__________________________________________________________________________________
Vážení a milí čtenáři,
vstupujeme do posledního týdne února a opět zjišťujeme, jak ten čas letí. Od minulého vydání Rohovského
zpravodaje se toho moc neudálo. Pro letošní rok plánované akce jsou buď ve fázi hodnocení k získání dotace na
jejich realizaci nebo jsou v přípravných fázích. V lednovém zpravodaji jsem Vás s nimi seznámil a do této
chvíle žádný jiný projektový záměr nepřibyl. Pokud máte nějaký požadavek do letošních plánů obce, neváhejte
nám napsat, zavolat nebo se stavit osobně. V tomto týdnu zasedalo zastupitelstvo obce, které projednávalo řadu
bodů v programu a o výsledcích Vás budu informovat v březnovém zpravodaji.
Dne 4. února se v Hlučíně uskutečnila mezinárodní konference u příležitosti 100. výročí vzniku regionu
Hlučínska. Doslova plný sál hlučínského kulturního domu svědčil o velkém zájmu obyvatel o historii svého
regionu. Konference byla dle mého názoru na velmi výborné úrovni a jsem přesvědčen o tom, že si každý
z účastníků odnesl to, co od této konference očekával. Z tohoto místa bych rád poděkoval všem organizátorům
za uspořádání této zajímavé akce a také i těm, kteří se konference zúčastnili. Pokud Vás zajímají další
informace o Hlučínsku, respektive o letošním výročí, můžete navštívit internetové stránky muzea Hlučínska na
www. muzeum-hlucinska.cz.
Chtěli bychom Vás srdečně pozvat na sobotní (29.2.2020) divadelní představení štěpánkovického ochotnického
spolku „Byt na inzerát“. Začátek je v 18 hod., vstupné 50 Kč. Na OÚ Rohov jsou v předprodeji poslední volné
vstupenky! Upozorňuji, že mše svatá v kapli bude sloužena v sobotu 29.2. již v 16:30 hod.!
Závěr úvodního slova patří přání všeho dobrého do dalších dnů…☺
Daniel Procházka, starosta

__________________________________________________________________________________
Pozvánka na workshop
Péče o ovocné stromy na zahradách a v krajině
Kde: Obecní dům, Hlavní 180, Rohov
Kdy: 14. 3. 2020 čas: 9:00 – 15:00 hodin
Workshop bude zaměřen na názorné ukázky péče o ovocné stromy v zahradách a ve volné krajině. Konkrétně
se zaměříme na řez v průběhu celého života ovocného stromu – výchovný řez, průklest, zmlazování, dále také
na zásady péče po celý rok. Druhá část workshopu bude probíhat formou praktické ukázky řezu ovocných
stromů. Účast na workshopech je bezplatná. Na akci je zajištěn oběd, po celou dobu je přítomen překladatel.
Kapacita workshopu je 25 účastníků z ČR. Registrace účastníků probíhá na webu: www.mashlucinsko.cz, emailem: mashlucinsko@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle: 553 764 082.
__________________________________________________________________________________________

OBEC ROHOV NABÍZÍ VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU !
Nabízíme k pronájmu volné nebytové prostory v objektu Domu služeb, konkrétně prostory bývalé
ordinace praktického lékaře v přízemí tohoto objektu. Prostory jsou ve stavu okamžitého využití –
např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže a jiné služby. Pro podrobné informace
kontaktujte náš úřad na e-mail: starosta@rohov.cz nebo na tel. 602 538 210.
__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie … Hlučínsko 1920 - 2020
V měsíci únoru jsme si připomněli významné výročí, 100 let připojení Hlučínska k Československu. Stalo se tak
4. února 1920, kdy bylo toto území odebráno z německého okresu Ratibor a vznikl český okres Hlučín.

Obec Rohov rok 1920
(fotografie z obecní kroniky)

Slavnostní sněm ke 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020 v kulturním domě v
Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí. Celé oslavy se od samotného
počátku nesly v regionálním duchu. Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po
slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské
století“ poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které
opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického
se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde
před několika lety prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní medailí Cypriána Lelka za osvětovou a
kulturní činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení obcí Hlučínska letos získali
paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a
Karel Klemensovi. Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí
Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu
Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi Kocurovi, panu
Rostislavovi Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia
- CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a polským gminám Kietrz, Krzanowice,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce připomněla jeho
ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např. předseda
Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař. O příjemný kulturní
zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a
sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo
vystoupení harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně
kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska, Kulturnímu
domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi a
Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková, Sdružení obcí Hlučínska

__________________________________________________________________________________________
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Úhrady poplatků
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2020 činí 550,- Kč/osoba.
Poplatek za psa na rok 2020 činí 100,- Kč/pes (za každého dalšího psa rovněž 100,- Kč).
Poplatek za odvod odpadních vod do obecní kanalizace činí 50,- Kč/osoba.
Poplatky můžete zaplatit v pokladně obecního úřadu (OÚ) nebo přímo na účet obce Rohov, kde č. účtu je
1847094369/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol číslo popisné, příklad – dům s č.p. 20 – variabilní
symbol 20.
Každý občan, který přijde platit místní poplatek za odpady, musí vyplnit přihlašovací formulář, za koho platí.
Formulář byl rozeslán s lednovým číslem zpravodaje, kdo bude platit převodem z účtu, může formulář vhodit do
poštovní schránky u OÚ. Tiskopisy formuláře jsou rovněž k vyzvednutí na OÚ.
V případě, že budete hradit poplatky způsobem: na bankovní účet, vyzvedněte si na OÚ nálepku na popelnici a
plastové pytle ke třídění komunálních odpadů: žluté – plasty, oranžové – nápojový karton, modré – papír.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků
a olejů bude v obci proveden v pondělí 2. 3. 2020 !
__________________________________________________________________________________________

Sdílený vývoz žump a septiků - 31. března 2020
Stejně jako na konci roku 2019 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
připravily pro jaro sdílený vývoz žump a septiků v lokalitách, které nejsou připojené na
veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Sdílený vývoz žump a septiků v naší
lokalitě bude probíhat 31. března 2020. V případě jakýchkoliv dalších dotazů
kontaktujte: Mgr. Marek Síbrt, tel.: 596 697 234, e-mail: marek.sibrt@smvak.cz

________________________________________________________________________________________
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Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který od loňského roku realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými
gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu probíhal sběr
historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných snímků byly některé vybrány pro prezentaci na
výstavách a pro česko-polský kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhaly fotografické workshopy, v rámci kterých
účastníci postupně zachycovali současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní
workshop proběhl ve dnech 28. - 29. 4. 2019 v Rohově, následovaly jednodenní workshopy 19. 5. 2019
v Krzanowicach, 20. 5. 2019 v Zabełkowě a 16. 6. 2019 v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhl 18. 8. 2019
v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií jsou od loňského podzimu prezentovány na pěti
čtrnáctidenních výstavách. V září 2019 mohli výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu 2019
putovala výstava na polské území, a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu 2019 se výstava
vrátila zpět na Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům fotografických
workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a
výstav.
Lenka Osmančíková, managerka Sdružení obcí Hlučínska
Vážení návštěvníci,
děkujeme Vám za dosavadní zhlédnutí této
výstavy, která je organizována pro občany
obce Rohov a také sousedních obcí.
Máte-li dotaz nebo připomínku k této
výstavě, neváhejte se obrátit na Obecní
úřad v Rohově.
Informujeme občany, že termín výstavy je
prodloužen do konce měsíce března.
Daniel Procházka
starosta obce Rohov

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava v minulých týdnech realizovala v naší obci rozšíření sítě
Meteostanic na silnicích I. tříd v Moravskoslezském kraji. V obci Rohov jde tzv. meteohlásku, umístěnou u
silnice I/46. Tato meteostanice bude monitorovat stav a podmínky na dopravní komunikaci, silnici I/46 Opava –
Rohov na úrovni staničení 132,4 km. Monitorování úseku silnice I/46 bude prováděno dvěma přehledovými
kamerami s přísvitem, dvěma vozovkovými senzory, senzory na teplotu a vlhkost, srážkoměrem a senzorem na
měření směru a rychlosti větru. Výstupy (naměřené údaje) jsou součástí celostátního systému a budou dostupné
na www.dopravniinfo.cz. Jak je již výše uvedeno, výstavba meteostanice vč. jejího provozu je plně v gesci
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava bez jakékoliv účasti obce Rohov.
Daniel Procházka, starosta
________________________________________________________________________________________
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Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě (OD) v průběhu roku 2019:
Pozn.: ZM – zasedací místnost v přízemí, SOH – Sdružení obcí Hlučínska
Období
Typ akce
Místnost OD Pořadatel
Leden
Zvěřinové hody
sál
Mysl. sdruž. Strahovice
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Přednáška o zdraví
klubovna
Soukromá firma
Výroční členská schůze SDH
ZM
SDH Rohov
Únor
Dětský maškarní ples
sál
Spolek Roháček
Ples SDH
sál
SDH Rohov
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Disco ples
sál
Březen
MDŽ pro ženy hasičů
ZM
SDH Rohov
Schůze veterán ligy
ZM
SDH Rohov
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Duben
Školení – Krizové řízení
sál
SOMHlučínska - západ
Květen
Vítání občánků
sál
Obec Rohov
Svatba
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Červen
Rodinná oslava
klubovna
Soukromá osoba
Svatba - snídaně
klubovna
Soukromá osoba
Červenec
--Srpen
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava
sál
Soukromá osoba
Září
Seminář – stavební zákon
sál
SOHlučínska - západ
Seminář – územní plánování
sál
SOHlučínska - západ
Slavnostní vysvěcení nového hasičského vozidla
sál
Obec Rohov + SDH
Výstava ovoce, zeleniny a domácích výrobků
hala OD
ČZS Rohov
Říjen
--Listopad
Podzimní setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Adventní jarmark a dílna
celý OD
Spolek Roháček
Prosinec
Soukromá oslava
klubovna
Soukromá osoba
Soukromá oslava
sál
Soukromá osoba
Turnaj v lukostřelbě
sál
Oddíl lukostřelby
Mikulášská nadílka
sál
Obec Rohov
Adventní koncert
sál
Obec Rohov
Rohovský krmáš
sál
Obec Rohov
Sněm Sdružení obcí Hlučínska (SOH)
sál
SOH
Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Tréninky sportovního oddílu lukostřelby – sál, zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně), schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2020

Jubilanti – 50 let 1 občanka
60 let 1 občan
80 let 1 občan

Zlatá svatba - 1

______________________________________________________________________________________
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Informace k provozu v obecní knihovně
 Otevírací doba: středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ ! V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního
fondu z Okresní knihovny v Opavě, vlastní fond financuje obec Rohov. Regionální fond je
sestavován vždy s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů. Fond knihovny obsahuje
nejen knižní novinky, bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy čtenářů.
 Statistika za rok 2019: k 31.12.2019 bylo v knihovně zapsáno 84 čtenářů, z toho 25 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 788 návštěvníků, návštěva on-line služeb 113 osob, k dispozici bylo 1489
knih (z toho naučná literatura 465, krásná literatura 1024), počet výpůjček byl 615. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 443 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 43.663 Kč. Webovou stránku knihovny navštívilo 2742 osob,
http:// www.knihovnarohov.wz.cz/, e-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
 Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
 Provozní doba je každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk
zdarma).
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !____________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Rozpis utkání mladších žáků na jaro 2020
kolo

domácí - hosté

hřiště

Rohov – SFC Opava

tráva

Rohov - Kylešovice

tráva

Štítina - Rohov

tráva

Rohov – Háj ve Slezsku

tráva

Rohov - Hněvošice

tráva

13. kolo
Sobota 18. 4. 2020 15:00
8. kolo
Sobota 2. 5. 2020 15:00
12. kolo
Středa 13. 5. 2020 17:00
11. kolo
Sobota 16. 5. 2020 15:00
10. kolo
Sobota 23. 5. 2020 15:00

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

9. kolo
Středa 3. 6. 2020 17:00

Štěpánkovice - Rohov

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ZUMBA V ROHOVĚ OD 19.2.2020
INSTRUKTORKA LUCIE NAWRATHOVÁ

1.hodina byla ve středu 19.2. Pravidelně budeme cvičit
ve středu anebo v pátek v 17:00h v sále Obecního domu !!!
Máš ráda hudbu a tanec? Tak přijď, určitě si to užiješ.
Termíny cvičení sleduj na: www.zumba-lucka.eu
FB: zumba a piloxing s luckou , + 420 774 506 188. Cena za lekci 70,-Kč. Rezervace není potřeba.

__________________________________________________________________________________________
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Roháček informuje o činnosti za rok 2019
Na začátku roku 2019 uspořádal Roháček tradiční ,,Maškarní ples“ pro děti, který se těší ze stále většího zájmu
dětí, a to nejen z Rohova ale i z blízkého okolí. Sál byl zaplněn různými maskami, a ani Roháček neotálel a
obecním domem to svištělo jednou čarodějnicí za druhou. To se jim však vymstilo, neboť koncem dubna
proběhla tradiční akce ,,Pálení čarodějnic“, kde po průvodu obcí byla ta nejstarší a nejškaredší čarodějnice
upálena . Podzimní sportovní hry v rámci Dožínkových slavností byly málem z organizačních důvodů
zrušeny, ale nakonec tuto akci převzala obec, a díky dobrovolníkům se akce uskutečnila. Podzimní počasí se
pomalu loučilo, a tak jsme se ještě rozloučili se všemi broučky a beruškami na akci ,,Světluškový rej“, který
připadl na konec měsíce října. Sobotní odpoledne před první adventní nedělí bezpochyby patřilo akci ,,Vánoční
dílna a jarmark“, která byla opět zorganizovaná na jedničku, a zájem občanů a jejich známých nás rok od roku
více těší. Tato akce je rozsáhlá a za její organizaci stojí nejen Roháček, ale také Klub seniorů, Místní knihovna
Rohov, OÚ Rohov a Knihovna Kobeřice. V měsíci prosinec proběhla poslední akce v roce ,,Mikulášská
nadílka“. Svatý Mikuláš nejdříve navštívil kapli, a pak společně s andělem a čertem naděloval dětem v obecním
domě.
Roháček touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov za
pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a vstřícné
jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
Roháček
__________________________________________________________________________________________

Maškarní ples
Sobotní lednové odpoledne 25. ledna se sál obecního domu proměnil
v cirkus. Roháček se převlékl za klauny a principála a uspořádal nejen pro
malé ratolesti ,,Maškarní ples“. Od 15 hodin se začal sál plnit různými
maskami – princeznami, beruškami, zvířátky a mnoha dalšími a krásnými
maskami. Všechny tyto krásné masky se nám představily v promenádě, a
protože každá maska byla krásná a originální, zasloužili si všichni sladkou
odměnu. Poté se losovaly krásné ceny pro děti v maskách. Program dětem
zajistil opravdový klaun, který si pro děti připravil bohatý program, hry,
soutěže, tanečky, a nakonec modeloval zvířátka z balónků. Stejně jako
každý rok, tak i letos se děti nejvíce těšily na bohatou tombolu, kde měly možnost vyhrát krásnou cenu. A komu
vyhládlo či měl chuť na něco dobrého, mohl navštívit náš bar v klubovně.
Roháček děkuje všem dětem, že s námi strávily krásné sobotní odpoledne. Těšíme se zase příště  Roháček

_______________________________________________________________________________________
TJ Spartak Rohov informuje
Tělovýchovná jednota Spartak Rohov srdečně zve své členy na výroční členskou schůzi, která
se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020 v Hospodě na hřišti, a to v 16:00 hodin.
Na přátelské setkání se těší pořadatelé.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Výsledky koledování v roce 2020

OBEC

Vykoledovaná
částka

Antošovice

15 590 Kč

Bělá

26 123 Kč

Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice

OBEC

Vykoledovaná
částka

Kravaře, včetně Koutů a
Dvořiska

292 226 Kč

123 637 Kč

Ludgeřovice

184 320 Kč

171 621 Kč

Markvartovice

79 501 Kč

Píšť

78 181 Kč
103 349 Kč

Dolní Benešov Zábřeh

166 439 Kč

Rohov

37 075 Kč

Hať

130 542 Kč

Strahovice

53 512 Kč

Hlučín - Bobrovníky

59 140 Kč

Sudice

33 353 Kč

Hlučín – Darkovičky

88 661 Kč

Šilheřovice

81 816 Kč

Hlučín - město
Chuchelná

310 894 Kč

Štěpánkovice

153 771 Kč

72 726 Kč

Třebom

6 328 Kč

Kobeřice

163 049 Kč

Vřesina

75 989 Kč

Kozmice

92 220 Kč

Závada

32 188 Kč

Celkem vykoledováno: 2 632 251 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 710 963 Kč
Děkujeme za Vaše dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí
a měst Hlučínska děkujeme za skvělou spolupráci. Bez Vaší oběti a nadšení by nebylo možné sbírku uspořádat.
Vaše Charita Hlučín.
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané v obci Rohov v sobotu dne 4. ledna 2020
vedoucí
1 Blanka
Lasáková

koledníci
částka Kč
Lasáková Beata,
8.040,Csölleová Sofie,
Csölleová Stefanie
2 Monika
Nevřela Filip,
9.120,Nevřelová Obrusníková Marie,
Prasková Eliška
3 Kateřina
Halfar Josef,
10.705,Stříbná
Nevřela Dominik,
Nevřelová Anežka
4 Jana Tvrdá Žídková Viktorie
9.210,Hluchníková Hedvika,
Komárková Anastázie
Celkem: 37.075,- Kč (v loňském roce to bylo 33.400,- Kč)
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Změny jízdních řádů k 1. 3. 2020
Oblast

č. linky

název linky

spoj

čas odjezdu z
změna
důvod změny
výchozí zastávky______________________________________
Opavsko
902252
Opava-Kobeřice-Sudice-Třebom
201
6:26
uspíšení spoje o 5 min.-navazuje
na spoj 204/252 s odjezdem v 6:28
Kodis
Opavsko
902252
Opava-Kobeřice-Sudice-Třebom
12
6:23
Na spoj 12/902252 navazuje v zast.
Sudice, nám. spoj č. 18/914281 (do Ostravy) Kodis
Opavsko
902252
Opava-Kobeřice-Sudice-Třebom
14
6:23
Na spoj 14/902252 navazuje v zast.
Sudice,nám. na spoj č. 18/281 (do Ostravy) Kodis
Opavsko
902253
Opava - Chlebičov - Oldřišov - Hněvošice - Kobeřice 8
4:57
úprava jízdní doby od Pustých Jakartic
do Opavy, dojezd do Opavy o 2 min.
dříve, přestup cest. na 245/3 do Hradce
Kodis
Opavsko
902253
Opava - Chlebičov - Oldřišov - Hněvošice - Kobeřice 216
20:35
uspíšení spoje o 20 min.
požadavek obce Hněvošice
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Uskutečnilo se
Zvěřinové hody – 18. 1. 2020 – Obecní dům v Rohově

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Firma Opoloný Bernard z
Chuchelné Vám nabízí kontrolu a
vystavení revize kotle na tuhá
paliva včetně kotlů s automatickým
podáváním
paliva.
Rovněž
upozorňujeme, že dle paragrafu 17
zákona číslo 201/2012 sbírky jí
musí vlastnit každý uživatel těchto
zdrojů. Platnost revize je nově na tři
roky a cena Kč 1000,- po doručení.
Součástí ceny je také zadání revize
do národního registru ISPOP. Dále
Vám nabízí dodávku a montáž
všech
typů
zdrojů
tepla,
plynoinstalace, vodoinstalace a
topenářské práce. V případě zájmu
nás prosím kontaktujte na tel. čísle
602954821 nebo na emailové adrese
opolony@seznam.cz

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pracovní ponk
V pátek 31.1.2020 získala naše mateřská škola v rámci realizace MAP vzdělávání pro Hlučínsko DĚTSKÝ
PRACOVNÍ PONK. Tato pomůcka povede děti k získávání zkušeností, jak pracovat s nářadím a materiálem.
Budou rozvíjet svou zručnost, kreativitu a tvořivost. Děti v tomto věku jsou ještě správně zvídavé a zvědavé.

„Ve zdravém těle, zdravý duch“
V rámci Školního vzdělávacího programu se děti v měsíci lednu seznámily s lidským tělem. Pracovali jsme
s encyklopediemi, obrázkovým materiálem, ale také s knihami na odborné úrovni, které nám posloužily
k získání nových informací a důležitých poznatků. Ze všeho nejdříve jsme poznávali kostru, pak vnitřní orgány,
neopomenuli jsme ani lidské smysly (sluch, hmat, zrak, čich, chuť) a pomocí her jsme je rozvíjeli.
Paní učitelka (v roli paní doktorky) s pomocí plyšáků přiblížila dětem různá ošetření zranění.
Vedly jsme děti k uvědomění si nutnosti pečovat o své zdraví, k osvojení si poznatků o lidském těle, co je
zdravé a co ne, k vytváření zdravých životních návyků, základů zdravého životního stylu.
MŠ Rohov
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
Ve středu 29. ledna proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Do této náročné soutěže se letos
přihlásilo celkem 21 recitátorů, kteří pokryli všechny věkové kategorie a jedno nesoutěžní duo. Všichni
přednášející předvedli pěkné výkony, které pobavily publikum, a sklidili bouřlivý potlesk. Porota ve složení
Romana Synková, Lenka Sniegoňová, Petra Poštulková a Kateřina
Hrubá musela řešit nejednoduchý úkol, kdo postoupí do okrskového
kola této náročné soutěže. Nakonec porota rozhodla, že nás budou
reprezentovat tito žáci:
Kategorie I
1. Hedvika Hluchníková
2. Anastázie Komárková
3. Jan Stříbný
4. Marie Obrusníková
Kategorie II
1. Eliška Halfarová
2. Vojtěch Chovanec
3. Nela Býmová
Kategorie III 1. Tereza Hluchníková
2. Dominik Hluchník
Kategorie IV 1. Ester Mrvová
Tito recitátoři postupují do okrskového kola, které proběhne 17. února 2020 v Kravařích. Všem zúčastněným
děkujeme, výhercům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v okrskovém kole 
Mgr. Romana Synková

_________________________________________________________________________________________
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