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Milí čtenáři,
než nalistujete první stránky květnového vydání Rohovského zpravodaje, pár informací úvodem. Investiční
akce letošního roku – k dnešnímu dni, žádné nové informace. V předešlých vydáních zpravodaje byly popsány
již schválené dotační prostředky na realizaci těchto projektů, na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ČR
k projektu „Rekonstrukce a rozšíření účelových odstavných ploch u Domu služeb v obci Rohov“ stále čekáme.
Výsledek hodnocení žádostí o dotace bude pravděpodobně na začátku června. V těchto dnech se dokončuje
přeložka vedení nízkého napětí (NN) a sloupů u kaple sv. Petra a Pavla. Stavební recyklát ze sběrného dvora je
již na svém místě, tedy za „Špalírovskou cestou“ a prodloužení této cesty bude připravováno v průběhu tohoto
roku. Začíná se s údržbou zeleně v obci a také s drobnými opravami na obecním majetku.
Ze společenského života – chci moc poděkovat všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a
hladkém průběhu všech aktivit pro veřejnost v minulém měsíci. Šlo hlavně o dvě akce: Den země (26. dubna) a
Pálení čarodějnic (30. dubna). V rámci Dne země, který se uskutečnil tradičně v obecním lesíku v „Druhém
dole“, bylo ve spolupráci s žáky ZŠ Sudice (rohovští žáci a žákyně), zaměstnanci obce a také místními
dobrovolníky vysázeno 500 ks smrčků a „náš“ lesík tak začíná mít obrysy lesního porostu. Na akci Pálení
čarodějnic dorazil dle organizátorů tradiční počet čarodějnic a čarodějů. Víc o těchto akcích Vám přinášíme na
jiném místě zpravodaje.
Z činnosti obecního úřadu – o forenzní značení kol je velký zájem. Evidujeme již 35 zájemců ! Další zájemci
stále mají možnost. Stačí se jen nahlásit na náš obecní úřad. Dne 28. května se v sále obecního domu
uskuteční závěrečné jednání ke Komplexním pozemkovým úpravám. Využijte prosím této příležitosti se
seznámit s detaily těchto úprav! Výstupy z tohoto jednání doplněné o další informace Vám přineseme v dalších
vydáních zpravodaje. Děkuji všem, kteří se zapojili do sbírky použitého ošacení pro Diakonii Broumov.
Nasbíralo se velké množství ošacení, které, doufám, ještě poslouží těm, kteří neměli v životě moc štěstí. Chtěl
bych také opětovně požádat rohovské občany, kteří mají v plánu na letošní rok provádět různorodé stavební
práce ve svých domácnostech, nechť si tyto práce, respektive odvoz stavební suti, naplánují do doby, než
budeme provádět drcení stavební suti (v druhé polovině roku). Zvonařská a hodinářská firma Zvonotec nám
bude pro kapli sv. Petra a Pavla vyrábět nové věžní hodiny. Máme příslib, že se práce stihnou do konce června –
do rohovského Odpustu. Věřím, že se dílo podaří.
V dubnovém zpravodaji jsme zveřejnili kulturní kalendář na letošní rok. Nalezli jste v něm množství tradičních i
netradičních aktivit, které plánujeme pro zkvalitnění našeho života. Na 14. září jsme si naplánovali Dožínkové
slavnosti. Již nyní víme, že se v tento den neuskuteční. Důvodem je (netradiční) hasičská soutěž – Veterán liga,
která se v Rohově uskuteční vůbec poprvé. Proto by bylo nešťastné, kdyby se v jeden den organizovaly dvě, tak
zajímavé akce najednou. Rozhodli jsme se tedy Dožínkové slavnosti přesunout. Jestli to bude o týden dříve či
později, v tuto chvíli nevíme, ale jistě Vás budeme s předstihem informovat.
Informace o rozpočtu na letošní rok bych s dovolením poskytl v červnovém zpravodaji.____________________
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Závěrem – na zdi jedné nejmenované školy je umístěn nápis „PPP – pozdrav, popros, poděkuj“ a já navážu na
třetí z těchto slov a poděkuji Vám všem za jakoukoliv práci ve prospěch druhých. Cením si jakékoliv drobnosti.
Děkuji za všechno. Do dalších dnů Vám všem přeji mnoho zdraví, sil a spokojenosti.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční na území ČR ve dnech:
v pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22.00 hodin a v sobotu 25 . 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního domu Rohov, Hlavní čp. 180 –
zasedací místnost v přízemí Obecního úřadu Rohov.
KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň druhý den
voleb, tj. 25. 05. 2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj.
25. 05.2019, dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 10. 04.
2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad Rohov (tel.: 553 761 091) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK, tel.: 724 248 620) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle OVK k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou !
Informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/volby.aspx.
_____________________________________________________________
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v neděli 9. června 2019 od 14.00 hodin do areálu Kučakovec na tradiční

letní setkání seniorů u dechovky
Bude připraven kulturní program, o hudební doprovod se postará jako tradičně Rohovanka se svými sólisty.
Občerstvení zdarma ! Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
_________________________________________________________________________________________________________________________

Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – jaro 2019
Deratizace obce Rohov byla provedena dne 21. 3. 2019. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 50 g
Hubex „špalky“ . Celkem bylo položeno 91 ks nástrah a bylo likvidována 1 ohnisko výskytu. Při kontrole bylo
ještě nalezeno a zlikvidováno další malé ohnisko.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 25. 4. 2019. Na jaře 2016 byly výsledky 81%, na podzim 2016 to bylo 69 % , na
jaře 2017 to bylo 65 %, na podzim 2017 to bylo 56%, na jaře 2018 je bylo 69 % + 2 ohniska výskytu, na
podzim 2018 to bylo 21 % + 2 ohniska výskytu, na jaře 2019 to je 52 % + 2 ohniska výskytu. Výsledky jarní
deratizace potvrdily, že podzimní velikost výsledků byl spíše náhodný úkaz, nicméně, i vzhledem
k meziročním výsledkům, potvrzují jak podzimní, tak jarní výsledky zlepšující se stav výskytu. Negativní
stránkou je výskyt potkaních děr.
Z hlediska rozložení výskytu je výskyt rozložen stále po celé obci. Překvapivě vysoký je výskyt v ulici
v severní části obce.
Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme: pokračovat v pravidelné deratizaci obce 2x ročně.
Tým Deratizace4D
___________________________________________________________________________________
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XII Půlmaraton Kietrz – Rohov již 8. června 2019 !

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 talentové soutěže obce Rohov !
Předkola se vzhledem k nízkému počtu
přihlášených účinkujících nekonala,
vybraní účinkující budou vystupovat
před širokou veřejností na Rohovském
odpustu 29.6.2019.
Preferování jsou účastníci z oblasti sdružení
obcí Hlučínska, to není však podmínkou.

Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím
syntetické DNA
V letošním roce také obec Rohov nabízí občanům
možnost forenzního značení jízdních kol.
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.
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 Kravaře. Označení jednoho
jízdního kola je odhadováno na 30 minut, kdy je na
několik míst nanesena syntetická DNA 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?
Předpokládáme, že forenzní značení bude probíhat od
června do listopadu 2019. Prosíme však již nyní, aby se
zájemci nahlásili na OÚ (e-mailem, telefonicky,
osobně), abychom mohli s předstihem zajistit
dostatečné množství termínů pro značení a samotných
značících sad.
Prozatím se nahlásilo 35 žadatelů !
________________________________________________
Farní okénko

Ostravsko-opavská diecéze spustila projekt s názvem
Otevřené chrámy, hlavní myšlenka je jednoduchá –
zpřístupnit chrámy veřejnosti i jindy než jen o
bohoslužbách, ve všech kostelích přivítá návštěvníky
průvodce.
Konkrétně na Opavsku se do projektu zapojilo sedm
kostelů, mezi nimi i sudický kostel sv. Jana Křtitele,
který bude opět otevřen až do měsíce října
(So 10-16 hod., Ne 13-17 hod.), informace o otevírací
době naleznete na www.doo.cz/otevrenechramy.
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SmVaK informuje
Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás
dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti. Aktuální informace o průběhu odstávky lze
získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky
Obec: Rohov Ulice: Opavská
Číslo plánované odstávky: 1917
Plán. zahájení orientačně: 29.05.2019 22:00
Plán. ukončení orientačně: 30.05.2019 10:00
Dotčená oblast: obec Rohov a Sudice
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení
Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny
přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou
vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení._____________________________________
__________________________________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 7. května 2019 očkování psů proti vzteklině. Bylo
naočkováno 34 psů, v obci je v současné době evidováno přibližně 107 psů - přesný počet se
neustále mění podle počtu přihlášených a odhlášených psů.
Povinností každého majitele psa je podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místních
poplatcích v obci Rohov přihlásit psa, který dovršil stáří 3 měsíců a to do 15 dnů. Rovněž je
povinností ohlásit zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od úhynu psa, darování jinému
majiteli nebo prodejem, ztrátou, utracení psa nebo přestěhování se apod. Na obecním úřadě si majitelé psů
mohou stále zdarma vyzvednout sáčky na sběr psích exkrementů, aby bylo zabráněno znečišťování veřejných
prostranství v obci !

Povinná publicita projektu :
„Rekonstrukce MK ul. Horní v obci Rohov“

Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2019“ a podala žádost o poskytnutí dotace
na projekt „Rekonstrukce MK ul. Horní v obci Rohov“ .
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci v maximální výši 36,72 % , maximálně však
ve výši 400.000,- Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů projektu činí Kč 1.089.400,- Kč.
Skutečná cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele.
Projekt je zaměřen na rekonstrukci frekventované části místní komunikace (MK) ulice Horní, která se nachází
v intravilánu obce na pozemku parc. č. 654/3 v k. ú. Rohov u místního fotbalového hřiště. Součástí stavebních
prací bude také rekonstrukce obrubníků v trase, dojde rovněž k úpravě odvodnění místní komunikace instalací
nových odvodňovacích žlabů. S prací na obnově chodníků bude započato v průběhu letních měsíců letošního
roku.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pátek 31. května 2019 !
_____________________________________________________________

Úhradu poplatků za odpady proveďte do konce června 2019 !
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 510,- Kč/poplatník je třeba uhradit v pokladně obecního úřadu do
konce měsíce června. Zároveň lze uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace 50,- Kč/1 osoba.
________________________________________________________________________________________
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Mikroregion Hlučínsko-západ se zajímá o možnosti, jak rozšířit nabídku sociálních služeb
Dalo by se říci, že již několik posledních let se, ať už jednotlivé obce samostatně nebo společně například
v rámci mikroregionu, snaží hledat způsoby, jak rozšířit nabídku sociálních služeb v našem okolí, a to nejen
zvýšením počtu poskytovatelů sociálních služeb, ale také podporou neformálních skupin a spolků. Je to ovšem
běh na dlouhou trať, to všichni víme.
Dlouhodobým cílem v České republice je přechod od institucionální péče (umístění těch, kteří potřebují péči ve
velkých zařízeních) k péči domácí či komunitní (tedy v přirozeném prostředí). Zde hrají důležitou roli obec,
rodina, přátelé, ale také různé spolky či svépomocné skupiny – tedy ona komunita. Pečování o naše blízké
v rodinném prostředí je (a doufejme, že i nadále bude) pro nás typické, stejně jako široká základna spolků a
sdružení. Spolky totiž hrají důležitou roli v aktivizaci a trávení volného času lidí všeho věku.
Když si toto všechno promítneme – nabízí se pro nás komunitní péče jako téměř ideální, protože umožňuje
zapojení jak rodin, tak právě spolků. Zástupcům našeho mikroregionu se v závěru dubna tohoto roku naskytla
možnost načerpat nové zkušenosti z provozu jednoho takového komunitního centra, které je poskytovatelem
sociálních služeb, zázemím pro zájmové skupiny, kulturním centrem a nabízí celou řadu dalších aktivit.
V rámci takzvaného sdílení dobré praxe k nám (akci hostil
Obecní dům v Rohově) zavítala ředitelka Mezigeneneračního a
dobrovolnického centra TOTEM, z. s. paní Bc. Vlasta
Faiferlíková, a to až z daleké Plzně. To vše jen proto, aby se
s námi podělila o cestu, kterou za 20 let své existence
s TOTEM, z. s. absolvovali. A že je to dlouhá doba a počátky
nebyly vůbec jednoduché – to je asi to nejdůležitější poselství,
které si můžeme odnést. Dnes je TOTEM, z. s. ovšem
významnou a nedílnou součástí poskytovatelů sociálních služeb
v Plzni a přilehlém okolí. Zároveň nám byl představen projekt
SOUSEDÉ plus®, který má mezinárodní přesah a svůj původ
v Rakousku. Jedná se o tzv. dobrovolnický projekt, ve kterém
hraje hlavní roli sousedská výpomoc a jeho hlavním cílem je
umožnit co nejdéle setrvat lidem potřebujícím péči, žít ve svém
přirozeném prostředí. Platidlem je zde hodina – například soused vám za hodinu poseká trávník a vy jej budete
doučovat cizí jazyk nebo cokoliv jiného. I u nás je dobrým zvykem si mezi sousedy pomáhat. Toto je jedna
z forem, kterou bychom mohli do budoucna rozvinout.
Možná vás napadá otázka – proč tohle všechno? Odpověď se sama nabízí – mnohé obce již nyní mají prostory
či dokonce záměry na vybudování zařízení obdobného typu a rádi se tak dozví a poučí zejména o počátečních
úskalích a záležitostech souvisejících s běžným provozem a také financováním. K tomu byly směřovány také
dotazy zúčastněných. I když s velkou pravděpodobností nemá žádná z našich obcí ambice vybudovat tak velké
centrum, jakým je TOTEM, z.s. v Plzni, inspiraci nám to jistě přineslo a věřme, že ji v budoucnu náležitě
využijeme. Navíc nyní víme, kam se případně obrátit o radu či pomoc.
Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi obce Rohov a všem zaměstnancům obecního úřadu za poskytnutí
prostor a perfektní zajištěním celé akce. Naše velké poděkování patří samozřejmě také paní ředitelce TOTEM,
z. s. Bc. Vlastě Faiferlíkové, že k nám zavítala a podělila se o své zkušenosti. Děkujeme!
Pro zájemce – více o TOTEM, z. s. Plzeň naleznete na internetových stránkách: http://www.totemplzen.cz.
Mgr. David Adamec, Centrum společných služeb mikroregionu Hlučínska-západ, www.hlucinsko-zapad.cz
________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2019
Jubilanti – 50 let 1 občanka

96 let 1 občanka

Narození – 1 děvčátko
_________________________________________________________________________________________
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Učili jsme se, jak zvládat krizové situace v obcích našeho mikroregionu
Krizové řízení je jednou z oblastí, kterou se zabývá každá obec. Možná si řeknete, co vlastně je a co to znamená
pro vás jako pro občana? Zjednodušeně řečeno se jedná o řešení nenadálých situací, které mohou v obci nastat a
obec (starosta, zaměstnanci obce a obecních úřadů, krizový
štáb) na ně musí reagovat. Patří zde například povodně,
sněhová kalamita, plošné výpadky energií, zásobování vodou
a mnohé další.
Jak správně řešit takové krizové situace v obci, to bylo
předmětem projektu s názvem „Společná odborná příprava
orgánů krizového řízení mikroregionu Hlučínska-západ“,
který se konal ve dnech 16. a 30 dubna v Obecním domě
v Rohově. Akce, které se zúčastnili nejen zástupci všech
členských obcí mikroregionu, ale také členové jednotek SDH,
členové krizového štábu a bezpečnostní rady ORP Kravaře. Po
odborné stránce projekt zajistila Vysoká škola báňská – TU
Ostrava, konkrétně fakulta bezpečnostního inženýrství pod
vedením doc. Ing. Viléma Adamce, Ph.D. a Ing. Petra Berglowiece. Dále naše pozvání přijali a také se aktivně
zapojili tajemníci krizových štábů z ORP Opavy a ORP Hlučína a zástupci Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v čele s plk. Ing. Antonínem Krömerem. Opomenout nemůžeme ani účast Ing.
Tomáše Zubera, tajemníka Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje.
Projekt byl rozdělen do dvou částí, a sice na část teoretickou, v níž se všichni přítomni seznámili s obecnými
postupy, jak různé krizové situace řešit, ale také například s čím jim mohou pomoci záchranné složky v čele
s hasičským záchranným sborem, a jak se na ně obracet. Pro některé byly tyto informace opakováním, pro jiné
byly zcela nové. Zde je potřeba zmínit, že představitelé obcí i jednotek sborů dobrovolných hasičů mají
povinnost pravidelně se v krizovém řízení vzdělávat.
Po teorii následovala praktická zkouška řešení krizové situace. Ta
probíhala tak, jako by se jednalo o skutečnost. Došlo proto k vyhlášení
krizového stavu, svolání krizových štábů a ty byly následně postaveny
před problémový stav, na který měly nalézt řešení. Průběžně jim byly
zasílány také dotazy na to, jak aktuálně postupují. Předmětem
praktického cvičení bylo potýkání se s následky sněhové kalamity – to
znamená zajištění sjízdnosti komunikací, zásobování či zajištění
lékařské péče. Pomyslnou „třešničku na dortu“ tvořilo ohrožení
rozsáhlejším výpadkem dodávek elektrické energie, ke kterému ovšem
nakonec nedošlo. Možná si říkáte, proč zrovna sněhová kalamita? Jednoduše proto, že je to situace, která se
v našich podmínkách poměrně často opakuje a v naprosté většině případů postihuje více než jednu či dvě obce.
Co jsme se naučili a jak to celé dopadlo? Obce a krizové štáby uvedly nově nabyté teoretické znalosti do praxe,
ověřily si možnosti vzájemné spolupráce, a tak můžeme říci, že na případnou sněhovou kalamitu pro
nadcházející zimy jsme připraveni a věříme, že si s ní poradíme
stejně úspěšně a se stejným nasazením jako v rámci tohoto
projektu. Projekt společná příprava orgánů krizového řízení
mikroregionu Hlučínska-západ byl ojedinělým nejen v rámci
Moravskoslezského kraje, co do množství zapojených obcí, ale
také dalších zúčastněných složek – v mikroregionu Hlučínskazápad tak jsme v oblasti krizového řízení na špici. A jelikož se
v tomto směru jednalo o pilotní projekt, do budoucna plánujeme
další aktivity nejen pro zástupce obcí, ale také širokou veřejnost.
Věříme, že krizové řízení se bude i nadále těšit široké podpoře a
naše záměry se podaří zrealizovat.
Mgr. David Adamec, Centrum společných služeb
mikroregionu Hlučínska-západ, www.hlucinsko-zapad.cz
_________________________________________________________________________________________
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DEN ZEMĚ 2019 V ROHOVĚ
Dne 26. 4. 2019 se v obci již pojedenácté konala akce „DEN
ZEMĚ“. Den Země je den věnovaný Zemi, který se
každoročně koná 22. dubna.
Letošní akce se nesla ve stejném duchu, jako v předešlých
ročnících a podíleli se na ni žáci a učitelé ze Základní školy
v Sudicích a zaměstnanci obce.
V letošním roce jsme opět provedli výsadbu nových lesních
stromků v počtu 500 ks v obecním lesíku „V druhém dole“.
Této aktivitě přálo i počasí. Po práci následoval zasloužený
táborák a opékání párků. Společně strávený den pro Zemi se
povedl a těšíme se na Den země příští rok !!!
Součástí této akce byla výstavka dětí z naší mateřské školy,
která byla instalována ve foyer Obecního domu.
Daniel P r o c h á z k a, starosta obce Rohov
A motto na závěr:

Výstavka MŠ v rámci Dne země

„Mysli na Zemi, ale začni u sebe!“

_________________________________________________________________________________________

Vítání občánků

____________________________________________________

Vítání občánků se konalo v sále Obecního
domu v neděli 5. května 2019. Starosta
obce na něm mezi občany obce slavnostně
přivítal 7 dětí, z toho 4 narozené v roce
2018 (2 chlapečky a 2 děvčátka) a 3
doposud narozené v roce 2019 (1 chlapeček
a 2 děvčátka). Akci doprovodily kulturním
pásmem děti z MŠ Rohov, o hudební
doprovod se postaral varhaník p. Petr
Němec a členky chrámového sboru při
kostele v Sudicích. Rodiče přijali gratulace,
přání všeho nejlepšího, zapsali se do
pamětní kroniky obce, dále obdrželi
pamětní list, pamětní knížku, maminky
kytičku a finanční dar od obce ve výši 1000
Kč za každého přivítaného občánka.

________________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
3. místo na Landek cupu
O víkendu 4.5.-5.5. jsme se zúčastnili velkého mezinárodního turnaje v Petřkovicích pod názvem Landek cup.
Turnaje se zúčastnily týmy z Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Již před začátkem jsme se stali prvními
vítězi na turnaji, a to v soutěži o nejlepší video s názvem Pozdrav na Landek cup. Každý tým měl nahrát
minutové video, se kterým měl oslovit co nejvíce návštěvníků facebookové stránky Landek cup a ti pak videu,
které se jim nejvíc líbilo, dát like/hlas. Nakonec se náš příspěvek stal hitem facebooku a podařilo se nám získat
neuvěřitelných 1200 liků. Cena pro vítěze byla trička s reprezentanty ČR do 21let Ondřejem Šašinkou (Baník) a
Davidem Lischkou (Jablonec). Oceněni jsme byli při slavnostním nástupu všech 48 účastníků turnaje, kde jsme
nastoupili už ve výherních tričkách. Moc děkujeme všem, kteří nás svým hlasem podpořili. Byl to boj do
posledních minut než byla soutěž ukončena, ale radost z výhry pak byla nepopsatelná.
V samotném turnaji jsme byli nalosovaní do skupiny F, ve které jsme se v prvním utkání střetli s Frenštátem
pod Radhoštěm a radovali se z výhry 10:0. Dále jsme hráli s Moravským Krumlovem 1:1, a další výsledky byly
Rohov-Baník 3:2, Rohov-SFC Opava 6:2, Rohov-Wisla Krakov 3:1, Rohov Ivančice 8:0, Rohov-Ostrava jih
7:0. Podařilo se nám nahrát 19 bodů a v tabulce F jsme obsadili 1. místo. Celý turnaj, ale vlastně začal až
v neděli, protože jediné zaváhání už rozhodovalo o úspěchu či neúspěchu na turnaji. Po prvním vítězství 3:0 nad
Olympií Bruntál jsme se dostali do skupiny o 1.-16. místo. Zde jsme narazili na velkého favorita turnaje
Dynamo Kyjev. Po velmi špatném a nervózním začátku, kdy jsme hned z první střely dostali gól, pak ale začala
neskutečná jízda a obrat našeho týmu na konečný výsledek 2:1 v náš prospěch. Podle všech zúčastněných se
jednalo o nejlepší utkání celého turnaje. Tato výhra nás posunula do skupiny o 1.-8. místo. V této skupině na nás
čekal další ukrajinský tým Karpaty Lvov. V utkání jsme byli jasně lepší a slavili výhru 4:0. Tímto vítězstvím
jsme postoupili do semifinále turnaje. V semifinále s FK Hlinsko jsme poprvé na turnaji nedali gól, ale ani jsme
žádný nedostali, a tak o vítězi rozhodly penalty. V nich byli úspěšnější hráči Hlinska. Tento semifinálový
neúspěch nás dost mrzel, protože jsme dokázali za dva dny porazit slavné týmy z Česka, Polska a Ukrajiny. Na
nás pak čekal souboj „jen“ o 3. místo s Viktorií Plzeň. Opět jsme
předvedli neúnavnou vůli po vítězství, a i když jsme dlouhou
část zápasu tahali za kratší konec, podařilo se nám za velkého a
hlasitého povzbuzování našich fanoušků opět zápas otočit a
zvítězit 2:1. Konečné
3. místo ve velmi silné konkurenci je velkým úspěchem našeho
žákovského týmu a asi až s odstupem času si uvědomíme, co se
tady dělo. Děkujeme všem hráčům za jejich velkou bojovnost a
podporu, i když se zrovna nedostali do utkání. Moc děkujeme
našim fanouškům, kteří si udělali čas a přišli nás hlasitě
podpořit. Však taky byli organizátory turnaje vyhlášeni
nejlepšími fanoušky turnaje. Moc děkujeme.
Sestava: Matěj Švan, Michal Mrva, Tomáš Závěšický, Mikuláš
Prasek, Antonín Halfar, Josef Halfar, Vít Halfar, Antonín
Tomíček, Hynek Plaček, Martin Němčík. Individuální ocenění:
nejlepší střelec turnaje Antonín Halfar s 22 góly
Martin Halfar
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SDH Rohov informuje

Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá
v neděli 2. června 2019 od 15.00 hodin
soutěž v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov.
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!
_________________________________________________________________________________________
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Rej čarodějnic
V úterý 30. dubna 2019 se před Obecní dům slétli různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci všech věkových
kategorií. Krátce po 17 hodině jsme se všichni společně vydali průvodem obcí v čele s čarodějnicí Hexou. Náš
průvod jsme zakončili na Kučakovci. Zde u brány musely všechny čarovné bytosti vypít kouzelný lektvar, který
je ochránil před hraničním ohněm. Po vypití lektvaru jsme společně zapálili připravenou hranici, v jejichž
plamenech byla upálená čarodějnice Hexa. A protože nám pořádně vyhládlo, opekli jsme si buřty. Po dobrém
jídle a pití měly děti možnost sportovně se vyžít na asfaltovém hřišti. Děti si domů odnesly pěkné zážitky a také
malou odměnu. Věříme, že se všem líbilo, nejmenším i největším a těšíme se na další slet čarodějnic v příštím
roce.
Roháček ☺

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Okénko z historie

Velikonoční klepání kdysi

Velikonoční tradice v obci

… a nyní

Velikonoční klepání se v obci uskutečnilo ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 18. – 20. dubna 2019.
Průvod chlapců procházel od kaple sv. Petra a Pavla napříč obcí. Děkujeme chlapců, kteří pomáhají udržovat
tuto krásnou tradici.
Na fotografii z obecní kroniky (vlevo) jsou zachyceni chlapci při velikonočním klepání pravděpodobně okolo
roku 1940. Poznáte je …?
_________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Oznámení o vyhlášení volných dnů – „ředitelského volna“
V souladu s §24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z důvodů rozsáhlých stavebních úprav
v budově školy ředitelské volno na dny 24. - 28. června 2019.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
Projektový den: Voda ve všech podobách
26. duben 2019 byl pro naši školu dnem v modrém. U příležitosti Dne Země jsme se zaměřili na
důležité téma „vodu“. Voda, kterou nutně potřebujeme k životu a bereme ji jako samozřejmost. Zároveň však
všichni víme, že se musíme naučit s ní hospodařit, protože žádná studna není bezedná.
Už před samotným projektovým dnem výzdoba školy připomínala vodu v mnoha podobách. Žáci si se
svými učiteli předem vybrali témata, která jim byla blízká a během projektového dne jednotlivé třídy zpracovaly
předem připravené informace o vodě do podoby přehledných plakátů nebo názorných modelů. Ty se následně
umístily na chodby školy a každý má tak možnost si po zbytek roku díla prohlédnout. Jistě jsme neobsáhli vše,
ale snažili jsme se upozornit na důležitost tohoto základního zdroje. Voda je všude kolem nás, je pro nás
důležitá a dobrá, ale také nespoutaná a ničivá.
Po vystavení prací jsme vyrazili uklízet obec Sudice. Nesmíme zapomenout na žáky z Rohova, kteří pod
odborným vedením vysazovali stromky.
Ing. Hana Nováková, Mgr. Jaroslava Ratajová

PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Všechny naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme na dvě přípravná setkání, která se
uskuteční 22. 5. a 29. 5. 2019, a to vždy od 15.00 – 15. 45 hod. Co nás čeká? Vypravíme se s dětmi do
tajemného světa čar, písmenek. Ukážeme Vám, jak hraním usnadníme dětem psaní, vklouzneme do světa písmen
a dětských básní. Pozveme Vás také do říše čísel. Ve třídě se budou střídat činnosti v lavicích s pohybovými
aktivitami. Děti si vyzkouší zajímavé hraní s čísly a řešení jednoduchých početních úkolů.
Místo konání: současná II. třída
Vzít s sebou: tužku a pastelky, přezůvky a dobrou náladu
TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJĎTE, NEBUDETE LITOVAT. ZAHRAJEME SI NA ŠKOLU NEVÁŽNĚ VÁŽNĚ.
Na všechny děti i rodiče se těší Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Jaroslava Ratajová
FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD VE FLORBALU
Jako každý rok, tak i letos, probíhal florbalový turnaj určený všem třídám na naší škole. První hrací den si to
mezi sebou rozdali žáci nižšího stupně, kteří hráli 2 x 4 min. Druhý den patřil starším žákům a ti hráli 2 x 5
minut. Vítězem turnaje pro nižší stupeň se stala 4. třída a vyšší stupeň
ovládla 8. třída.
Výsledky turnaje nižší stupeň:
1.
4. třída
Nejlepší hráč turnaje: Marcel Konečný
2.
5. třída
Nejlepší hráčka turnaje: Michaela Švanová
3.
3. třída
Nejlepší brankář turnaje: Prokop Hartmann
4.
1. třída
5.
2. třída
Výsledky turnaje vyšší stupeň:
1.
8. třída
Nejlepší hráč turnaje: Mikuláš Prasek
2.
9. třída
Nejlepší hráčka turnaje: Markéta Obrusniková
3.
5. třída
Nejlepší brankář turnaje: Matěj Švan
4.
6. třída
5.
7. Třída

_____________________________________________________________
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Letošní výpravy za divadlem
Tak jako každý rok, i letos se naši žáci druhého stupně vydali do
Opavy, aby navštívili Slezské divadlo.
Žáci 8. a 9.třídy se jeli trošku bát na adaptaci Erbenovy Kytice.
Představení Kytice bylo trošku strašidelné, ale i tak byli naši
nejstarší spokojeni a představení se jim líbilo.
Šesťáci a sedmáci se na divadelní představení jeli podívat v rámci
projektu. Před představením absolvovali prohlídku divadla, při
které se zaměřili na plnění zadaných úkolů. Po prohlídce a
seznámení se s hercem, který ztvárnil hlavní roli Bennyho, zhlédli
představení Babička Drsňačka, při kterém se náramně bavili, ale také se dozvěděli spoustu informací o Anglii a
jejích památkách. „Na představení bychom šli klidně znovu, bylo super!“ Hodnocení našich žáků hovoří za
vše…
Mgr. Romana Synková
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Divadlo Smíšek“
Dne 9. 5. 2019 k nám do školky přijelo oblíbené divadlo Smíšek. Přivezlo k nám krásnou
pohádku „O neposlušném autíčku“. Že se na silnici musíme mít na pozoru, to už víme, ale také každé autíčko
potřebuje šikovného a hlavně slušného řidiče. A to právě zjistí i naše nezbedné autíčko v pohádce. Tato pohádka
byla velmi naučná a také hodně veselá. Dětem se představení moc líbilo a zasloužilo si velký potlesk.

Když se narodí miminko, je třeba ho do našeho světa uvítat. V neděli 5. 5. 2019 jsme se s kulturním programem
zúčastnili VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Obecním domě. Pěkné vystoupení našich dětí přispělo ke slavnostnímu
průběhu tohoto obřadu.
MŠ Rohov

____________________________________________________________________________________
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Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoevropském
recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají šetřit přírodní zdroje
surovin a přispívají tak k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to i způsobu,
jakým se čím dál častěji zbavují svých vysloužilých domácích spotřebičů.
Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 65 procent elektrozařízení uvedených na
trh. V případě chladniček tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let.
Jedním z palčivých problémů, který však bohužel neustále řešíme, je kompletnost spotřebičů předávaných
k recyklaci. Zákon o odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve specializovaných recyklačních
zařízeních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví a
bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elektrozařízení obsahuje:
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.)
• hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh)
• nosnou konstrukci či plášť
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně lépe, pokud jde o procento, které se podaří vysbírat po skončení jejich
životnosti, jejich neodborná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější. Základní funkci – chlazení – totiž
zajištují látky, které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně poškozovat životní prostředí, ale také
bezprostředně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce specializovaných
linkách.
Z informací, které jsme obdrželi po provedeném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo z našeho sběrného
dvora předáno 10 % nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor. Došlo tedy k narušení chladícího okruhu,
který vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme touto
cestou upozornit na nebezpečí, které se za odstřižením kompresoru skrývá.
Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve druhé polovině 20.
století. Nejen, že je už jejich výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony
totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje pronikání UV
záření na zemský povrch. To má dopad na poškození očí, ale především to přispívá ke vzniku rakoviny kůže.
Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – podrážení i poškození dýchacích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají
negativní vliv na srdeční činnost a na centrální nervovou soustavu.
Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení plněná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, které v přírodě
nevznikají. Označují se také zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou vrstvu, ale podílí se na oteplování naší
planety. Tedy, pokud je poškozen chladící okruh chladničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny do ovzduší.
Expozice zvýšeným koncentracím f-plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční činnost.
Pro chlazení některých chladniček se používají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi sloučenin, které se
objevují v přírodních biochemických procesech. Ozonovou vrstvu nenarušují a mají zanedbatelný vliv na
globální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neodborná demontáž chladicích zařízení ročně na svědomí vznik osm
milionů tun ekvivalentu CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají roční emise šesti milionů aut. Zhruba
stejný počet osobních automobilů jezdí dnes po českých silnicích.
Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotřebič doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej bezplatně
odevzdejte:
• na vyznačeném místě zpětného odběru
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče)
V naší obci využijte sběrného místa na adrese ul. Krátká.
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech postihuje odložení spotřebiče mimo tato místa pokutou až 20 000
Kč.
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