Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce !
Ekolamp /zářivky/
2 krabice za
rok 2018
Pozn.: odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů, nápojových kartonů a skla ve výši 91.357,00 Kč
musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů (např. nákup pytlů na sběr plastových odpadů,
pronájem zvonů na sklo nebo např. vybudování zpevněných ploch pro sběrné nádoby), nedá se použít k úhradě
výdajů za směsný komunální odpad (svoz popelnic), objemný a nebezpečný odpad.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA
V minulých letech začala Městská policie v Kravařích, nejen v Kravařích, ale také v dalších obcích provádět
forenzní značení jízdních kol prostřednictvím tzv. syntetické DNA. V letošním roce bychom tuto možnost rádi
nabídli také občanům Rohova. V Kravařích a v loňském roce také ve Velkých Hošticích, Kobeřicích nebo
Bolaticích, byl mezi občany o forenzní značení velký zájem, věříme, že podobné to bude také u nás.
Co je forenzní značení?
Jedná se o velmi účinnou ochranu majetku v rámci tzv. prevence kriminality.
Sice mluvíme o forenzním značení jízdních kol, ale označit je možné i
koloběžky, invalidní vozíky, chodítka a další kompenzační pomůcky.
Služba je pro občany zcela zdarma.
Všechny označené předměty jsou vybaveny samolepkou, která působí
preventivně, zejména na potenciální pachatele trestné činnosti, jelikož jízdní
kola jsou označena speciální syntetickou DNA, která je viditelná pod
speciálním UV světlem. Každé takto označené jízdní kolo či jiný označený
předmět je pak zařazen do celorepublikového registru. V případě odcizení je
tak snáze dohledatelné. Nehledě na to, že v praxi dají pachatelé trestné činnosti přednost neoznačenému kolu,
které odcizí, před označeným, to totiž snadno nezpeněží. Kontroly provádí jak městská policie, tak Policie ČR.
Jak to celé probíhá?
Metoda forenzního značení se vyznačuje vysokou odolností vůči vnějším vlivům a tím dlouhou životností.
Samotný proces značení je prováděn městskou policií. Označení jednoho jízdního kola je odhadováno na 30
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minut, kdy je na několik míst nanesena syntetická DNA s identifikačními údaji, které jsou viditelné pod UV
světlem. Před aplikací musí být kolo čisté a suché. Majitel musí přijít s občanským průkazem a buďto
s dokladem o koupi nebo vyplnit čestné prohlášení na místě. Zároveň je kolo nafoceno a zaneseno do
celorepublikového registru. Také označené kolo lze dále prodat, v registru je možné provádět změny.
Kdy bude i v naší obci?
Městská policie v Kravařích ve spolupráci s obecním úřadem v Rohově stanoví termíny, na které se budou moci
zájemci o forenzní značení přihlašovat. Informace o forenzním značení bude vyhlášena také místním rozhlasem.
Předpokládáme, že forenzní značení bude probíhat od června do listopadu 2019. Prosíme však již nyní, aby
se případní zájemci nahlásili na obecním úřadě (e-mailem, telefonicky, osobně), abychom mohli
s předstihem zajistit dostatečné množství termínů pro značení a samotných značících sad.
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Masopustní dopoledne“
Celý týden probíhal v naší školce v duchu tradice masopustu. Děti vyráběly barevné masky a legrační čepičky,
učily se veselé říkanky a písničky, hrály zábavné hry, povídaly si. Na konci týdne se naše školka proměnila ve
svět nejrůznějších postaviček. Nebyl to den jen tak obyčejný, ale byl to všemi netrpělivě očekávaný den
karnevalový. Rej masek byl opravdu veselý a barevný. Nechyběl tanec, závodivé hry s odměnou a legrace. Pro
děti byla nachystaná také tombola.

"NEŽ PŮJDU K ZÁPISU DO ZŠ"
V pondělí 4. 3. 2019 se v naší školce uskutečnila přednáška pro rodiče na téma: ,,Než půjdu k zápisu do ZŠ‘‘,
pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Hrubé a Mgr. Petry Poštulkové ze ZŠ Sudice. Rodiče se mohli
dovědět, jak mohou svému dítěti pomoci, aby lépe zvládlo nástup a zápis do ZŠ a také byli seznámeni s
,,Desaterem pro rodiče předškolního věku‘‘.
Děkujeme rodičům za účast a paním učitelkám za přínosnou přednášku a milou atmosféru.
MŠ Rohov
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Maškarní ples ve školní družině
V pátek 22. února se ve školní družině konal maškarní ples. Moderování se ujala děvčata
ze čtvrté, páté a sedmé třídy, která svým profesionálním vedením akce dokázala všechny přítomné děti
rozveselit a pobavit. O skvělé masky také nebyla nouze – princezny, kostlivci, medvídkové, tygříci, motýlci,
havajské tanečnice nebo oblíbený Harry Potter… Sestava plesu byla naprosto dokonalá.
Všechny masky si zatančily s balónky na čele i na těle, nechyběla také oblíbená židličkovaná. Děti si
zasoutěžily
s pálkami
a míčem,
pohádkovými
postavičkami,
spojenou
chůzí
ve dvojicích, plazením vpřed, kreslením poslepu… Na závěr plesu všechny děti čekala stezka odvahy.
Odpoledne strávené plesem jsme si všichni skvělé užili. ☺
_____________ Ester Medková, DiS.
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PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA NAŠÍ ŠKOLE
Žáci 1. a 2. třídy se aktivně zapojili do preventivního programu „Buďme dobrými kamarády“, který si pro
děti připravil Roman Hota z organizace Acet. Program byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, děti si
vyzkoušely různé scénky spojené s kamarádstvím, shlédly video, kde bylo ukázáno, proč je dobré být dobrým
přítelem a jak se mají k sobě kamarádi chovat. Zazpívaly si také zábavnou písničku „Když jsi kamarád“.
Podobný program absolvovali žáci 6. a 7. třídy, který byl rovněž o kamarádských vztazích + etické výchově.
Dětem se program moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě.
Ostatní třídy se zapojily do programu s názvem „Skrytá nebezpečí internetu“. Tento program byl zaměřený
hlavně na kyberšikanu a jak se bránit proti agresorům. Také měli žáci možnost dozvědět se, za jak dlouho je
možné dostat se na jejich různé účty, jaké je nebezpečí sdílení svých fotografií a osobních údajů, zazněly i rady
ve výběru hesel a zabezpečení. I tyto programy vedl stejný lektor a moc mu tímto chceme poděkovat. Žákům se
programy líbily a určitě se dozvěděli spoustu nových informací.
Mgr. Ondřej Pekárek
TURNAJ VE VALENTÝNSKÉ VYBÍJENÉ V PÍŠTI
I toto pololetí nadále pokračuje série našich soutěží čtyř škol. Tentokráte
se jednalo o vybíjenou pro 6. třídy v Píšti. Hrálo se systémem každý
s každým na 2 poločasy. Vítězem turnaje se stala ZŠ Bohuslavice. Nám
se podařilo stejně jako loni obsadit 3. místo. Myslím, že žáci si turnaj
hodně užili a také si pořádně zasportovali.
Naši školu reprezentovali: Michaela Švanová, Matěj Švan, Mikuláš
Prasek, Antonín Halfar, Robin Kilián, Maxmilián Slanina, Lukáš
Obrusnik, Dominik Pavlovič, Lucie Bouchalová, Tereza Hluchníková a
Eliška Pekárková. Žákům děkujeme za reprezentaci školy ☺
Polytechnické dílny ve Služovicích
V úterý 5. 3. 2019 se žáci druhého až pátého ročníku vydali do
Služovic, kde na ně v rámci projektu MAP čekal program
zaměřený na polytechnické činnosti. Tento projekt měl dětem
přiblížit různá řemesla.
Děti si mohly na několika připravených stanovištích vyzkoušet
činnosti jako je práce s různým nářadím, šroubování matic,
pokládku krytiny, čištění komínu. Dozvěděly se informace o
bezpečnosti práce, životním prostředí a spalování paliv – čím se
topí, co se hází do kamen apod. Z dětí sršelo nadšení a
dozvěděly se mnoho nových informací.
Mgr. Kateřina Hrubá

Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. 4. 2019 v ZŠ a MŠ Sudice
MOŽNOST NAHLÉDNOUT DO VÝUKY V PRŮBĚHU CELÉHO DNE
ZVEME VŠECHNY RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ S JEJICH DĚTMI ODPOLEDNE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
– ČEKAJÍ VÁS HRY, SOUTĚŽE A ZÁBAVA (do 16.00)
- škola s mnohaletou tradicí, rodinný typ školy v příjemném prostředí
- ucelený komplex školy s mateřskou školou a školní jídelnou
- interaktivní výuka, bohatý výběr mimoškolních aktivit, zapojení školy do různých projektů
________________________________________________________________________________________

Zápis dětí do 1. třídy
9. dubna 2019 od 12:30 do 17:00 hodin v budově Základní školy – učebna 2. třídy
S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
__________________________________________________________________________________________
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SDH Rohov informuje
V pátek 8. března 2019 proběhla schůze veterán
ligy v klubovně Obecního úřadu Rohov. Účastnili se
zástupci 13 sborů SDH, které pravidelně jezdí tuto
veterán ligu. Byly to tyto obce: Rohov,
Štěpánkovice, Chlebičov, Kyjovice, Těškovice,
Malé Hoštice, Štítina, Slavkov, Dvořisko, Raduň,
Kravaře, Kylešovice, Kravaře Kouty. Na programu
bylo hodnocení roku 2018 a hlavně příprava soutěže
na rok 2019. Po velké diskuzi by určen kalendář
soutěží na rok 2019.
Bude se konat 8 kol soutěží a potom konečné
vyhodnocení. 1 kolo -11. května - Kylešovice, 2
kolo 18. května- Dvořisko, 3 kolo- 8. června-Chlebičov, 4 kolo- 22. června- Štítina, 5 kolo- 22. červenceTěškovice, 6 kolo- 3. srpna- Kravaře, 7 kolo- 7. září-Kyjovice, 8 kolo 14. září- Rohov. Rád bych poděkoval
starostovi a všem členům zastupitelstva obce za finanční podporu.
Petr Tomíček, starosta SDH

MDŽ pro ženy hasičů
V sobotu 9. března pořádal výbor SDH Rohov pro své členky a ženy členů
SDH tradiční posezení u příležitosti MDŽ.
Akce se zúčastnilo 14 žen.
Rád bych všem ženám poděkoval za vše, co pro naši složku dobrovolných
hasičů dělají. Taky přeji všem ženám hodně štěstí, zdraví, lásky a Božího
požehnání.
Petr Tomíček, starosta SDH

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Rohovanka hrála Josefům
Ojedinělou tradici se daří
zachovat v naší obci.
Dechová kapela Rohovanka
obchází obec a vyhrává u
domů místním Josefům
k svátku, a to v předvečer
svátku sv. Josefa.
Opět po roce se tedy
muzikanti vydali v pondělí
18. března po mši svaté
v naší kapli na pochůzku „po
Josefech“,
kterým
jistě
udělali radost.

__________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Rozpis utkání žáků na jarní sezonu 2018/2019
TJ Spartak Rohov – minižáci
Čas

Domácí

Hosté

Hřiště

5.4.2019

16:00

Rohov

Chlebičov

tráva

11.4.2019

16:30

Štěpánkovice

Rohov

tráva

14.4.2019

10:30

Rohov

Štěpánkovice

tráva

21.4.2019

14:15

Hněvošice

Rohov

tráva, tráva

26.4.2019

17:00

Rohov

Oldřišov

tráva

Datum

28.4.2019

10:30

Rohov

Bolatice

tráva

3.5.2019

17:00

Chuchelná

Rohov

tráva, tráva

10.5.2019

17:00

Rohov

Bolatice

tráva

10.5.2019 17:30

Kylešovice

Rohov

UT (umělé
osvětlení)

12.5.2019 13:30

Raduň

Rohov

tráva

19.5.2019 10:30

Malé Hoštice

Rohov

tráva

21.5.2019 17:00

Služovice

Rohov

tráva

24.5.2019 17:00

Rohov

Malé Hoštice

tráva

26.5.2019 10:30

Rohov

Mokré Lazce

tráva

Případná
změna
termínu a času bude
vyhlášena v obecním
rozhlase.
TJ Spartak Rohov zve
příznivce
sportu
a
fotbalu zvlášť k účasti
na těchto zápasech !
Přijďte fandit
hráčům !

našim

__________________________________________________________________________________
TJ Spartak Rohov informuje - Turnaj žáků Spartaku Rohov
23.2. trenéři a rodiče hráčů Spartaku Rohov pořádali 5. ročník halového
turnaje ve Strahovicích. Letos to bylo tzv. 2v1, kdy jsme za jeden den
pořádali dva na sobě nezávislé turnaje v různých kategoriích. První
kategorie byla pro hráče mladších žáků a zúčastnily se týmy z Rohova,
Kobeřic, Bolatic a speciální „basketbalové“ družstvo ze Strahovic.
V kategorii starší přípravky se zúčastnily týmy Rohova, Bolatic, Kravař a
Chuchelné. Každý zápas trval 18 minut a zápasy kategorií se paralelně
mezi sebou střídaly. Tradičně jsme na našem turnaji nezapisovali
výsledky, nevyhlašovali pořadí ani nejlepší či nejhorší hráče, ale spíše
jsme se zaměřili, aby si hráči bez nějakého „musíš“ v klidu zahráli a předvedli, co nejlépe umí. A jak si vedli
naši hráči? Dobře a patřili v obou skupinách k nejlepším na turnaji. Hlavním rozhodčím turnaje byl Martin
Pinček, který odpískal všech 12 utkání a svým výkonem a přístupem k hráčům přispěl k vysoké úrovni zápasů.
Děkujeme obci Rohov za finanční zajištění turnaje, rodičům našich hráčů za chod celého turnaje a napečení
koláčů a hlavně velké poděkování paní Jarmile Praskové a její rodině, která na turnaj nasmažila cca 120 řízků
a tím pádem měla velkou zásluhu na hladkém průběhu turnaje.
Martin Halfar
__________________________________________________________________________________________

Sportovní oddíl lukostřelby informuje
Ve dnech 9. – 10.3.2019 se v Hradci Králové konalo 29.
Mistrovství České republiky v halové lukostřelbě. Na toto
mistrovství se výbornými letošními výsledky kvalifikovala
lukostřelkyně našeho oddílu p. Jana Pustková.
Skvělým
výkonem v základní části mistrovství postoupila do nedělního
finále, ve kterém úžasným výkonem porazila loňskou mistryni
republiky a získala pro náš oddíl zlatou medaili a titul Mistryně
ČR v halové lukostřelbě. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v dalších závodech.
Miroslav Masnica, předseda oddílu_____________________________________
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