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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dnešní úvodní slovo bych věnoval Komplexním pozemkovým úpravám, které probíhají v naší obci. Pojem
Komplexní pozemkové úpravy v obci Rohov se skloňuje již od pololetí roku 2014. Smyslem a hlavním
důvodem těchto úprav bylo (a stále je) využití možností, provést na katastru obce Rohov takové pozemkové
úpravy, které by zlepšily hospodaření na zemědělských pozemcích, narovnaly se vlastnické vztahy k pozemkům
a realizoval se tzv. Plán společných zařízení, do kterých spadá především protipovodňová ochrana obce,
zlepšení dopravní infrastruktury, zkvalitnění prvků ekologické stability, atd. Číslem jedna však byla (a stále je)
protipovodňová ochrana, která měla spočívat ve výstavbě tří „poldrů“, které by v případě přívalových dešťů či
povodní, ochránily obec před nebezpečím. Zmiňovaná tři místa (lokality) vycházela ze zpracované
vodohospodářské studie z roku 2010. Ano, již v roce 2010 měla obec zpracovaný investiční záměr na stavbu tří
protipovodňových poldrů. Proč píši v minulém čase? Protože se tato protipovodňová opatření v rámci
Komplexních pozemkových úprav neprovedou. Mohly být vybudovány a pro obec zcela zdarma! Bohužel
nebudou. Proto, aby se tyto stavby mohly zrealizovat, bylo zapotřebí zajistit potřebné pozemky, jelikož se
nemůže stavět na pozemcích jiných vlastníků než je obec nebo stát (ve správě Státního pozemkového úřadu).
Vlastníci však nesouhlasili. Důvody byly různé anebo nebyly žádné. Prostě nesouhlasili. Vlastníci měli
možnost získat náhradní pozemky o stejné kvalitě, o stejné ceně. Nestačilo to. Jsem z toho zklamán.
Předpokládám, že se nám nepodaří, ani výhledově tyto stavby postavit, jelikož není vůle řešit to hlavní, což jsou
potřebné pozemky. V rámci Komplexních pozemkových úprav jsme měli v Plánu společných zařízení
zařazenou i „cyklostezku“ do Sudic. Měla být vedená podél hlavní silnice (sil. I/46). Bohužel má i tato stavba
společného jmenovatele. Vlastníka pozemku, který nesouhlasí, aby se cokoliv dělo s jeho vlastním pozemkem,
natož, aby se na něm stavěla cyklostezka. Bohužel. Smutné je na této věci i to, že se jedná o občany naší obce
(ať už s přímým vlastnictvím nebo v zastoupení jiného vlastníka), kteří s výše uvedenými „stavbami“
nesouhlasí. Smutné je také to, v období, kdy se v Rohově zpracovávaly Komplexní pozemkové úpravy, tak se
řešily (a stále řeší) i v Sudicích. Obě tyto obce měly společný zájem, společný plán. Vybudovat cyklostezku,
která by tyto obce propojila – především kvůli našim dětem – žákům základní školy. Tyto „stavby“ byly (a stále
jsou) pro obec Rohov důležité a bohužel nejsme schopni využít možnosti, které nabízí stát (ČR),
prostřednictvím Státního pozemkového úřadu, který by mohl vše vyprojektovat, vybrat zhotovitele díla,
zrealizovat a bezplatně (hotové dílo) předat obci do užívání. V rámci Komplexních pozemkových úprav se však
podařilo alespoň „něco“.
Co se tedy povedlo : vypořádat pozemky v majetku obce Sudice, nacházející se na katastru obce Rohov.
Vstřícným jednáním našich sousedů došlo ke shodě a předmětné pozemky se směnily za státní pozemky a
„převedly se“ do katastru obce Sudice. Vyřešily se všechny tyto pozemky. Touto cestou děkuji celému
zastupitelstvu obce Sudice za spolupráci a vstřícnost. Určitě pozitivním je i skutečnost, že se mnoha vlastníkům
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pozemků v naší obci tyto pozemky lépe zpřístupnily. Dle jejich požadavků a souhlasů se scelily do jednoho
bloku a jak jsem již uvedl, zpřístupnily se (nebo se teprve zpřístupní). V obci je plánována rozsáhlá cestní síť,
kdy se stávající polní cesty zpevní (asfaltovým krytem či kamenivem), „zaorané“ polní cesty se obnoví,
vybudují se nové. To vše jen pro zpřístupnění všech pozemků na našem katastru, což vyplývá ze zákonných
norem, podle kterého se řídí Komplexní pozemkové úpravy. V rámci pozemkových úprav se také plánuje
výstavba vodní plochy u Centra volnočasových aktivit, které může v zimním období sloužit jako přírodní
kluziště. Také je pamatováno na prvky ekologické stability, což spočívá zejména ve výsadbě zatravňovacích
pásů, keřů, stromů. Věřím tedy, že se podaří zrealizovat alespoň tyto prvky Plánu společných zařízení.
Závěrem Vám všem přeji do nastávajících prázdninových dnů mnoho radosti, odpočinek a pokud cestujete za
hranice naší obce, přeji bezpečnou cestu tam i zpět. Dětem a mládeži přeji krásné prázdniny !!
Daniel Procházka, starosta
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Rohov, obecní kronika:…
obec je v písemných pramenech poprvé zmíněna v roce 1349, kdy se o ní zmiňuje tzv. opavský
mostní rejstřík. R. 1427 držel díl Rohova Otík z Rohova a jiný díl int. 1425 Vilém Šlechta svému
bratru Žibřidovi z Rohova, který jej opět int. Otíkovi z Rohova. Dále Otík a Adam bratři
z Rohova spolčili se na své díly Rohova. Také Jindřich z Liptyně int. 1434 díl vsi Janu Ovečkovi
z Liptyně. Dále seděl tu 1494 Vavřinec z Rohova, 1499 Jan Slimák ze Slavíkova, z nichž poslední
odkázal Rohov svým dcerám Kateřině a Marianě. Jan Tvardava z Tvardavy int. 1533 Rohov Petru
Karvinskému z Karviné… V roce 1540 kupují Rohov bratři Jan a Vavřinec z Drahotuš a připojují
jej k panství Dolní Benešov. V 15. století se vystřídala řada šlechticů používajících titul z Rohova.
Tito rytíři vybudovali nedaleko Rohova tvrz Světlov, která byla během třicetileté války zničena.
V roce 1676 kupuje Rohov Karel Maxmilián Lichnovský a připojuje jej k panství Chuchelná. Na
místě zaniklé tvrze Světlov buduje hospodářský dvůr Světlovec...
Děkovná modlitba ( konec srpna 1474)
Alena vázala těžký snop a zdobila ho žňovými květy. Žně byly u konce a zdálo se, že okolí Rohova zůstane bez
pohrom. Chtěla poděkovat za ten dar, přírodě a v kostele i Bohu. Žně se vydařily, úroda byla dobrá, sýpky plné.
Na počátku srpna, uprostřed žňových prací, ale dorazila zpráva o tažení Matyáše Korvína. Vyděsili se. Ještě
nedávno visela nad Opavskem klatba, papež ji teprve loni na jaře odvolal. A hned na podzim hostila Opava
české, polské a uherské vyjednavače, na stovky se jich tehdy do města sjelo. K dohodě však nedošlo. Stále
hrozil válečný stav. Alena byla zbožná žena, zastávala právo náboženské svobody, i když se jí na to nikdo
neptal. Spory o víru plodily násilí a Alena se násilí bála. Skoro celý život prožila ve válkách. Narodila se během
válečného tažení polských vojsk na pomoc českým odpůrcům Habsburků. Psal se rok 1438 a polské vojsko, na
památku zřejmě, vyplenilo část Opavska. Jen co dosáhla věku dvaceti let, povstalo Slezsko proti králi Jiřímu
z Poděbrad. Vdávala se v době nepokojů, kdy se král Jiří snažil na Opavsku vybudovat svoji základnu proti
Slezsku. Člověk nevěděl dne ani hodiny, kdy se mu prožene stavením celé vojsko, nebo alespoň zatoulaná
skupina hladových, bezcitných vojáků. Stačil i jeden rozlícený a ozbrojený kořistník. Stále žili na pokraji války,
stále hrozilo, že přijdou o úrodu, o dobytek, o život.
Zpráva o vpádu Matyášových vojsk všechny vyděsila, ale nic nezmohli. Modlili se, ať se jim hrůza vyhne.
Alena dozdobila snop a připevnila ho ke zdi. Byl konec srpna a chystali dožínky. Oslava, radost, poděkování.
Děkovat měli za co, nejen za úrodu, ale i za to, že přežili. Opláchla si ruce ve žlabu na dvoře, pečlivě si je utřela
do zástěry, zástěru pověsila nad kamna, uhladila si vlasy a vyrazila do kostela. Cesta úvozem mezi poli tiše a
klidně dýchala, vyzařovala pokoj, jako by se okolím žádné hrůzy neprohnaly. Slezsko chtěli všichni – český i
polský král, to tady bylo od nepaměti, teď po Slezsku zatoužil i král uherský. Bude už jednou v téhle zemi klid?
Došla na rozcestí u Rohova. Malá vesnice usazená mezi poli, tak snadná kořist pro ozbrojence. Přesto zůstala
ušetřena. Zázrak, boží milost, či láska.
Alena byla na tomto světě už třicet šest let, porodila šest dětí, čtyři doposud žily. Synové se měnili v muže a
malá Marie Anna byla její radostí. Nebyla vdovou, i to ji těšilo. Přes všechny těžkosti se jí zdálo, že právě teď,
koncem srpna, s plnými sýpkami a se zachovaným majetkem, je šťastná. Skoro se bála toho, že pocity štěstí v ní
vyvolaly otřesné zprávy, které se do tvrze donesly. Matyášova černá rota bořila slezské tvrze a hrady,
vypalovala vesnice, vraždila obyvatele, popravovala zajatce. Matyáš se nehodlal smířit s panstvím krále
Vladislava, tak jako před lety nechtěl uznat Jiřího. Černá rota během několika dní dobyla a rozbořila hrady, o
kterých od dětství slýchala. Padl Cvilín, Landek, Vikštejn, Dívčí Hrad. Mluvilo se o desítce tvrzí a hradů,
jejichž jména ani neznala. A což teprve vesnice. Těch bylo na tucty. Za kopcem lehla popelem Malá Chuchelná,
na cestě k Opavě zmizely ze světa Pusté Jakartice. Lidé povražděni, dobytek a úroda pryč. Jediný srpnový týden
udělal z opavského Slezska pustinu. Její rodiny se hrůzy nedotkly.
Dorazila do kostela. Poděkovala modlitbami Bohu za to, že je ušetřil, a pak prosila o konec hádek, sporů a
nenávisti. Modlila se za klidný život svých potomků, za úrodu a radost a netušila, že její upřímné modlitby
zůstávají kdesi uvězněné.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
OBEC ROHOV
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast v %

472
92
92
92
19,5 %

Číslo strany

Název strany

Počet hlasů

3
5
6
7
9
13
26
27
28
30
39

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická strana Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ANO 2011
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5
7
2
1
1
1
8
13
6
21
27
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Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude proveden
v pondělí 8.7.2019 !
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 17.7. a 14.8.2019 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
_________________________________________________________________________________________

Naše obec přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
obec Rohov ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
přispěla také v roce 2018 ke zlepšení životního prostředí a
snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalentu : 28,044 tun
(v roce 2017 to bylo 24,051 tun)
Úspora energie : 709 654 MJ
(v roce 2017 to bylo 643 604 MJ)
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci._________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Soutěž obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů
Opět byla vyhodnocena města a obce s nejlepší výtěžností sběru odpadů v roce 2018 v rámci soutěže
„O keramickou popelnici“. Obec Rohov se umístila v kategorii
do 2.500
obyvatel na 86. místě (vloni na 165. místě) !
__________________________________________________________________________________
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Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 9. června za
krásného slunečného počasí „Letní setkání seniorů u
dechovky“. Akce se uskutečnila v areálu Kučakovec.
V doprovodném programu vystoupily děti ze ZŠ
Sudice, které vystřídal známý soubor Slunečnice z
Kobeřic. Úryvky ze svých knih pak prezentovala
seniorům regionální spisovatelka Jana Schlossarková
z Hlučína a senioři se výborně bavili.
Zpestřením programu bylo vystoupení žáka 5. třídy
Michala Gorcsakovszkého z Rohova, který zahrál na
digitální piano krásné skladby – ústřední melodii
Petra Hapky z pohádky „Panna a netvor“, skladbu
Leonarda Cohena „Hallelujah“ a „Baladu pro
Elišku“¨od L. van Beethovena. O hudební doprovod
se tradičně postarala Rohovanka. Pohoštění ve formě
koláčů a kávy bylo zajištěno. Setkání se vydařilo, věříme, že se přítomní pobavili ve společnosti svých vrstevníků.

_____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc květen 2019
Jubilanti – 60 let 1 občanka
70 let 1 občanka, 1 občan

65 let 2 občanky
90 let 1 občanka
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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rohov – závěrečné jednání
Závěrečné jednání proběhlo dne 28. května 2019 v sále Obecního domu v Rohově. Předmětem jednání bylo
zhodnocení výsledků komplexních pozemkových úprav (KPÚ), seznámení účastníků řízení s návrhem nových
pozemků, o kterých bude rozhodnuto.
Snahou zpracovatelů a Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava (dále jen
„pobočka“) jako příslušného správního úřadu 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, bylo ve veřejném zájmu vyhovět
představám a připomínkám všech účastníků řízení, kdy návrh nových pozemků odpovídá kritériím přiměřenosti
kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných parcel dle §10 zákona, respektuje navržené prvky
plánu společných zařízení a územního plánu obce Rohov.
Projednávání návrhu nových pozemků bylo komplikované, pobočka řešila písemné připomínky, námitky a
nesouhlasy u celkového počtu 10 vlastníků, v několika případech vznesli vlastníci námitky opakovaně. V 8
případech bylo vlastníkům vyhověno, ve dvou případech zůstává nesouhlas s navrženými novými pozemky i
nadále.
V rámci návrhu se nepodařilo směnit části pozemků pod navrženými poldry (suchá retenční nádrž), které mají
ochránit intravilán obce před přívalovými srážkami, což bylo jedním z cílů zahájení komplexních pozemkových
úprav. Pozemkový úřad na základě usnesení § 12 zákona může realizovat a financovat navržené prvky
společných zařízení, tedy i poldry, na pozemcích obce nebo státu. Z důvodu, že se nepodařilo s některými
vlastníky směnit pozemky pod navrženými poldry, tak tato společná zařízení nebudou z finančních prostředků
pozemkového úřadu realizována.
Dále se nezdařilo v návrhu směnit část pozemku vlastníka pro parcelu vedlejší cesty, která je navržena pro
zpřístupnění obce Rohov s obcí Sudice, vedoucí východně kolem zemědělské usedlosti. Tato navržená cesta,
která rovněž patřila jako poldry mezi hlavní priority pro realizaci, taktéž nebude z financí pozemkového úřadu
realizována. V rámci KPÚ rovněž dojde ke změně průběhu katastrální hranice mezi obcemi Rohov a Sudice
(kde taktéž probíhají KPÚ), a to na žádost vlastníka pozemku v katastrálním území Sudice. S touto změnou
souhlasil příslušný katastrální úřad a rovněž zastupitelstva obcí Rohov a Sudice.
Co se týká dalšího postupu v řízení o komplexních pozemkových úpravách, tak účastníci řízení obdrží v rámci
správního řízení dvě rozhodnutí. První rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav pobočka vydá
v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 a 5 zákona. Každý vlastník obdrží doporučeně spolu s tímto rozhodnutím
soupis nových pozemků a grafický snímek s jejich zákresem, který se ho konkrétně týká. Po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí bude do šesti měsíců vydáno druhé rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (§
11 odst. 8 zákona) včetně tabulky seznamu původních a nových pozemků. Toto druhé rozhodnutí slouží jako
podklad pro zápis nových pozemků do katastru nemovitostí a není proti němu možnost odvolání. Po zápisu
návrhu nových parcel do katastru nemovitostí: 1) hospodařící vlastníci mohou požádat o vytyčení hranic nových
pozemků dle §12 odst. 2 zákona, 2) zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově
omezený nájem k původním pozemkům k 1. říjnu běžného roku, 3) zástavní právo původních pozemků přechází
na nové pozemky, předkupní právo zaniká, nedojde-li k jinému ujednání, 4) nastává povinnost vlastníka
k nahlášení změn na finančním úřadě a změn daňového přiznání podle nových pozemků.
Výše uvedené informace a průběh závěrečného jednání jsou detailněji popsány v zápise závěrečného
jednání, který obdrží každý účastník řízení v rámci doručeného prvního rozhodnutí o schválení návrhu.
Podrobné informace týkající se zákonných povinností a práv účastníků řízení budou rovněž uvedeny
v obou dvou rozhodnutích, které všichni účastníci řízení obdrží. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte
na Ing. Markétu Fojtíkovou z Pobočky Opava: tel. 725901137, m.fojtikova@spucr.cz, adresa – Krnovská
2861/69, 746 01 Opava.
_________________________________________________________________________________________
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V sobotu 8. června 2019 se uskutečnil XII. ročník běžeckých závodů Půlmaratón Kietrz – Rohov.

Více informací přineseme v příštím čísle zpravodaje.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Rodinné pasy Moravskoslezského kraje
Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. Projekt Rodinné pasy (RP) je zaměřen
na podporu rodin s dětmi do 18 let a to včetně rodin neúplných, náhradních i rodin
tvořených partnerským svazkem bez složení manželského slibu. Registrací, která je
zdarma, získáte možnost čerpat mnoho výhod a slev na zboží, služby či na aktivity
s vašimi nejbližšími, s vašimi dětmi. Založení rodiny a výchova dětí je nejen velkou
radostí a štěstím, ale zároveň i během na dlouhou trať a odpovědností, jejíž nároky
jsou obecně vnímány jako samozřejmost. Rodiče se musejí na dlouhou dobu smířit se
sníženým osobním i materiálním komfortem, musejí slevit ze svých potřeb a přání,
neboť je čeká nelehký úkol, kterým je příprava dětí na spokojený a šťastný život. Odměnou jsou jim nejen větší
či menší úspěchy dětí, ale především radost a naplnění ze společně stráveného času. Projekt Rodinné pasy má
ambici vám alespoň částečně ulehčit s materiálním zajištěním rodinného života a umožnit neopakovatelné
zážitky s vašimi blízkými na společných aktivitách a výletech.
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným tzn.
také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné
pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji nebo městě a alespoň jedno dítě v rodině do věku 18 let.
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České republiky, ale i vybraných subjektů v
Dolním Rakousku nebo na Slovensku. Projekt využívá vlastní sítě RP.
Informace o projektu s možností registrace jsou na adrese: www.rodinnepasy.cz.
Moravskoslezský kraj

__________________________________________________________________________________
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V neděli
26. 5. 2019
v chrámu sv.
Jana Křtitele
v Sudicích
přistoupilo
k prvnímu
svatému
přijímání
celkem
14 dětí.
Z Rohova to
byly 4 dívky
a 3 chlapci.

_________________________________________________________________________________________

Rozloučení se žáky 9. třídy na OÚ Sudice

Jako tradičně proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Sudicích ve středu 19. června 2019 ve 14.00 hodin
slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy Základní školy v
Sudicích, kteří ukončili povinnou školní docházku.
Z obce Rohov to bylo 8 žáků, z toho 6 dívek a 2 chlapci.
„Vycházejícím“ dětem přejeme hodně úspěchů v jejich
nových působištích.

Přihlášky u p. Pavly Němcové, Sudice. Odjezd
autobusu z Rohova bude asi v 7.40 od MŠ.

__________________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Dne 8.5. se naši mladší žáci představili na nově zrekonstruovaném hřišti v Opavě Kylešovicích na tradičním
turnaji Beton cup. Poprvé totiž vyjeli bez svých trenérů a byli jsme zvědaví, jak to zvládnou. A tak nějak jsme
„se zděšením“ zjistili, že nás vůbec nepotřebují. V turnaji odehráli 6 utkání, ve kterých 5x zvítězili a 1x
remizovali, a zaslouženě skončili na 1. místě.
Začátkem června jsme skončili posledními zápasy mistrovská utkání starší přípravky i mladších žáků.
Starší přípravka
Jarní část je zastihla ve výborné formě a dokázali všechny svoje utkání vyhrát. Hrálo se ještě systémem 5+1,
kde je to hlavně o bojovnosti a skoro vždy na minihřišti není lehké se v tlačenici prosadit. Skóre je ale i tak
neuvěřitelné 222:48 (podzim-jaro).
Jarní výsledky Rohov-Chlebičov 8:3, Rohov-Štěpánkovice 8:2, Rohov:Hněvošice 9:1, Rohov-Oldřišov 10:2,
Rohov-Chuchelná 22:10, Rohov-Bolatice 22:5, Rohov- Služovice 11:2, Rohov-Malé Hoštice 18:0
Mladší žáci
Pokračovali ve svých dobrých výkonech z podzimu, a i
když se v některých zápasech lehce trápili, vždy dokázali
svoje utkání vyhrát. Nejvíce mrzí nesehrání utkání o první
místo s Malými Hošticemi. Požádali jsme Malé Hoštice o
posunutí termínu utkání kvůli svatému přijímání, dokonce
jsme s tím seznámili okresní fotbalový svaz v Opavě,
přesto nám utkání kontumovali kvůli nedostavení se
k utkání. Aspoň jsme se ujistili jací lidé sedí ve
výkonných funkcích OFS Opava a co všechno jsou
v Malých Hošticích schopni udělat kvůli 3 bodům do
tabulky. Podle zjištění to snad byl první kontumační
výsledek mladších žáků v historii. Na odvolání proti rozhodnutí disciplinární komise už nám nikdo
neodpověděl. Považujeme tuto křivdu za velké nesportovní chování.
Výsledky: Rohov-Bolatice 6:2, Rohov-Raduň 9:2, Rohov-Kylešovice 14:0, Rohov-Mokré Lazce 9:1, RohovŠtěpánkovice 3:0. Všechny utkání se odehrály se skórem 100:20 za celou sezónu.
Chceme poděkovat panu Vilimu Slaninovi, že si vždy udělal čas a všechny zápasy odřídil jako hlavní rozhodčí.
Taky děkujeme našim fanouškům, i když jich už bylo podstatně méně než v minulých letech.
Martin Halfar
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

SDH Rohov informuje
V neděli 2. června 2019 proběhla na našem fotbalovém hřišti za krásného
letního počasí hasičská soutěž pod názvem Memoriál Huberta Hluchníka.
Výsledky:
1. kolo o putovní pohár muži – 1. Závada 2. Píšť 3. Markvartovice
1. kolo pohár ženy – 1. Markvartovice 2. Píšť 3. Bělá
2. kolo /peněžitá prémie/ muži – 1. Bělá 2. Závada 3. Píšť
2. kolo /peněžitá prémie/ ženy – 1. Závada 2. Píšť 3. Strahovice

Děkujeme
všem
zúčastněným
za
podporu
a
příjemnou
atmosféru a těšíme
se zase příště.
SDH Rohov,
Petr Tomíček

_________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Den matek“
Abychom maminkám udělali radost, k jejich svátku jsme předvedli vystoupení na téma:
,,Kdo si hraje, nezlobí‘‘, které proběhlo 16. 5. 2019 v prostorách MŠ. Děti se pochlubily básničkami,
písničkami, tancem a také různými hrami, ke kterým byli přizváni i rodiče. Na závěr děti zazpívaly píseň pro
maminky a rozdaly jim připravené dárečky.

Věříme, že se vystoupení líbilo nejen maminkám, ale všem, kteří se přišli podívat
Školní rok 2018/2019 v MŠ
V letošním roce náš Školní vzdělávací program nesl název „Kdo si hraje,nezlobí“. Našim cílem a záměrem bylo
hrou uspokojovat přirozené potřeby dětí, rozvíjet jeho osobnost, rozumové a fyzické schopnosti.
Hravou formou jsme u dětí probouzeli zájem a chuť dívat se na svět kolem sebe, naslouchat, poznávat nové,
experimentovat, přemýšlet, rozvíjet tvůrčí schopnosti, fantazii, zájem, radovat se, umět se rozhodnout a také za
své rozhodnutí nést zodpovědnost.
Během celého školního roku proběhlo v naší školce i mimo ni 33 různých akcí. Spolupracujeme se ZŠ a MŠ
Sudice, vystoupili jsme s programem u příležitosti „Setkání seniorů, Vítání občánků“, zajistili jsme kroje a
dekorace na „Dožínkovou slavnost“, pro rodiče a veřejnost jsme zorganizovali 3 přednášky s lektory z oblasti
dětské psychologie a pedagogiky, zapojili jsme se do výtvarných soutěží (Recyklujeme, U babičky v kuchyni,
Voda pro život), rodiče se zapojili do výtvarných tvoření, kdy doma se svými dětmi vyráběli nebo jinak
výtvarně ztvárnili výrobky na dané téma. Ve vstupních prostorách OD Rohov jsme uspořádali 3 výstavky těchto
prací a prací dětí z naší MŠ. Navštívilo nás (2x) divadélko Smíšek, na které se děti vždy moc těší, měli jsme
přednášku o životě včel nazvanou „Medová snídaně“, pro rodiče jsme připravili Vánoční setkání a Den matek,
na kterých děti předvedly, co se ve školce naučily.
V posledních týdnech školního roku máme před sebou
ještě několik akcí, např.: výlet do zámku v Hradci nad
Moravicí, výlet s návštěvou MŠ v Bělé a ve Strahovicích,
rozloučení se školáky.
Blíží se doba prázdnin a dovolených. Celé Česko se tak
„dává do pohybu“. Pěšky, na kole, autem, vlakem,
letadlem…Přesunujeme se a poznáváme nová místa,
země, lidi, způsob života, kulturu…Je to příležitost, aby
rodina byla pohromadě a společně si užívala volný čas.
Přejeme Vám, abyste měli mnoho krásných společných
zážitků, pohodu a slunce nejen na obloze.
Děkujeme rodičům za spolupráci a všem za přízeň.
MŠ Rohov
_______________________________________________
Poděkování

Maminky dětí, navštěvujících MŠ v Rohově, děkují za krásné představení ke Dni matek a ukázku vzdělávání
dětí. Děkujeme paní ředitelce a paní učitelce za vzdělávání dětí po celou dobu jejich pobytu v MŠ a paní
Za maminky děkuje paní Andrea Kryštofová.
školnici, která připravovala dětem jídlo.

________________________________________________________________________________________

11
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Projekt - angličtina s jazykovou školou Hello
Naše škola chce mít větší spojení s cizími jazyky v praxi. Kromě zájezdů
do anglicky a německy mluvících zemí jsme uskutečnili projekt výuky
a konverzace v angličtině s lektory jazykové školy, kteří jsou mluvčími
TOEFL ( Teachers of English as a foreign language). Naši dva lektoři,
kteří přijeli do Sudic, byli z Turecka – Eddie a Indie – Anita. Projekt
proběhl ve čtyřech dnech – 20. – 23. května a to po čtyřech vyučovacích
hodinách v 6. až 9. ročníku. Nesměle se rozeběhla témata - od
seznamování, zájmů, mazlíčků přes aktivity, tvoření, cvičení až k
představení cizích zemí, jejich jazyků, kuchyně a zvyků. Oba mluvčí se
vyptávali dětí anglicky, co vědí o jiných zemích a také jim mnoho zajímavostí řekli a ukázali. Žáci, kteří měli
konverzaci s Anitou, dokonce zkusili vytvořit vlastní kresbu – dot drawing Rangoli, zajímavé techniky na
soustředění a pozitivní energii, tanec v kruhu a Bhangra dance. Někteří skvělí English speakers z naší školy
vedli rozhovory s mluvčími i o přestávkách nebo se zúčastnili konverzačního kruhu vícekrát. Nejlépe si vedli
deváťáci, protože mají s cizím jazykem nejvíce zkušeností, mladší žáci se domlouvali podle svých schopností
nebo jen poslouchali a snažili se rozumět. Nejmladší účastník byl Jakub Saidl z 2. třídy. Nejvíce si mluvčí a žáci
rozuměli při společných aktivitách. Celá akce byla velmi přínosná pro poznání důležitosti ovládnutí cizího
jazyka, abychom se sami mohli dozvídat, učit se, poznávat a komunikovat v cizím jazyce. Petra Ratajová, Mgr.
Anglie plná zábavy 6. – 10. 5. 2019
Začátkem května se uskutečnil zájezd naší školy s CK Scholare Brno. Vybrali jsme si zájezd s bohatým
programem plným atrakcí. Viděli jsme Londýn shora – z London Eye, obřího kola se zavěšenými kabinami,
kteří je umístěno na jižním břehu řeky Temže. Přes Temži jsme projeli v kabinové lanovce, také jsme cestovali
the Tube – londýnským metrem, nakonec byla i cesta lodí ze severního Greenwiche do Westminstru. Big Ben
u Westminstru jsme viděli jen zahalený do plachet na lešení, protože probíhá rekonstrukce této známé stavby.
Tolik z Londýna, který stojí za návštěvu pokaždé, když navštívíme Anglii.
Vystoupení dětí ke Dni matek
K měsíci květnu neodmyslitelně patří svátek všech maminek – Den matek. Pro své maminky a babičky si děti
z mateřské školy a žáci 1. stupně základní školy připravili pěkný program plný básní, hudebních přání, zpěvů,
tanců a parádní tečku za vydařeným odpolednem udělala bajka z ptačí říše. Den matek je svátek slavený po
celém světě, a protože máme moc šikovné děti, program zpestřilo přání dětí ke Dni matek v několika jazycích –
německém, anglickém a italském. Na závěr děti popřály všem zúčastněným maminkám krásný svátek a předaly
malý dárek. Radost dětí a potěšení jejich maminek je pro nás velkou odměnou!
Mgr. Kateřina Hrubá
Atletický čtyřboj Opava
Žáci nižšího stupně měli možnost porovnat své síly s těmi nejlepšími v atletickém čtyřboji. Disciplíny, které
žáci museli absolvovat, byly: běh 50 m, hod míčkem, skok daleký a štafeta 4 x 60 m. V konkurenci 33 škol naše
škola obsadila 20 místo. V závěrečné štafetě se nám podařilo obsadit ještě lepší 10 příčku. Někteří žáci si udělali
svá maxima v jednotlivých disciplínách, hlavně ve skoku dalekém a hodu míčkem.
Naši školu reprezentovali: Michal Mrva, Antonín Halfar, Robin Kilián, Michaela Švanová, Eliška Vaníčková
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy ☺
Mgr. Ondřej Pekárek
NÁVŠTĚVA ZŠ V HÁJI VE SLEZSKU
Středa 15. 5. 2019 byla o vzájemném poznávání, navazování kontaktů a spolupráci mezi školami. Žáci 2. třídy
se vydali navštívit stejně staré „druháky“ ze ZŠ v Háji ve Slezsku, seznámili se s prostředím jejich školy a
s dětmi absolvovali projektový den zaměřený na plnění úkolů spojených s MS v ledním hokeji 2019. Příjemně
strávené dopoledne pokračovalo výtečným obědem ve školní jídelně a pobytem ve školní družině. Společně
strávený čas jsme také vyplnili sportovním utkáním mezi žáky obou škol. Základní škole v Háji ve Slezsku
děkujeme za vzájemnou spolupráci a milé setkání, zakončené příslibem další spolupráce. Mgr. Kateřina Hrubá
________________________________________________________________________________________
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Karmašnice z Kravař vystoupily v Praze
Ty Kravařske Karmašnice,
nic nehledžu na červnove hice,
do autobusa v sobotu pošedaju,
a ku Praze se veselo ubiraju.
V sobotu 8. června v podvečer vystoupily
Karmašnice spolu s folklorním souborem Srubek v
příjemném prostředí Národopisného muzea
Národního muzea v Letohrádku Kinských v Praze.
V rámci 16. Pražské muzejní noci byl tentokrát
představen folklorní region Hlučínsko. Do Prahy
jsme přivezli to nejvzácnější, co máme a umíme,
krásné písničky, hlučínské tance a nezaměnitelné
nářečí. Téměř hodinový koncert měl obrovský
úspěch jak u publika, tak i u organizátorů celé akce.
Úžasnou atmosféru podtrhly přivezené regionální potraviny - hlučínské koláče, uzeniny a pivo Rohan, které
mizelo doslova pod rukama. Teplé počasí nám umožnilo zpívat a tančit i venku, kde jsme zapojili přihlížející
návštěvníky různých národností napříč generacemi. Prostě vydařená akce od začátku až do konce.
Karmašnice, převzato z kravařského Besedníku
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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