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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak je patrné z kalendáře, blíží se nám konec roku. V letošním roce jsme toho dost prožili i neprožili. Společným
jmenovatelem je COVID – 19. Tento virus ovlivnil a bohužel stále ovlivňuje každého z nás a prakticky každý
den (nemalou měrou ovlivnil i vydání Rohovského zpravodaje v listopadu, kdy vůbec poprvé nevyšel v měsíční
periodice). Jednoduše nebylo dost materiálu, o kterém by se dalo psát. Všem věrným čtenářům, kteří v měsíci
listopadu čekali na svůj oblíbený zpravodaj se omlouváme.. ).Stále probíhající pandemie ovlivňuje především
naše zdraví. Někoho závažněji, někoho méně. Každopádně je to „nemoc“, ze které jde strach. Zasáhla prakticky
celý svět, na kterou bohužel umírá mnoho lidí. „Nemoc“ na kterou není prozatím žádný lék. Uplynulo devět
měsíců a tyto měsíce nás mnohé naučily. Naučili jsme se po úvodním ostychu nosit roušky, častěji si umývat či
dezinfikovat ruce, dáváme si pozor na předepsané odstupy od druhých osob atd. To vše snad zvládáme bez
problémů. Dost mne udivuje, že jsou i lidé, kteří to vše berou lehkovážně. Jsou to dle mého názoru hazardéři se
životy svými i životy ostatních. Od vypuknutí pandemie se v naší obci nakazilo více jak 10% obyvatelstva.
V celorepublikovém měřítku je to hodně. Drtivá většina se již uzdravila. Možná by těm „hrdinům“ stačilo
navštívit nejbližší nemocnici a nahlédnout do oddělení, kde se léčí pacienti pozitivně testovaní na COVID – 19
a na personál, který se o tyto lidi stará. Já osobně to vidím ve Slezské nemocnici v Opavě velmi často. Věřte mi,
nechtěl bych být v roli ani jednoho z nich. Vím, že se to mnohým z nás už protiví. Ze všech stran jsou na nás
kladena různá omezení, opatření, nařízení, ale nepodceňoval bych je. Prosím každého z Vás, vydržte to ještě
nějakou dobu a věřte, že se opět vrátíme do normálního života, byť s trvalými změnami našeho „původního“
života. Například s povinností nošení roušky ve vybraných místech. Není to tak strašné a člověk si na to zvykne.
Prosím zároveň všechny občany obce, aby nepřestávali sledovat internetové stránky obce Rohov, plakáty ve
vývěskách či informace v Rohovském zpravodaji. Zveřejňujeme zde veškeré aktuální informace, které jsou
spojeny s pandemií.
Děkuji Vám..
Po říjnovém deštivém počasí k nám pozvolna přichází zima a jde to hned vidět na teploměrech. Jsou jisté
prognózy, že letos bude zima opravdová, tedy i se sněhem. Neumím bohužel věštit z křišťálové koule, ale vůbec
bych nenadával, kdyby zase po nějaké době byl v zimě sníh. Prospěje to nám všem…i přírodě. Necháme se
překvapit. Na příchod zimy se připravujeme i my. V těchto dnech se provádí pravidelný úklid obce, „zazimují“
se obecní budovy, chystá se materiál, stroje a nářadí na zimní údržbu. Na alejích okolo Rohova byly
zaměstnanci obce vyměněny poškozené ovocné stromy. Více jak 100 kusů stromků jsou již vysazeny a odborná
zahradnická firma provádí řez těchto stromků, ale i všech ostatních. Snažíme se po dvouleté pauze více pečovat
o vysázené stromy. Dvouletá pauza byla způsobena především neprofesionálním přístupem některých
zahradnických firem. Zdá se, že se problém vyřešil a péče o aleje bude zajištěna pečlivěji. Dalším okruhem
činnosti obce je odpadové hospodářství. Zde bych vyzvedl jen jednu záležitost. Tou je využitelnost našeho
sběrného místa, tedy technického dvora. Je zřejmé, že tento „areál“ je občany využíván ve velké míře. Občané
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__________________________________________________________________________________________

2
odevzdávají množství odpadů, stavebního materiálu, papíru i plastů, což je na jednu stranu dobře, na druhou
stranu to přináší větší náklady, které se bohužel (ale logicky) musí odrazit v poplatcích za likvidaci a využití
odpadů. Moc děkuji všem, kteří dbají na disciplínu a vše odkládají dle našich doporučení. Těm ostatním, kteří si
doposud nezvykli odevzdávat odpady do sběrného místa, ale odkládají různé odpady před sběrné místo jen
tolik, že budu doufat, že jednou přijde den, kdy pochopí, že je to nerozumné, že opravdu stačí počkat pár dnů a
„svůj“ odpad odevzdám např. v sobotu v období od 8.00 – 12.00 hodin do sběrného dvora, a když už píši o
technickém dvoře, tak jako každý rok, tak i letos bude provoz v zimním období omezen. V tomto období bude
sběrný/technický dvůr uzavřen a pokud bude potřeba cokoliv odevzdat či naopak odvést (např. stavební materiál
– písek, štěrk…), bude mu to umožněno pouze na základě telefonické domluvy se mnou – tel. č. 602 538 210.
Stále je však k dispozici dostatek stavebního materiálu – ocelárenská struska, štěrk, písek, kamenivo, takže
pokud by měl kdokoliv z Vás zájem, stačí zavolat. Poslední den, kdy bude otevřen sběrný/technický dvůr je
19. prosince 2020. Co se týče bioodpadu, tak ty budou řešeny bez omezení. K odevzdání a uložení bioodpadů
budou sloužit, stejně jako doposud, traktorové vleky, které jsou/budou umístěny u sběrného/technického dvora.
Chtěl bych Vás také, a rád, informovat, že naše obec jedná s novými nájemci „Hospody na hřišti“ a o rozšíření
služeb občanům v oblasti péče o zdraví. V uvolněných prostorech po ordinaci MUDr. Běrského se připravuje
nový prostor pro otevření salónu kosmetiky a pedikúry. Obě tyto činnosti jsou však omezeny nařízením vlády,
proto se jejich činnost zahájí až po rozvolnění vládních protiepidemických opatření. S předstihem Vás budeme
informovat.
V uplynulých týdnech zasedalo zastupitelstvo obce. Na programu byly kromě běžných agend i některé důležité
záležitosti pro chod obce. Pro nastávající rok budou zachovány občanům i firmám cenové výše za odvod
odpadních vod, o poplatcích za komunální odpad bude zastupitelstvo ještě jednat. Zabývali jsme se rovněž
letošními investičními akcemi. Zatímco jsou v těchto dnech již dokončeny stavební práce na prodloužení
vodovodního řadu na ul. Horní, zpevněné plochy za Domem služeb se dodnes ani nezahájily. K dnešnímu dni
nemáme vydané stavební povolení !! Neustále se řízení protahuje a s jistotou víme, že se tato akce zrealizuje až
příští rok na jaře. Pro letošní rok chystáme další projekty, kterými je výstavba nového workoutového parku
(hřiště), které by mohlo vyrůst na IN-LINE dráze. Na tento projekt žádáme dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Druhým plánovaným projektem je dokončení úprav prostranství u Domu služeb. Hodláme zcela
zmodernizovat zídku a přilehlé zpevněné plochy. Na tento projekt budeme žádat dotaci z programu
Moravskoslezského kraje. Stále se zabýváme projektovou přípravou na přestavbu bývalého obecního úřadu.
Hledáme vhodného projektanta, který by měl tuto akci vyprojektovat. Vzhledem k tomu, že nám „stárne“
vozový park, zastupitelé se začali zabývat otázkou pořízení nového kolového traktoru vč. příslušenství. Ladí se
detaily a předpokládám, že v nejbližším období se vyhlásí výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele. O
dalších plánech do budoucna Vás budeme i nadále informovat.
Závěrem mého úvodního slova bych Vám rád poděkoval. Děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu obce
– kolegyním, zaměstnancům, spolkům i školským zařízením, farnosti. Děkuji také občanům za spolupráci,
podporu, kritiku i povzbuzení do další práce. Do nastávající vánoční doby Vám přeji pohodu, odpočinek, krásné
společenství rodiny a také pevné zdraví a Boží požehnání.
Daniel Procházka, starosta
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

PF 2021
Radostné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny,
zdraví, štěstí a spokojenost po celý rok 2021
přejí občanům členové zastupitelstva obce
a zaměstnanci obecního úřadu
________________________________________________________________________________________
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Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
Od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude Obecní úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se prosím
obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Upozornění - Komplexní pozemkové úpravy – daň z nemovitostí
V obci Rohov proběhly komplexní pozemkové úpravy, proto je nutné, aby každý, koho se týkaly, podal do
31. ledna 2021 na Finanční úřad v Opavě formulář k přiznání dani z nemovitostí. Při pozemkových úpravách
totiž došlo ke změnám (jiná čísla pozemkových parcel, možné změny ve výměrách pozemků apod.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V OPAVĚ
ODBOR MAJETKOVÝCH DANÍ informuje

Žádáme poplatníky, kteří mají změny na dani z nemovitých věcí, které zakládají povinnost podat daňové
přiznání na rok 2021, aby přednostně využili informační telefonní linku číslo 553 681 390 zřízenou na
Územním pracovišti v Opavě pro daň z nemovitých věcí. Na informační lince mohou poplatníci získat bližší
informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí a případně si mohou domluvit termín osobního
jednání. Provoz územního pracoviště je z důvodu šíření nemoci COVID -19 omezen a je tím omezen i osobní
kontakt se správcem daně kapacitou místností vyčleněnou k osobnímu jednání.
__________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Informujeme občany, že Sběrný dvůr obce bude otevřen pouze do 19. 12. 2020 ! V případě potřeby bude
možné odevzdat odpad pouze na základě nahlášení na OÚ.

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, použitého textilu, sběr papíru a použitých
jedlých tuků a olejů bude v obci proveden ve středu 6. ledna 2021 !
_________________________________________________________________________________________
Místní poplatky na rok 2021
Výše poplatku za psa zůstává nezměněna 100,- Kč/1 pes, výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace činí tak jako v loňském roce 50,- Kč/1 osoba.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2021 byl schválen po uzávěrce tohoto zpravodaje.
Svozový kalendář pro svoz směsného komunálního odpadu – popelnic na rok 2021 je zveřejněn na zadní straně
zpravodaje.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1. 1. 2021 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1. 1. 2021
Voda pitná (vodné) 43,52 Kč/m3 (bez DPH) 47,87 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tříkrálová sbírka 2021
21. ročník Tříkrálové sbírky Charity Hlučín se uskuteční v naší obci v sobotu 2. ledna 2021.
__________________________________________________________________________________________
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Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – podzim 2020
Deratizace obce Rohov byla provedena 10. 9. 2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g Hubex
„špalky“. Celkem bylo položeno 98 ks nástrah a byly likvidovány 2 ohniska výskytu při pokládce a 1 při
kontrole, při němž bylo ještě jedno doplněno.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 10. 10. 2020.
· Jaro 2016 – 81%; · Podzim 2016 – 69%; · Jaro 2017 – 65%; · Podzim 2017 – 56%;
· Jaro 2018 – 69% + 2 ohniska výskytu; · Podzim 2018 – 21% + 2 ohniska výskytu;
· Jaro 2019 – 52% + 2 ohniska výskytu, · Podzim 2019 – 53% + 3 ohniska výskytu;
· Jaro 2020 – 48% + 3 ohniska výskytu; · Podzim 2020 – 63% + 3 ohniska výskytu.
Výsledky podzimní deratizace byly horší, než se očekávalo. Zjištěný výskyt mírně narostl. Příčinou je hlavně
velmi vysoká koncentrace požeru nástrah v oblasti ulice Hlavní u OÚ v blízkosti byla nalezena i velká potkaní
díra a také ve východní části obce.
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných šachet: 98
Nulový výskyt: 36
Vysoký výskyt: 62 (63 %)
Návrh dalšího postupu: Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme pokračovat v pravidelné deratizaci 2x
ročně.
Za tým Deratizace4D Ing. Ondřej Trubecký
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Úmrtí PhDr. Vilém Plaček, CSc.
Sdělujeme občanům smutnou zprávu, a to
že dne 1. prosince 2020 zemřel
PhDr. Vilém Plaček, CSc., mimo jiné
autor mnoha historických knih o obcích
Hlučínska i o Hlučínsku, např. Prajzáci a
Prajzáci II.

Společenská kronika
měsíc říjen a listopad 2020
Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občanka
65 let 1 občanka, 1 občan
70 let 2 občanky
80 let 1 občan
90 let 1 občan
Narození – 1 děvčátko, 1 chlapeček Úmrtí – 1 občanka

__________________________________________________________________________________________

Úřad práce - INFORMACE PRO KLIENTY
Dovolujeme si Vás informovat, že občané správního obvodu Kravaře mohou dávky státní sociální podpory a
dávky pěstounské péče (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné)
vyřizovat Kontaktním pracovištěm Kravaře, v budově na ul. Petra z Kravař 3165/9, pouze do 31. 12. 2020.
Ode dne 4. 1. 2021 mohou občané o tyto dávky požádat na nejbližších kontaktních pracovištích v Opavě
(Janská 2) nebo v Hlučíně (Mírové náměstí 25/24, budova „C“). Děkujeme za pochopení.“
Ing. Petr Šimeček vedoucí Kontaktního pracoviště Kravaře
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit knihy
Lanovka nad Landekem autor hlučínský rodák Petr Čichoň, nový detektivní román, odehrávající se na
periferii Ostravy a částečně psaný prajzským dialektem: slévač Johan Kott a hornice Truda Lassová žijí v
domcích pod landeckou skálou na periferii Ostravy, jejich pokojný život je však narušen stavbou lanovky, která
má spojovat bývalý průmyslový areál Dolních Vítkovic s Lan-dekem (200,- Kč)
Očima vidět (250,- Kč), detektivky: Dlužná částka (200,- Kč), Mrtvou neměl nikdo rád (187,- Kč) autor Eva
Tvrdá
Zapadlé dny - nová kniha pro děti i dospělé, která obsahuje hlučínské tradice v rámci jednoho roku (200,- Kč)
autor Anna Malchárková
Stále je k prodeji Omalovánka Hlučínska (10,- Kč)
__________________________________________________________________________________________
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Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období
I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto období si všichni
začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme v očekávání, těšíme se na čas
strávený s rodinou a svými blízkými, a tak se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které
v průběhu roku tolik lpíme. Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží
zneužít. Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí obdarovat své blízké a
často vyrážejí do nákupních center s velkými obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených
v kabelkách a nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen obchodních domů, stojí
před regály plnými různého zboží, mačkajíc se v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních
vozíků a po očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se slzami v očích sdělují
bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením peněženky. Řada dnešních seniorů se
pohybuje v internetovém prostředí, ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se
svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží v kamenných obchodech srovnat s cenami
různých srovnávacích portálů na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si
nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato forma nákupu nese svá rizika. Sice
se nepotkáme tváří tvář případnému zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud
to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané zboží předem. Mohlo by se totiž stát,
že se se svým nákupem nikdy nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale přiznejme
si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná
čísla. Taková sdělení by nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy k uhrazení
finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme všichni trochu více naladěni na vlnu
pomáhání ostatním. U dveří nám může zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která
např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky, využívejte je, než někomu otevřete
dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o
samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě. Neodcházejte od nich k místům, kde máte
uloženy své úspory. Neukazujte, kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si
naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie Moravskoslezského kraje poutavým způsobem
vypráví příběhy seniorů, ne však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla
v uplynulém období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji.
Knihou také disponují některé spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní besedy
s preventisty Moravskoslezského kraje. Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty
byla kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru nazvanou „Kterak se obětí nestáti“.
Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky,
herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního bezpečí, kritickým situacím doma i
venku a druhá strana náleží tématu kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v on-line prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného chování, aby se nestala obětí trestného
činu. Hra je určena k distribuci vybraným subjektům jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz.
Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k dispozici také drobnosti v podobě
křížovek či zvětšovacích lup pro lepší čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…
nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor
p. Marika Jeličová, vrchní inspektor, oddělení prevence Moravskoslezského kraje
__________________________________________________________________________________________
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Prestižní ocenění Patria Nostra 2020 získala nová křížová cesta v Hati
S nápadem na vznik křížové cesty přišli manželé Gogolínovi. „Když člověk stárne, přemýšlí, co by ještě mohl
udělat, co by tady po něm mohlo zůstat“, zamýšlí se bývalý majitel Krnovských škrobáren Rudolf Gogolín.
Přestože nyní už v Hati nežije, chtěl své
rodné obci věnovat pamětihodnost,
která by sloužila lidem. Křížová cesta
se nachází u barokního farního kostela
svatého
Matouše
z roku
1731.
Symbolická pouť provází čtrnácti
zastaveními, která znázorňují události
spojené s ukřižováním Ježíše Krista.
Jednotlivá díla vytvářejí kruh, v jehož
středu je altánek s posezením. Na
výjevech z Kristova života, které jsou
odlity
ze
speciálního
betonu,
pracoval řezbář a malíř z obce
Rohov pan Stanislav Mika půl roku.
Pietní místo bylo vysvěceno už
v červnu, sloužit má ale k odpočinku
nejen věřícím. Za realizaci křížové
cesty získala obec cenu Patria Nostra,
kterou udělují hejtmani krajů za
příkladný architektonický počin. Předávání ocenění mělo původně proběhnout ve Španělském sále Pražského
hradu, kvůli koronaviru se však nakonec uskutečnilo přímo na místě samém.
Převzato z regionu Opavsko

Cenu starostovi obce předal náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo (na fotografiích zleva p. Stanislav Mika,
ing. Daniel Kozel, p. Rudolf Gogolín, p. Verner Vyletělek starosta obce Hať, p. Lukáš Curylo).

Udělejte si výlet do Hati a navštivte křížovou cestu ……____________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Z farního okénka
Milí farníci,
letošní podzim byl poznamenán protikoronavirovými opatřeními, která na určitou dobu zcela zastavila
konání veřejných bohoslužeb a uzavřela věřící do rodinného slavení neděle při společné modlitbě nebo u
televize. Ačkoli mnoho informací bylo možné sdělit přes farní webové stránky nebo informační vývěsky, rád
bych využil i této cesty ke sdělení informací či zajímavostí, které se během daných dní uskutečnily nebo
uskuteční.
Ve druhém listopadovém týdnu se podařilo dokončit již dlouho plánovanou opravu zavěšení zvonů
v našem farním kostele v Sudicích. Veškerých prací se ujala zvonařská firma ZVONOTEC Jan Tralich
z Karviné. Zvony byly původně zavěšeny na železných traverzách, bylo potřeba vyrobit nové dřevěné dubové
hlavy, které by zvony nesly. Firma také doporučila vyrobit pro každý zvon zcela nové srdce, jelikož všechna
původní byla již značně opotřebena. Demontáž starého zavěšení a následná montáž nových hlav zvonů byla
vzhledem k obrovskému prostoru nad zvony náročným počinem. Ve druhé fázi se přistoupilo k instalaci nového
systému pohonu ke každému jednotlivému zvonu zvlášť. Jedná se o lineární bezdotykový systém, který ovládá
elektronický snímač pohybu a řídící jednotku podobně jako kyvadlové hodiny, avšak na základě
elektromagnetických impulsů. Došlo také k instalaci minutového strojku pohonu věžních hodin a odbíjecího
kladiva přímo na jeden ze zvonů. Tím se nahradilo odbíjení na předchozí samostatný malý „zvonec“. Následně
se provedlo nové rozvedení instalace kabeláže včetně nové rozvodové skříně. Původní ovládání ozubenými koly
zůstalo zachováno již jen jako ukázka původního řízení hodin pro další generace. Celý systém ovládání zvonů a
hodin je nyní řízen ze zákristie. Zde byly nainstalovány elektronické spínací hodiny s časovým impulsem
speciálně vybavené pro ovládání kostelních zvonů a jejich režimu houpání a odbíjení včetně tvoření sekvencí.
Hodiny a odbíjení jsou tak řízené rádiovým signálem DCF-77, který se stará o přesnost i automatické seřízení
v případě výpadku proudu. Elektronické řízení dává obrovské možnosti programování odbíjení pro jednotlivé
dny v týdnu, a to i podle liturgického kalendáře (včetně pohyblivých svátků) na desítky let dopředu. Drobná
odchylka na ciferníku hodin na věži od přesného odbíjení (+- 2 minuty) je dána poněkud velkou vůlí ručiček
věžních hodin. Zcela přesné seřízení by vyžadovalo další opravu posuvného mechanismu věžních hodin.
Završením celého procesu opravy bylo nastavení dálkového ovládání pro případ spuštění pohřebního odbíjení.
Velké poděkování patří všem, kdo byli ochotni přijít pomoci vždy, jakmile to bylo aktuální a nutné.
Celkové náklady na tuto opravu vyšly na 203.099 Kč, přičemž při mimořádné sbírce v srpnu a prostřednictvím
dalších darů se vybralo 135.550 Kč. Velké díky patří proto všem, kdo přispěli finančním darem.
Ve chvíli, kdy se po dlouhé době opět rozezněly kostelní zvony, setkal jsem se mnohokrát s radostnou odezvou
věřících nad tím, že je opět slyšet nádherný zvuk zvonů.
Jelikož tyto řádky vznikají v době (7. 12.), kdy není vůbec jisté, jaká opatření budou platit během
vánočních svátků, a možná ne všichni se budeme moci účastnit všech vánočních bohoslužeb, přeji nám všem,
aby i přes tuto složitou situaci byly svátky Narození našeho Spasitele opětovným rozezněním zvonů někde
uvnitř v nás, a to radostí z pravdy, že Bůh navštívil svůj lid a je „Bohem s námi“ (Emmanuel).
Otec Aleš Písařovic

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Školní družina v planetáriu.
Ve středu 7. 10. 2020 jela školní družina do Planetária. Od 13.00
hodin byla pro nás připravená projekce o planetách a pohádka
„Lucie a tajemství padajících hvězd“ – kde lední medvěd a tučňák
podniknou vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris, potkají
kolibříka a společně se vydají na Měsíc a mezi Mars a Jupiter.
Chtějí přijít na to, jak vzniká polární záře.
Po projekci si děti prošly celou expozici planetária, odpovídaly na
otázky v pracovních listech, kde potom následovala aktivita
s robotem Engiem. Robot Engie pomáhal s uváděním programu a
odpovídal dětem na otázky z pracovních listů, které se týkaly
expozic Planetária.
Výběr projekce a program pro děti byl velice pestrý a zajímavý,
děti to velmi bavilo .
Ester Medková, DiS.
_________________________________________________________________________________________
PŘÍJDEŠ NA TO 😊
I další týden byl pro žáky připraven závod v terénu. Tentokrát byl zaměřen nejen na sport, ale také na zeměpis
Žáci museli podle mapky hledat obrázky, které byly umístěny na viditelném místě. Jednalo se o různé
obrázky sportovců, měst a států. Po nalezení obrázku museli rozluštit názvy a podle písmen utvořit tajenku.
Tajenka dávala místo závěrečného úkolu.
Mgr. Ondřej Pekárek

_________________________________________________________________________________________
„Červený pátek“ v naší družině
V pátek 25. září 2020 se naše družina v rámci projektu „BAREVNÝ ROK VE
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ“ téměř celá zahalila do červené barvy, která, jak možná
někteří lidé ani netuší, symbolizuje lásku a život, také dává sílu a energii,
kterou všichni zajisté potřebujeme. Barevný rok ve školní družině je naším
celoročním projektem a každému měsíci v roce bude patřit jedna barva nebo
určitý módní doplněk. Barvené dny tedy „odstartovala“ červená. Žáci pojali
„červený den“ velmi zodpovědně a snad bychom jen těžko hledali žáka, který
na sobě neměl ani kousek červené barvy. O počítání jednotlivých kusů
červeného oblečení se postaraly vychovatelky školní družiny s pomocí
asistentky pedagoga. Počty a výsledky jsou prozatím tajné, body se budou
průběžně sčítat a celkové výsledky nám přinese až závěr školního roku. Děti
byly i velice kreativní a červenou barvu výtvarně ztvárnily .
Ester Medková, DiS.
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MŠ ROHOV
Naše mateřská škola se v letošním školním roce zapojila do projektu
„ SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY,
CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.“
Realizaci převzala Česká obec sokolská, se záštitou MŠMT.
Projekt s názvem“ SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ
ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“ se zaměřuje na nejmladší generaci –
na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých
schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi
tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či
poznávání.
Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení 2) Obratnost 3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání 5) Netradiční činnosti
První tři z pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem,
které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový.
Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem,
jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou
zdatnost. Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí
činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením
a po něm. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími,
děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim.
Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech.
S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem
cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší
netradiční činnosti. Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí
předškolního věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny – nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední
kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.
Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (sešit 1, 2, 3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané
oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností. Záměrem projektu není, aby děti vzájemně soupeřily,
nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj
individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Děti v průběhu celého
školního roku plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a
rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Důležitou součástí je i podpora
ze strany rodičů. Po úspěšném zakončení a splnění všech úkolů, obdrží všechny děti odměnu v podobě diplomu
a drobných dárkových předmětů.
Ani letos, i přes veškeré nepříjemnosti spojené s Covidem 19, na nás Mikuláš ve školce nezapomněl. Děti si
připravovaly básničky i společnou písničku. Na návštěvu se moc
těšily, ale ještě před ní jsme si připomněli legendu o sv. Mikuláši
a o třech zlatých jablkách. Děti čekaly na příchod návštěvy
s obavami, ale nakonec vše dobře dopadlo - Mikuláš a anděl
nechali čerta za dveřmi, protože v naší školce máme jen hodné
děti. Za přednesenou básničku, či zazpívanou písničku byly děti
obdarovány malým dárečkem. Čekání na Mikuláše jsme si
zpříjemnili ochutnáváním a mlsáním perníčků, které nám donesla
paní P. Nováková, paní M. Majdová obdarovala děti adventním
kalendářem. Oběma maminkám moc děkujeme.
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno
dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov

__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
Československý
statek v Rohově

státní

Z obecní kroniky …
V roce 1958 – stav ČSSS:
Živočišná výroba: dojnic 87
(dojivost na 1 ustájenou
dojnici : 6,17 litrů), telat na
chov 51, koní 11 (z toho 8
klisen), stav prasat 260 kusů.
Sklizeň brambor: 3.771 q.
--------------------------------Za pozemkové reformy
v roce 1927 byl vytvořen
zbytkový statek Rohov.
Rohov – bývalý státní statek
Velkostatky byly v roce
1945 košickým vládním
programem znárodněny bez náhrad dřívějším majitelům, ať to byl československý nebo cizí státní příslušník.
Velkostatky (hraběte) knížete Lichnovského byly zestátněny pod názvem Československé státní statky, národní
podnik. Vedení státních statků bylo svěřeno správcům, zemědělským odborníkům. Státní statky hlučínského
okresu, tedy i státní statek v Rohově, podléhaly ústřednímu ředitelství státních statků v Šilheřovicích.
Od 1. 1. 1976 převzal Státní plemenářský podnik OZ Albertovec další 3 farmy zrušeného Státního statku
Kravaře, a to: Rohov, Sudice a Třebom.
Vyčleněním provozních jednotek v obcích a katastrálních územích Rohov, Sudice, Třebom, Strahovice,
Chuchelná, Štěpánkovice, Kobeřice (Střední dvůr) ze stávající organizační jednotky Státního plemenářského
podniku, OZ Albertovec, byla dle rozhodnutí Státního plemenářského podniku, koncern Praha, s účinností od
1. 8. 1991 zřízena nová vnitřní organizační jednotka – „Státní plemenářský podnik, odštěpný závod Rohov“.
Ředitelem byl jmenován ing. Jan Hanzlík.
Od 1. 10. 1995 došlo ke změně sídla: Zemědělský podnik Rohov s. p. se sídlem v Šilheřovicích a od 1. 3. 2000
vznikl současný Zemědělský podnik Razová s. p. se sídlem v Bruntále.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Uplynulo 10 let od otevření Obecního domu v Rohově

Bývalý objekt technického dvora „u Kramného“ - slavnostní otevření budovy Obecního domu dne 21.11.2010.
__________________________________________________________________________________________
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SVOZOVÝ KALENDÁŘ - OBEC ROHOV
(svoz směsného komunálního odpadu - popelnic v roce 2021)

LEDEN
úterý

12.1.

ČERVENEC
26.1.

úterý

ÚNOR
úterý

9.2.
9.3.

23.2.

úterý

6.4.

23.3.

úterý

4.5.

20.4.

úterý

1.6.

7.9.

21.9.

18.5.
15.6.

5.10.

19.10.

LISTOPAD
úterý

ČERVEN
úterý

24.8.

ŘÍJEN

KVĚTEN
úterý

10.8.
ZÁŘÍ

DUBEN
úterý

27.7.

SRPEN

BŘEZEN
úterý

13.7.

2.11.

16.11. 30.11.

PROSINEC
29.6.

úterý

14.12. 28.12.

svozový den ÚTERÝ - sudý týden - samolepka žlutá z roku 2020
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

UPOZORNĚNÍ ! Svoz komunálního odpadu probíhá od 5:00 do 22:00 hod. !!!
________________________________________________________________________________________
__

Rohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
Tel.:, fax: 553 761 091 – e-mail: rohov@rohov.cz - náklad 200 ks
Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov
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Spolky a organizace
SDH Rohov
V sobotu 12. prosince
2020 jsme hasiči, jako
tradičně, postavili a
osvětlili vánoční
strom před kaplí sv.
Petra a Pavla. Letošní
vánoční strom
věnovala p. Anna
Rehlichová a za to jí
moc děkujeme.
Rád bych poděkoval
všem hasičům, kteří se
této tradiční akce
zúčastnili. A všem
přeji pěkné adventní
období příprav na
vánoční svátky, hodně
štěstí a hlavně zdraví.
Petr Tomíček,
starosta SDH
Rohov
__________________________________________________________________________________

Tělovýchovná jednota Spartak Rohov
Šťastné, veselé a zdravé prožití vánočních svátků přeje občanům
TJ Spartak Rohov.

__________________________________________________________________________________
Poděkování
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu v anketě Český Goodwill, která nám pomohla dostat se
až do finále, tzn. být mezi prvními pěti. Z důvodu epidemiologické situace bylo vyhlášení přesunuto na
21.1.2021. O výsledcích Vás budeme vzápětí informovat. Zároveň Vám chceme z celého srdce
poděkovat za pomoc. Jsme si vědomi, že pro nikoho nebyl tento rok jednoduchý a o to víc si vaší
přízně vážíme! Věříme, že rok 2021 bude k nám všem příznivější.
Přejeme krásné vánoční svátky plné pohody a klidu. V novém roce pevné zdraví!
Tým Diakonie Broumov, sociální družstvo

________________

