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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v předešlých vydáních Rohovského zpravodaje jsme Vás informovali o dění v naší obci v uplynulých měsících a
nejinak tomu bude i tentokrát. Informovali jsme Vás o plánovaných investičních akcích pro letošní rok, o
zpracovávání žádostí o (potřebné) dotační prostředky na jejich realizaci a také o „běžné“ údržbě v obci.
Od 6. dubna jsme po zimní pauze zprovoznili technický dvůr – sběrné místo odpadů. Tuto příležitost využilo
v tento den množství občanů, kteří do technického dvora přivezli množství odpadů, stavební suti, atd. Co se týče
stavební suti. V těchto dnech zaměstnanci obce odvážejí recyklovanou stavební suť jako stavební materiál na
polní cestu v „třetím dole“. Zpevňuje se obecní cesta, lemovaná alejí jeřabin a jablek. Zároveň se v technickém
dvoře vytváří místo pro další „várku“ stavební suti, kterou v průběhu roku necháme opět recyklovat a tento
materiál bude použit na zpevnění nové cesty, tzv. prodloužené Špalírovské, o které jsem Vás již informoval.
V letošním roce (pravděpodobně v druhé polovině roku) se tato cesta bude realizovat, čímž docílíme krásného
spojení s cyklostezkou, vedoucí z Kobeřic do Strahovic. Stavební práce budou zajištěny odbornou stavební
firmou a na tyto práce máme vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce – nebudeme žádat o žádnou dotaci
na realizaci. Vše by se však nepodařilo přichystat, nebýt velmi vstřícné spolupráce s panem Josefem Hájkem,
majitelem areálu na Albertovci. Využiji této příležitosti a vyzval bych Vás ke spolupráci. Jak jsem již uvedl
výše, před zahájením stavebních prací na „prodloužené Špalírovské“ se bude provádět recyklace stavební suti
v technickém dvoře. Budeme rádi, když do té doby soustředíme veškeré Vámi plánované odložení/uložení
stavební suti v technickém dvoře z Vašich domácností, čímž bychom dosáhli recyklace materiálu v jeden
den. Děkuji již nyní. Na zmiňované polní cestě v třetím dole byly ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR vysázeny nové stromky jabloní v počtu 32 ks, které „nahradily“ stromy, vykácené v loňském roce u silnice
I/46 mezi obcemi Kobeřice a Rohov. Výsadbu provedla zahradnická firma Dvořák Lesy, Sady, Zahrady s.r.o.,
Ostrava – Petřkovice a tato výsadba byla provedená jako náhradní výsadba za zmiňované stromy, vykácené u
silnice I/46. V obci byla rovněž provedena prohlídka zeleně po zimě odbornou zahradnickou firmou, která
následně provedla ořez stromů a provedla výsadbu nových stromků za ty uschlé. V průběhu dubna a května
bude dále provedena výsadba zeleně na ul. Na Kopci (část svahu), vysadí se „letničky“ v květináčích u kaple sv.
Petra a Pavla a na dalších místech, kde je to zapotřebí. V nejbližších dnech se bude pokračovat s přeložkou
elektrického vedení NN u kaple. Provedou se výkopové práce v přilehlé silnici (ul. Na Kopci) a připraví se vše
pro přepojení stávajícího elektrického vedení na nové sloupy. S tím bude spojeno přerušení dodávky elektřiny
do domácností a to dne 13. května 2019. Přesný čas však bude ještě upřesněn a s předstihem Vás o tom
budeme informovat. Věřím, že po těchto stavebních pracích bude prostranství před kaplí sv. Petra a Pavla po
mnoho desetiletích proměněno v příjemnější prostředí.
Co se týče výše zmiňovaných žádostí o dotace, tak bych jen doplnil, že jsme v průběhu března zpracovali další
projektovou žádost o dotaci na projekt „Podpora požárního sportu SDH Rohov“, jehož předmětem je pořízení
vybavení pro požární sport našeho družstva hasičů. Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 80 tis. Kč,
přičemž dotace může být Moravskoslezským krajem poskytnuta až do výše 72 tis. Kč. Projekt „Rekonstrukce a
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rozšíření účelových a odstavných ploch u Domu služeb v obci Rohov“ je evidován v seznamu přijatých
žádostí o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a o schválení/neschválení dotace bude ministerstvo
rozhodovat v nejbližších týdnech. Jen pro úplnost dodávám, že v rámci celé České republiky je v evidenci 4224
žádostí (!) o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, ze kterého žádáme dotaci i pro náš
projekt. Další investiční projekty, stejně tak i různé opravy na obecním majetku (o kterých jsem se zmiňoval
minule, ale i další (neplánované) budou řešeny s ohledem na aktuální finanční situaci v rozpočtu obce.
V tomto vydání Rohovského zpravodaje naleznete kulturní kalendář obce Rohov na letošní rok. I přesto, že
v něm bohužel nenaleznete dříve tradiční akce, typu Sportovní slavnost, Kácení máje, Rozloučení
s prázdninami, atd., je kalendář zaplněn „čtyřicítkou“ akcí pro veřejnost, což je pořád slušné. Věřím, že
klesající počet akcí nezpůsobí úplný útlum kulturního, společenského či sportovního života v Rohově. Velký
podíl na organizaci těchto akcí má na svých bedrech každý z rohovských spolků, za což jim moc děkuji, jen mě
mrzí, že ty tradiční akce, o kterých se zmiňuji výše, zanikly. Informovali jsme Vás také o tom, že v letošním
roce si připomeneme 670 let od první písemné zmínky o obci Rohov. Toto výročí oslavíme v rámci
Rohovského Odpustu, který se uskuteční ve dnech 28. – 29. června. Dříve plánované oslavy na tři dny byly
redukovány „jen“ na pátek a sobotu, čímž však nedojde k „ochuzení“ programu oslav, jelikož se plánovaný
program oslav sloučí do těchto dvou dnů. V loňském roce jsme zorganizovali Letní kino. S velkým úspěchem.
Z tohoto důvodu jsem zajistil promítání Letního kina i pro letošní rok a to třikrát! S velkým ohlasem se loni
uskutečnily i Dožínky (Dožínkové odpoledne). I v letošním roce se uskuteční. Věřím, že se podaří navázat na
tyto úspěšné akce (a nejen tyto) pro veřejnost a kulturní život v obci se udrží na přijatelné úrovni. Již nyní Vás
všechny zveme na dvě akce, které se uskuteční v dubnu a to Den země a Pálení čarodějnic. Víc informací
k těmto akcím se dozvíte na jiném místě zpravodaje. Rád bych také moc poděkoval našim muzikantům
z dechové kapely Rohovanka, kteří jako každý rok zahráli všem Josefům v předvečer svátku sv. Josefa.
Děkuji také našim malým fotbalistům za výborné výsledky na zápasech a turnajích v kopané (stejně tak i
trenérům a rodičům) a také hasičům za jejich aktivity a všem ostatním, kteří dělají čest a dobré jméno obci
Rohov !
V tomto týdnu se sešlo zastupitelstvo obce Rohov, aby na svém 6. zasedání schválilo rozpočet obce Rohov na
rok 2019. O podrobnostech Vás budu informovat v květnovém vydání zpravodaje.
Závěrem mého úvodního slova chci tradičně poděkovat všem občanům za přízeň a podporu, ale i připomínky,
kritiku, stejně tak i za spolupráci a pomoc. Stále platí, že veškeré Vaše připomínky, náměty či upozornění
přijímáme na našem úřadě prakticky nepřetržitě na stále stejných kontaktech.
Vážení spoluobčané, v našem křesťanském světě přicházejí vrcholné dny roku, na
které jsme se – každý dle svých sil – modlitbami, postem, připravovali 40 dní.
Věříme, a mnozí z nás věří s námi, že se k nám, právě v tomto čase mimořádným
způsobem přibližuje Bůh v osobě svého Syna Ježíše Krista a nabízí celému lidstvu
odpuštění hříchů, spásu duše a naději na věčný život. Ten dar není připraven jen
pro věřící lidi, ale pro každého, kdo je ochoten se obdarovat, protože Kristus
zemřel na kříži za všechny a pro všechny také vstal z mrtvých, zničil moc smrti a
otevřel nám bránu do věčnosti.
Přeji Vám proto krásné a požehnané prožití Velikonočních svátků !
V úctě Daniel Procházka, starosta
_________________________________________________________________________________________
Krásné
a požehnané
prožití
svátků
velikonočních
přejí občanům
členové
zastupitelstva
obce a zaměstnanci obecního úřadu…

Přijďte s námi oslavit DEN ZEMĚ !
Akce se uskuteční v pátek 26. 4. 2019
od 8.00 hod. se srazem u Obecního
domu ! Povinná výbava: rýč, hrábě a
dobrá nálada !
V rámci této akce bude provedena
výsadba v obecním lese „Druhý důl“.
Za organizátory srdečně zve Daniel Procházka, starosta
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Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím
syntetické DNA
V minulých letech začala Městská policie v Kravařích
(MPK), 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 např. v, 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 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? MPK ve spolupráci s OÚ Rohov
stanoví termíny, na které se budou moci zájemci o
forenzní značení přihlašovat. Informace bude
vyhlášena také rozhlasem. Předpokládáme, že forenzní
značení bude probíhat od června do listopadu 2019.
Prosíme však již nyní, aby se zájemci nahlásili na OÚ
(e-mailem, tel., osobně), abychom mohli s předstihem
zajistit dostatečné množství termínů pro značení a
samotných znač.sad.Prozatím se nahlásilo 21 žadatelů !

UKAŽ CO UMÍŠ v Rohově a pak i dál.

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-vzhledem
k nízkému zájmu se nebude konat !
2.Předkolo: 19.5.2019-vzhledem
k nízkému zájmu se nebude konat !
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.
_________________________________________
Farní okénko
Malé ohlédnutí za společnou poutí s farností
Opava Panny Marie do Koclířova, která se
konala v sobotu 6. dubna 2019.
více na www.farnostsudice.cz

_________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4
Státní pozemkový úřad, pobočka Opava, Krnovská 2861/69, Předměstí, 746 01 Opava

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohov – oznámení o vystavení návrhu komplexních
pozemkových úprav, pozvánka na závěrečné jednání
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava (dále jen „pobočka“) jako příslušný
správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením
§ 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 15.4.2019, možno po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 15.5.2019
nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rohov. Návrh je
vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č. 110) a na Obecním úřadě v Rohově.
Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a
připomínky u pobočky. K později podaným námitkám se nepřihlíží.
Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových
úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Závěrečné jednání se uskuteční dne 28. května 2019 v 17.00 hodin v sále Obecního úřadu v Rohově.
Vyvěšeno na úřední a elektronické úřední desce Obecního úřadu Rohov dne 12.04.2019
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden ve čtvrtek 2. května 2019 !

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

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 4. května 2019 na stanovišti: technický dvůr obce v době od 8 do 12 hodin!

________________________________________________________________________________
Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční : 2. května 2019 (spolu se svozem plastů),
místo: vystavit před rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !
_______________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2019
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 1
Společenská kronika –
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 5
měsíc březen 2019
Zemřelí občané : 4 (3 ženy a 1 muž)
J
u
b
i
lanti – 50 let 1 občanka
Narozené děti : 2 (1 holčička a 1 chlapeček)
60 let 1 občan
Počet obyvatel k 1.1.2019: 601
70 let 1 občanka
Počet obyvatel k 1.4.2019: 595
Sňatky : 1
________________________________________________________________________________________

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

v úterý 7. května 2019 v době od 17.15 – 18.00 hod. před budovou obecního domu !
Je nutné, aby psa doprovázela fyzicky zdatná osoba. Majitelé psů, doneste si sebou očkovací
průkaz psa a hotovost na zaplacení poplatku za provedení očkování: 120 Kč. Očkují se psi od 6 měsíců !
_________________________________________________________________________________________
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Kulturní kalendář r. 2019
datum
5.1.
19.1.
30.1.
10.2.
16.2.
22.2.
23.2.
24.2.
1.-29.3.
2.3.
9.3.
26.4.
30.4.
4.5.
5.5.
2.6.
8.6.
9.6.
16.6.
28.6.
29.6.
červenec
srpen
srpen
14.9.
14.9.
27.9.
září
září
13.10.
29.10.
8.11.
30.11.
5.12.
14.12.
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Název akce
Výroční valná hromada SDH
Zvěřinové hody

Organizátor akce
SDH Rohov
Myslivecké
sdružení
Hraničář Strahovice
Přednáška o zdraví
Hraničář Strahovice
Maškarní ples pro děti
Roháček
Ples SDH
SDH Rohov
Taneční párty
OÚ Rohov
Turnaj mladších žáků v kopané TJ Spartak + obec
Výroční členská schůze ČZS
ČZS Rohov
Výstava „Kdo si hraje nezlobí“ MŠ Rohov
Výroční schůze TJ Spartak
TJ Spartak Rohov
MDŽ pro ženy hasičů
SDH Rohov
Den země
Obec Rohov
Pálení čarodějnic
Roháček
Mše sv.za živé a zemřelé hasiče SDH Rohov
Vítání občánků ročník 2018-19 Obec Rohov
Memoriál Huberta Hluchníka
SDH Rohov
XII. Půlmaratón Kietrz - Rohov Obec Rohov
Letní setkání seniorů
Obec Rohov
„Ukaž co umíš“- 3. předkolo
Obec Rohov
Letní kino
Obec Rohov
Rohovský odpust
SDH + Obec Rohov
Letní kino
Obec Rohov
Letní kino
Obec Rohov
Letní fotbal: stará garda – TJ Spartak Rohov
výběr Rohova
Den sportu – kola+in-line
Obec Rohov + Roháček
Dožínkové slavnosti
Obec Rohov + zemědělci
Beseda „U kulatého stolu“
Obec Rohov
Námětové cvičení zásahové SDH Rohov
jednotky JSDHO Rohov
Výstava ovoce, zeleniny…
Obec Rohov
Drakiáda
Obec Rohov
Světluškový rej
Roháček
Podzimní setkání seniorů
Obec Rohov
Adventní jarmark
Roháček+ Klub seniorů
Mikulášská nadílka
Roháček
Krmáš + zpívání koled
Obec Rohov
Turnaj v lukostřelbě
Oddíl lukostřelby při TJ
Veřejné bruslení
SDH Rohov
Vánoční fotbal: stará garda – TJ Spartak Rohov
výběr Rohova
Turnaj v ping-pongu
TJ Spartak Rohov

čas místo
17.00
Zasedací místnost OÚ
12.00
Sál OD
15.00
14.00
20.00
20.00
12.30
15.00
15.00
15.00
08.00
17.00
17.00
14.00
14.00
10.00
14.00
21.00
15.00
21.00
21.00

14.00
15.00
17.00
14.00

14.00
17.00
14.00
14.00
18.00
16.00
16.00

Klubovna OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sport. hala Strahovice
Hospoda U Komárků
foyer OD
Hospoda na hřišti
Zasedací místnost OÚ
Okolí obce
Areál ČZS
Kaple
Sál OD
Areál TJ
Kietrz, Rohov
Areál ČZS
Sál OD
Areál CVA
Kaple + Areál ČZS
Areál CVA/ČZS
Areál CVA/ČZS
Areál TJ
Areál CVA
Areál CVA
Sál OD
Areál TJ
Areál ČZS/OD
Areál ČZS
Areál ČZS
Sál OD
Celý OD
Kaple + sál OD
Kaple + Sál OD
Sál OD
Buly aréna Kravaře
Areál TJ
Areál TJ

DATA A ČASY KONÁNÍ AKCÍ MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU UPRAVOVÁNY !!
Pozn: CVA Rohov - Centrum volnočasových aktivit (areál bývalé skládky) ČZS ROHOV – Český zahrádkářský svaz Rohov
TJ Spartak Rohov - Tělovýchovná jednota SDH Rohov - Sbor dobrovolných hasičů Roháček - spolek mladých

__________________________________________________________________________________________
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74. výročí od ukončení 2. světové války
Z obecní kroniky: Za války padlo na frontách 35 rohovských občanů, svými životy na ni doplatili i civilisté. 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.
Od ledna 1945 se stávaly některé hlučínské obce místem, kam na jedné straně přicházeli uprchlíci před postupující
frontou a odkud zanedlouho ze stejných důvodů také Hlučíňané utíkali. V každé obci na Hlučínsku byl vydáván
příkaz k evakuaci civilního obyvatelstva. V březnu a hlavně v dubnu 1945 odcházeli mnozí Hlučíňané s ručními
vozíky nebo odjížděli s koňskými či kravskými potahy a pak vlaky a automobily západním směrem. Někteří
z nich se dostali s ustupující německou armádou až do Bavorska. Mnoho občanů však na příkaz německých velení
k odchodu z obcí nereagovalo. Ukrývali se ve sklepech, a pokud nebylo slyšet střelbu, zůstávali v domech a starali
se o svá hospodářství.
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. Ofenzíva byla zahájena dne 15.4.1945, kdy v 10
hodin zahájily útok 60. a 38. Armáda, 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.
V oblasti před Rohovem narazila ofenzíva na tvrdý odpor 1. německé tankové
brigády. V 10.30 hodin jej však Rusové prorazili a vstoupili do Rohova.
O rohovských vojácích můžete získat informace také na webových stránkách
www.hultschiner-soldaten.eu. Cílem autorů těchto stránek je vytvořit pokud
možno kompletní seznam 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 – materiály naskenujeme a ihned majiteli vrátíme!). Přáním autorů
webových stránek je vzbudit zájem všech generací lidí na Hlučínsku, kterým není
osud jejich předků, ať padlých, či mezitím zemřelých, lhostejný.
___________________________________________________________________________________________
Brauna (jaro 1945)
Brauna byla dobrá kobyla. Měla ji moc ráda. Těšila se na ni. Její hnědá lesklá srst a hluboké moudré oči plné
pochopení jí scházely. Netušila, jak moc ji bude postrádat. Od pozdního podzimu pronikaly do Rohova zprávy o
blížící se frontě. Krajem táhly skupiny utečenců, pochodovaly dlouhé zástupy vyhublých a zbídačených zajatců a
vězňů, v Hošticích celý den stál vlak plný Židů odvážených bůhvíkam, na Vinné hoře v Hlučíně popravili zběhy
z wehrmachtu, jednotky SS některé vsi vyklízely osobně. Netušili, jak se zachovat. Zůstat, schovat se? Nebo
pobrat pár ranců, naložit je na vůz a zmizet s rodinou do bezpečí? A kterým směrem se vydat do bezpečí?
Po dlouhých nočních zvažováních sbalili rance, zapřáhli Fuksu do vozu, naložili na vůz celou rodinu a opustili
hospodářství. Doufali, že až se fronta přežene, vrátí se. Teď tady stáli. Vyčerpaní, znavení mnohatýdenním
rancováním do Vítkova a odtud dál přes Jeseníky až do Červené Vody, kde se poschovávali v lese a čekali, až
přijde mír. Nastal a dovolil jim vrátit se krajinou vydrancovanou vojáky a obydlenou vyděšenými lidmi. Doufali,
že se Rohovu fronta vyhnula. Byla taková místa. Stačilo mít trochu štěstí. Počítali s tím, že dobytek bude asi pryč,
možná i část zařízení domu se někomu hodila, ale pole zůstala a jaro volalo po obdělávání.
Stáli v místech, kde ještě nedávno měli kuchyň, své postele, chlévy, zvířata. Rozbombardovaný Rohov byl
k nepoznání. Krávy, koně, hříbata, prasata i kozy byly pryč. Na místě, kde býval dvůr, ležela mrtvá Brauna. Co
jen komu udělali? Bezradně a nechápavě hleděla na komín trčící z ruin statku. Ze všech zvířat, ze všeho majetku
zbyl jen komín, na něm holub a pod komínem hladová kočka.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
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ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Rohov :
dne : 06. 05. 2019
od : 08:00 hod do : 15:30 hod.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se
zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Jak informujeme na str. 1, dodávka elektřiny bude přerušena také dne 13. 05. 2019, a to z důvodu
přeložky el. vedení u místní kaple, v jednání je sloučení těchto termínů do jednoho ! O výsledku vás
budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu, na web. stránkách obce a ve vývěskách.

__________________________________________________________________________________
Roháček zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční ,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Slet čarodějnické vrchnosti bude v úterý 30. dubna v 17 hodin u Obecního domu. Poté se společně vydáme
s čarodějnicí ,,Hexou“ průvodem vesnicí, a na Kučakovci se s ní rozloučíme. Nezapomeňte koště, klacek na
párek a tu správnou čarodějnickou náladu, plnou kouzel a zaříkávadel.
☺ Těší se Roháček ☺
Projekt „Obálka života do lednice“
Obec Rohov se zapojila do projektu „Obálka života do lednice“, který realizuje
Moravskoslezský kraj.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu života občanů (zejména seniorů, osamělých osob,
zdravotně postižených osob, ale i ostatních zájemců) v oblasti zajištění potřebných
informací o zdravotním stavu osoby, které je přivolána rychlá záchranná pomoc. „Obálka
života do lednice“ řeší dostupnost základních informací o zdravotním stavu občana,
medikaci, jeho případných alergiích apod. Na jednoduchém formuláři „Informační karta“
jsou uvedeny i kontakty na nejbližší osoby nebo osoby pečující, které je v případě nutnosti potřeba informovat
o zdravotním stavu nebo o hospitalizaci daného občana. Informační karta je umístěna v lednici občana
na viditelném místě. Lednice je pak rovněž označena nálepkou informující o tomto dokumentu. Obálky života
využijí především občané, kteří v případě příjezdu lékaře nejsou schopni poskytnout informace o své osobě
a o svém zdravotním stavu. O distribuci obálek budeme občany informovat v dalších číslech zpravodaje.
________________________________________________________________________________________

Sportovní oddíl lukostřelby informuje
Halová sezóna 2018/2019 skončila pro náš oddíl dne 23. 3. 2019 dalším velkým úspěchem, kdy členka našeho
oddílu p. Jana Pustková vyhrála zimní pohár Českého lukostřeleckého svazu (ČLS) v Kostelci na Hané.
Dále oddíl pořádal soustředění mladých lukostřelců z Opavy dne 19. 3. 2019. V současné době se oddíl
připravuje na letní sezónu, která začala brigádou dne 7. 4. 2019 – stavěním terčovnic a přípravou lukostřelnice
na hřišti. Lukostřelecký oddíl oznamuje svým členům a veřejnosti, že tréninky se budou konat pravidelně každé
pondělí a čtvrtek od 16.30 hod. do 20.00 hod., případně mimořádné tréninky v sobotu dopoledne.
Dále oznamujeme veřejnosti, že prostor na hřišti, kde se uskutečňuje střelba z luku, je řádně zkontrolován a
uznán technicko-metodickou komisí ČLS jako řádná lukostřelnice ČLS. Prosíme proto občany, aby v zájmu
vlastní bezpečnosti v době tréninků respektovali zákaz vstupu za terčovnice a ochrannou síť.
Děkujeme za pochopení.
Miroslav Masnica, předseda oddílu

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
„HRY BEZ HRANIC ŠKOLNÍCH DRUŽIN“
V pondělí 1. 4. 2019 se naše školní družina opět zúčastnila „Her bez
hranic“, což je zábavná a sportovní soutěž pro odvážné děti ze školních
družin. Soutěž se konala na Základní škole v Kravařích a naši školu reprezentovalo jedenáctičlenné družstvo. Každé družstvo si mělo za úkol
připravit svůj pokřik. Bojovým pokřikem jsme zahájili již naši třetí
sportovní olympiádu. Soutěžilo se v počtu 10 žáků, 1 žák byl náhradník.
Zasoutěžili si ovšem všichni, neboť jsme se pravidelně po jednotlivých
soutěžích střídali, takže se dostalo na každého. Soutěžilo se ve vtipných
disciplínách na rychlost – Štafeta s úkoly, Pozor náklad!, Co do lesa
nepatří?, Puzzle, Tref plechovku!, Krasochůze, Hadí chůze, Třídění
odpadů… Naši družinu reprezentovali tito žáci: Tomáš Komárek, Viktorie Žídková, Nela Šušolíková, Lucie
Vaníčková, Nela Býmová, Ema Latková, Marcel Konečný, Eliška Vaníčková, Michaela Švanová, Matěj Švan,
Mikuláš Prasek.
Naše družstvo bylo akční, energické, soutěživé, dravé a správně „hladové“ po úspěchu…
ZASLOUŽENĚ JSME ZÍSKALI 1. MÍSTO! Družstvo obdrželo pohár, dort, diplom, dětské šampaňské, hry do
družiny a každý žák bublifuk. Všem žákům GRATULUJI a DĚKUJI!
Ester Medková, DiS.
Řím a caesarové
V úterý 2. 4. jsme se všichni přesunuli v čase až do období starověkého Říma. Zavítali k nám totiž umělci
ze SHŠ Renegáti s historickým představením Řím a caesarové. Vystoupení si užili žáci celé školy v prostorách
nové školní tělocvičny, která se na hodinu proměnila v Martovo pole, kde si vybraní noví rekruti vyzkoušeli
bojovou sestavu zvanou ,,Želva“, nebo v římské Koloseum, kde nám zkušení šermíři předvedli souboj
gladiátorů. Z vystoupení jsme si všichni odnesli nejen skvělý zážitek, ale také nové vědomosti, které nám
účinkující předali formou rozhovorů s římskými císaři. Dozvěděli jsme se například, že měsíc červenec se v
angličtině nazývá July podle Julia Caesara a srpen August podle císaře Augusta. Prohlédli jsme si výzbroj
centurionů, meč Gladius a mnoho dalších zajímavých rekvizit. Těšíme se na další vtipné a poučné vystoupení.
Mgr. Lenka Sniegoňová
PLANETA OXIDAN
Pod názvem Planeta Oxidan do naší školy zavítal vzdělávací program organizovaný Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava, který se formou dobrodružné hry zaměřuje na efektivní využití zdrojů,
vzájemnou spolupráci, a především na péči o odpadní vodu a na odpovědné nakládání s ní.
Naši osmáci a deváťáci se s touto hrou setkali v pátek 29. 3. 2019 a pod vedením zkušených animátorek si
zahráli hru plnou soupeření, plnění úkolů i konstruktivního myšlení nutného k záchraně planety Oxidan. A jak
se jim to dařilo? Osmáci i deváťáci, rozdělení do dvou týmů, objevili novou planetu Oxidan, která byla velmi
bohatá na zdroje a poskytovala nevídaný blahobyt. K planetě vyrazily dvě expedice, mezi nimiž začal probíhat
ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů a nakonec o celou planetu. Žáci začali budovat co nejbohatší
společnost, ale zároveň se objevovaly první problémy se znečištěním – především vody. To mělo přímý dopad
na množství a dostupnost použitelné vody. Každý tým hledal svoje řešení této zapeklité situace. Na konci hry se
pak týmy musí rozhodnout, zda si mezi sebou vyhlásí ekonomický boj, vše vyřeší domluvou, nebo si vyhlásí
válku a díky tomu planeta Oxidan zahyne. Žáci by měli chápat svoji odpovědnost při nakládání se zdroji, kdy si
jako kolonizátoři planety Oxidan uvědomí, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce, udržitelného
zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní vodou.
Ing. Hana Nováková
Projekt „Veselé zoubky“ Naše 1. třída se zapojila do programu „Veselé zoubky“, s kterým přichází Společnost
Dm. Tento preventivní program je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak jeho název napovídá, tématem je
správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a
měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře.
Aby byl strach ze zubního lékaře menší, předvedli nám Hurvínek s Máničkou, jak se o zoubky starat. Děti
splnily úkoly v Zoubkové knížce a za odměnu dostaly balíček, který obsahoval zubní kartáček, zubní pastu,
žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny a nálepky za správné čištění zoubků.
Mgr. Petra Poštulková
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Knihovna 2019
V rámci podpory čtenářské gramotnosti jsme se přesně po roce opět vypravili do
Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Pro žáky 6. třídy, kteří se do knihovny vydali
ve čtvrtek 7.3. byla přichystána beseda s názvem „Antický Řím“. Spoustu
zajímavých informací o Joy Adamsonové, slavné spisovatelce narozené v Opavě,
se zase dozvěděli žáci 7. třídy, kteří do knihovny zavítali ve čtvrtek 21. 3.
Poslední březnový čtvrtek 28. 3. navštívili knihovnu žáci 8. třídy, pro které byla
přichystána beseda na první pohled s velmi netradičním názvem „Nebuď čuně“.
Při této besedě jsme ovšem k vážnému tématu etiky a společenského chování
přistupovali zábavným a odlehčeným způsobem. Všechny besedy byly velmi zajímavé a poučné. Děkujeme
paní knihovnici za velmi pěkná čtvrteční povídání v příjemném prostředí knihovny. Věříme, že návštěva
knihovny byla pro naše žáky opět skvělým zážitkem a inspiruje je k většímu zájmu o četbu knih.
Mgr. Michal Kunický
TURNAJ ČTYŘ ŠKOL V SUDICÍCH
Série turnajů a soutěží se tentokrát uskutečnila u nás v Sudicích a soutěžilo se ve florbale. Turnaje se nakonec
zúčastnily tři školy a to: ZŠ PÍŠŤ, ZŠ BOHUSLAVICE a ZŠ SUDICE. Oproti předešlým ročníkům si letos na
turnaji zahrála i děvčata. Hrálo se systémem 3 + 1 a délka hrací doby byla 2 x 8 min.
U chlapců letos s přehledem vyhrála ZŠ Píšť, která si po zásluze odvezla putovní pohár. V dívčí kategorii si o
prvenství zahrála děvčata z Píště a Sudic. Hrálo se na dva vítězné zápasy. První zápas ovládla domácí děvčata.
Ve druhém zase vyhrála ZŠ Píšť. Následoval tedy třetí zápas a ten nakonec na svou stranu zvrátila domácí
děvčata a mohla se radovat z vítězství.
Tým chlapců: Ondřej Halfar, Jiří Balarin, Jakub Kupec, Jakub Mrovec, Ivo Harazim a Dominik Malchárek
Tým dívek: Klára Kašná, Tereza Ševčíková, Natálie Nevřelová, Pavla Fojtíková, Karolína Šromová, Markéta
Obrusniková
Výsledky chlapci: 1. ZŠ PÍŠŤ
2. ZŠ BOHUSLAVICE 3. ZŠ SUDICE
Výsledky dívky: 1. ZŠ SUDICE 2. ZŠ PÍŠŤ
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Ondřej Pekárek
-----------------------------------------------------------------------------------------Zápis do 1. třídy
V úterý 9. 4. 2019 proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků.
V doprovodu rodičů jsme ve škole přivítali 18 dětí, aby nám ukázaly, co
vše umí a dovedou. Celý zápis probíhal v učebně současné 2. třídy, kde se
nám děti nejdříve představily a k plnění úkolů si vybraly připraveného
papírového kamaráda, s kterým se s chutí pustily do jejich plnění. Paní
učitelky provázely předškoláky řadou úkolů - děti předvedly, že poznají
všechny základní barvy, zvládnou číselnou řadu do deseti a poznají čísla,
rozeznají geometrické tvary. Úkoly byly také zaměřeny na prověření
orientace v prostoru, logopedie, jemné motoriky a nechybělo ani skákání
panáka. Odměnou za snahu byly drobné dárečky, které si pro budoucí prvňáčky připravily starší děti ze školní
družiny. Přestože byla na některých budoucích školáčcích znát malá nervozita, všechny děti ukázaly, co
všechno se už naučily, a tak se budeme v září těšit na třídu plnou šikovných žáků.
Mgr. Kateřina Hrubá
_________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy Rohov, příspěvkové organizace vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2019/2020
14. května 2019 od 9.30 do 11.00 hod. S sebou si vezměte občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
rodný list dítěte a potvrzení o řádném očkování dítěte (formulář k vyzvednutí v MŠ)
Telefonní kontakt pro případné dotazy: 553 761 357.________________Anna Nevřelová, ředitelka MŠ_____

__________________________________________________________________________________________
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„Beseda s Policií ČR“
20. března zavítala do naší školky netradiční návštěva – příslušníci Policie ČR, aby nás
seznámili s prací policie a jak se chovat při různých dopravních situacích.
Paní policistka dětem ukázala, jak se nasazují pouta, jak se provádí dechová zkouška u řidičů.. Páni policisté
zase předvedli dětem výstroj a policejní vůz. Děti si mohly vše vyzkoušet a k tomu všemu obdržely malý
dáreček. Beseda byla velmi poučná a všichni jsme ji sledovali s velkým zájmem a respektem.

návštěva kostela

,,Návštěva v Sudicích – 27. 3. 2019‘‘
Tak jako každý rok, i letos jsme se vydali na malý výlet do Sudic.

návštěva v ZŠ

Nejdříve jsme navštívili místní kostel, kde nás přivítal P. Mgr. Aleš
Písařovic a provedl nás celým chrámem. Prošli jsme sakristii, kněžištěm,
prohlédli si kazatelnu, obrazy, křtitelnici a boční oltáře. Děti seznámil
s některými zajímavostmi. Pak nás čekala návštěva v ZŠ Sudice. Hned
při příchodu nás uvítaly sympatické a usměvavé paní učitelky, které si
pro děti připravily program plný zábavy a zároveň učení. Společně jsme
navštívili 1. třídu, kde předškoláci plnili různé úkoly – poznávali
písmena, počítali, psali…V hodině tělocviku si zase poměřily všechny
děti síly, obratnost a soutěživost s bývalými a budoucími kamarády. Děti
se s novými zážitky a s úsměvem na tváři vracely do školky. Děkujeme
paním učitelkám a panu faráři za pěkné dopoledne.

„Den Země“
U příležitosti Dne Země jsme se s dětmi ve školce zaměřili na ochranu životního prostředí. Vyprávěli jsme si
o významu živočichů, stromů a vody na Zemi. Prováděli jsme různé experimenty s vodou, hlínou, semeny,
sbírali napadené větve na Kučakovci, navštívili jsme rodinu Komárkovou, kde se jejich kozám narodila
roztomilá kůzlata. Děti si s nimi užily dost legrace. Celý projekt jsme zakončili výstavkou na OÚ v Rohově,
kterou si můžete do 5. 5. 2019 prohlédnout.

_____________________________________________________________________________________________
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Přihlášky a bližší informace na obecním úřadě !
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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