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Vážení spoluobčané,
když jsem zhruba před měsícem psal úvodní slovo do březnového zpravodaje, netušil jsem, že za pár dní se
dostaneme do situace, ve které jsme snad ještě nikdy v novodobé historii nebyli. Nový typ koronaviru Covid-19
nás dostal do nouzového stavu, ve kterém zůstala celá společnost, a nejen v Česku. Nouzový stav byl vyhlášen
12. března 2020. Doslova jsme izolováni v mnoha oblastech každodenního života a zažíváme mnohá omezení,
na které jsme nebyli zvyklí a připraveni. Vím, že z mnoha míst se k nám dostávají informace nejrůznějšího
druhu, proto bych nechtěl psát o něčem, co už víte z médií. Zaměřím se tedy jen na naši obec. Stejně jako
všechny ostatní v republice „jedeme“ v nouzovém stavu a s touto situací se musíme vyrovnávat a věřím, že i
vyrovnáváme. Přijali jsme různá opatření. Někdo může říci, že pozdě. Já si to nemyslím. Vždyť i dnes dostávám
různé nabídky na ochranné prostředky, informace o tom, co musíme zajistit, jak obyvatelstvo informovat o
aktuálních informacích a podobně. Např. ochranné prostředky jsme očekávali od státu – a hned. Bohužel je
dodnes nemáme, respektive máme, ale ve značně omezeném množství. Nebýt ochoty místních lidí, mohli
bychom na tom být možná hůře, než jsme nyní. Ale hodnotit něco zpět mi přijde zbytečné. Domnívám se však,
že by se z toho prvotního „šílenství“ mělo vzít ponaučení. Jaké jsme tedy přijali opatření v naší obci. Veškeré
informace o nákaze zveřejňujeme na internetových stránkách obce Rohov v nově vytvořené sekci –
KORONAVIRUS COVID – 19 (v nabídce MENU hned nahoře), kde najdete veškeré informace k tomuto
tématu. Nad rámec toho jsou ještě na plakátovacích plochách a vitrínách umísťovány další letáky
s informacemi. Samozřejmě jsou aktuální informace vyhlašovány i místním rozhlasem. Od 17. března jsme po
dohodě s vedením mateřské školy a rodiči omezili provoz této školky. Důvodem je samozřejmě ochrana našich
dětí před nebezpečím. V Domě služeb se v provozovnách prodejny potravin Hruška a pobočce České pošty
zavedla bezpečností opatření před nákazou. Vstup do těchto společných prostor je pouze s ochranou obličeje a
v prodejně potravin navíc vstup pouze s ochrannými rukavicemi či plastovými sáčky. A protože se jedná o
jediné místo, kde se soustřeďuje každý den mnoho lidí, prosím a zároveň apeluji na občany, aby tato opatření
dodržovali. Chráníte nejen sami sebe, ale i ostatní ! Omezen je i provoz obecního úřadu. I když jsme Vás
informovali o omezeném provozu úřadu (úředních hodin) na dva dny v týdnu (pondělí a středy) v celkovém
rozsahu úředních hodin v délce 6 hodin v týdnu, náš úřad funguje po celou dobu nouzového stavu nepřetržitě
jako každý „normální“ den v pracovním týdnu. Vyřízení vašich potřeb na obecním úřadě je sice omezeno, avšak
za určitých podmínek (např. zákaz vstupu do prostor OÚ), tedy „přes okno“ je možný. Omezeny jsou také
některé provozy místních firem. Tuto nezáviděníhodnou situaci snad pomůže vyřešit stát. Pevně věřím, že
návrhy ze strany vlády se naplní a (byť částečně) vykompenzují vzniklé ztráty v podnikatelské činnosti našich
firem. Chtěl bych v tuto chvíli a u této příležitosti moc poděkovat všem těmto lidem, zejména pak –
prodavačkám v prodejně potravin, pracovnici pobočky České pošty a jejím kolegyním, rodičům dětí, místním
podnikatelům a řemeslníkům, kteří se obětavě vyrovnávají se situací, způsobenou nákazou koronaviru Covid –
19. Moc Vám všem upřímně děkuji. Co se týče obyvatelstva. Od prvních dnů v nouzovém stavu, respektive
omezení volného pohybu osob se zvedla obrovská vlna dobročinnosti. Volali a psali mi místní občané, že se
nabízejí s donáškou lidem, kteří sami nemohou nakoupit v obchodě, zajít si na poštu apod. _________________
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Zhruba 12 rohovských občanů nám ušilo více jak 1200 ks textilních roušek !! a stále šijí. Další se nabídli
s roznáškou těchto roušek, další budou vyrábět ochranné štíty, atd. Věřte mi, mám z toho velkou radost. Jsem
rád, že jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomoci jeden druhému a dobrovolně. Že nesedí doma u Facebooku a
kritizují. Většinou kritizuje ten, kdo vlastně nic neudělal, nepomohl. Ale to neřeším. Řeším aktuální potřeby a
snažím se s kolegyněmi z úřadu, zaměstnanci obce, zastupiteli obce a řadou dobrovolníků zajistit vše, co se dá.
Dal jsem si skromný plán. Chtěl jsem, aby každý občan obce Rohov měl od nás 2 roušky. To se podařilo. Navíc
jsem zajistil (byť menší množství) dezinfekčního přípravku na ruce do každého domu (160 ks). Touto cestou
bych chtěl moc poděkovat firmě TRISOL farm s. r. o., p. Bezděkovi z ul. Dolní, za poskytnutí zelených láhví na
tento prostředek a to zcela zdarma. Občané dostali do svých domácností rovněž několik stovek gumových
(latexových) rukavic. Jak jsem již uvedl, švadlenky nám stále šijí roušky. Tyto roušky budou opět rozdávány do
domácností. Zajišťuji ještě další dezinfekci a latexové rukavice. S tím je však (stále) problém. Situace se snad
zlepší natolik, že se podaří v rámci sedmého kola rozvozu ochranných prostředků uskutečnit v nejbližších
dnech. Chtěl bych Vás také informovat, že stále platí krizové číslo, které jsme zřídili na začátku nouzového
stavu, pro případ potřeby pomoci. Obec vyčlenila nouzové ubytování. Je aktivován krizový výbor obce. Máme
k dispozici respirátory třídy FFP2 a dezinfekci. To vše v případě, se někdo z vás (nedej Bože) „dostane“ do
karantény. V „normálním“ stavu Vám postačují ty ochranné prostředky, které máte od nás či jste si je zajistili
sami. O tom, jaké typy respirátorů či roušek se mají používat, se dočtete na internetových stránkách obce ve
zmiňovaném odkazu. Chci moc poděkovat i všem dalším lidem, kteří nám pomáhají překonávat překážky
nouzového stavu. Děkuji upřímně všem ženám, které nám šijí roušky, děkuji zaměstnancům obce a úřadu za
pomoc i spolupráci, členům zastupitelstva za jejich obětavost a pomocnou ruku a samozřejmě všem ostatním, na
které jsem nevědomky zapomněl. Ještě jedna oblast, která je současnou situací „zasažena“. Tou je společenský
a duchovní život. Řada sportovních, vzdělávacích či kulturních akcí a aktivit je zrušena nebo se plánuje její
zrušení. U nás se doposud zrušilo divadelní představení (28.3.2020), předpokládá se zrušení akce Den země
(24.4.2020), Pálení čarodějnic (30.4.2020), ostatní budou
přizpůsobeny aktuální situací. Zrušeny byly veškeré
bohoslužby. Zkrátka věci doposud nevídané. Návštěvy kostela
či kaple nejsou úplně zakázány, jejich přístup je však rovněž
omezen. Proto i v tomto případě sledujte buď internetové
stránky obce nebo farnosti či sledujte informační plakáty ve
vývěskách.
Co uvést na závěr. Přeji si, ať už to skončí…
Z médií se každý den dozvídáme nejrůznější scénáře s vývojem
situace. Ať už budou jakékoliv, neobejdeme se v nejbližších
dnech a týdnech bez maximálního úsilí věnovaného prevenci a
ochraně sami sebe a těch okolo nás. Musíme dodržovat veškerá
nařízení a doporučení. Musíme všichni nosit ochranné
prostředky (textilní, jednorázové či jiné roušky), často si mýt ruce mýdlovou vodou, dodržovat odstup jeden od
druhého, neshlukovat se ve větším množství než dvě osoby, budeme dle svých možností dezinfikovat často
používané povrchy, atd. Zkrátka vše, co je nám vládou, hygieniky a krizovým štábem doporučeno. Pokud
nebudeme všichni táhnout za jeden provaz a nebudeme dodržovat to, o čem píši…………..tak to brzy neskončí.
Závěrem Vám všem přeji především pevné zdraví a štěstí. Toho potřebujeme v těchto dnech taky dost. Přeji
Vám mnoho sil, zdravého rozumu, pokud možno veselou mysl a Boží požehnání…….. ústy velmi významného
člověka : spousty lidí se ptá, proč taková situace nastala. Položme si však otázku, co nám tím chce Pán
říci………………………………………………………..otevřeme oči a srdce a možná odpověď najdeme.
Poklidné dny
Daniel P r o c h á z k a, starosta
_________________________________________________________________________________________

Požehnané a klidné velikonoční svátky
přejí občanům
členové zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu…
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Distribuce ochranných roušek v obci
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že ochranné roušky jsou v obci již rozneseny, a to 2 ks roušek na
osobu. Pokud kdokoliv z občanů neobdržel tento počet roušek, ať to nahlásí na obecní úřad.
Rouška mu bude dodána !!! Kdo má zájem o dětské ochranné roušky, může se nahlásit na OÚ.
V případě potřeby se prosím obracejte na tel. č. 553 761 091 nebo na e-mail : rohov@rohov.cz. Děkujeme !

Na webové stránce obce Rohov je umístěn nový odkaz, kde jsou zveřejňovány aktuální informace:
www.rohov.cz, Koronavirus COVID 19 !
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény
má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce. Dbejte na maximální míru ochrany
a osobní hygienu při nakládání s odpady. Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle.
Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu (popelnice). V žádném případě je nedávejte do
tříděného sběru. Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými odpady jako
doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré
odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic
a kontejnerů na směsný odpad. Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem,
kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, použitého textilu, sběr papíru a použitých
jedlých tuků a olejů bude v obci proveden v pondělí 4. května 2020 !
___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Úhrady poplatků za psa, komunální odpad, odvod odpadních vod do obecní kanalizace v době
nouzového stavu
Splatnost výše uvedených poplatků je do 30. 06. kalendářního roku.
Upozorňujeme občany, kteří přesto chtějí uhradit poplatky elektronicky na účet Obce Rohov –
1847094369/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol číslo popisné, příklad – dům s č.p. 20 – variabilní
symbol 20, aby si nejprve ověřili jejich výši pro rok 2020 – viz. níže:
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.
V případě, že budete hradit poplatky způsobem: na bankovní účet, bude vám do poštovní schránky dodána
nálepka na popelnici a plastové pytle ke třídění komunálních odpadů: žluté – plasty, oranžové – nápojový
karton, modré – papír.
_________________________________________________________________________________________

INFORMUJEME - technický dvůr/sběrné místo obce
Informujeme občany, že je dispozici pro drobný prodej stavební materiál – štěrk, písek, struska, kamenivo.
Ceník - písek: 367,- Kč/t, kámen fr. 16-32: 382,- Kč/t, štěrk fr. 0-4: 417,- Kč/t, struska: 348,- Kč/t.
Technický dvůr/sběrné místo obce bude v sobotu 11. 4. 2020 z důvodu velikonočních svátků uzavřen !
Od dalšího týdne bude otevřen každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod., proto žádáme občany, aby využívali
tento termín a zároveň dodržovali čistotu a pořádek v okolí technického dvora/sběrného místa a neodkládali
své odpady před tento areál, či jeho okolí. V případě potřeby volejte starostovi obce na tel.: 602 538 210.
Daniel Procházka, starosta
_________________________________________________________________________________________
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
Bude vás zajímat - Finanční zapojení obce Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov
Zastupitelstvo obce Rohov schválilo finanční zapojení obce Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov, a to
tak, že bude spolufinancovat prostřednictvím Moravskoslezského kraje vlastníky nemovitostí na území obce, kteří
získají dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekty „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,, .
Doposud obec přispěla na výměnu kotlů finanční částkou ve výši 140.817,- Kč.
Na svém posledním 15. zasedání dne 25. 02. 2020 zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí další dotace účelově
určenou na spolufinancování projektu pro další vlastníky nemovitostí na území obce Rohov, a to v rámci 2. výzvy
ve výši 22.500,- Kč a v rámci 3. výzvy ve výši 30.000,- Kč.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2020
Společenská kronika –

Společenská kronika –
Počet obyvatel k 1.1.2020: 594
měsíc březen 2020
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 9
J
u
b
i
lanti – 60 let 1 občanka
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 1
70 let 1 občanka
Zemřelí občané : 0
80 let 1 občanka
Narozené děti : 3 (2 děvčátka a 1 chlapeček)
N
a
r
o
z
e
n
í
–
2
děvčátka
Počet obyvatel k 1.4.2020: 605
Sňatky : 1
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kompostéry
Obecní úřad průběžně zaznamenává žádosti občanů o poskytnutí zahradních kompostérů. Obec v současné době
neplánovala pořízení dalších kompostérů, jelikož se nerýsovaly další možnosti využití dotačních prostředků na
likvidaci bioodpadu, mj. i na kompostéry. Obec však má zájem vyhovět občanům a zapojit se v případě, že bude
vyhlášená, do některé z výzev OPŽP na předcházení vzniku odpadů a pořídit kompostéry pro občany. Prosíme
proto občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby tuto informaci nahlásili na OÚ, a to na e-mail:
rohov@rohov.cz.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Výstavba meteostanic v Moravskoslezském kraji
Společnost ELTODO, a.s. získala zakázku na dodávku a montáž 3 nových silničních meteostanic v
Moravskoslezském kraji. Na realizaci akce se podílí také společnost Vegacom a.s., která zajišťuje zemní práce v
celém rozsahu a další dvě společnosti, které působí v tomto odvětví.
Jedná se o následující lokality:
• D56 v obci Paskov,
• I/11 v obci Havířov – Bludovice,
• I/46 v obci Rohov.
Účelem zřízení meteostanic je zajištění monitorování úseku silnice tzv. příslušenstvím METEO, které je
tvořeno:
• dvěma přehledovými kamerami s přísvitem (pouze snímkují komunikaci),
• vozovkovým senzorem teploty, hloubkovým senzorem teploty,
• senzory na teplotu a vlhkost, srážkoměrem,
• dohledoměrem a senzorem na měření směru a rychlosti větru
• a příslušenstvím (NN rozvaděč + řídící jednotka)
_________________________________________________________________________________________
Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat ? Vaše příspěvky můžete
poslat e-mailem na: sekretariat@rohov.cz nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do Obecního domu !
_________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..z obecní kroniky
Stalo se před 70 lety…
Rok 1950
Přehled:
oddavky – 8, narození – 21, úmrtí - 5
11. února se sešli občané do místnosti
v Pohostinství na přednášku „Rok 1920
a Hlučínsko“. Na přednášku přišlo
velmi málo lidí, třebaže to byla
přednáška velmi hodnotná a dobře
připravená.
6. března sehrál divadelní kroužek
Osvětové besedy spolu s dětmi národní
školy pohádku „Sůl nad zlato“. Tato
pohádka byla bohatě vypravena a
občanům se velmi líbila.
8. březen byl ve znamení pěkných oslav
Mezinárodního dne žen. Do sálu u
Odvedenci z Rohova, poznáte je ?
Komárků přišlo 125 žen, aby shlédly
pořad, který jim připravily děti mateřské a národní školy. Místní národní výbor připravil pro maminky
pohoštění.
7. dubna bylo zahájeno školení řidičů v autoškole v Sudicích, jehož se z Rohova zúčastnilo 7 občanů.
V autoškole bylo možno získat řidičský průkaz na motocykl, osobní auto a traktor.
9. dubna byly zahájeny práce na výkopu základů pro nový kravín.
Rok 1957
Na podzim se objevila v celém světě vlna epidemie chřipky. Projevovala se horečkou po dva až tři dny a
bolestmi hlavy, pokud to byly případy lehčího rázu. Velmi nebezpečně ztěžovala léčbu při napadení s jinou
chorobou.
Aby bylo zabráněno rozšiřování epidemie, byly na určitou dobu zastaveny veřejné podniky jako např. divadla a
kina, jinde školy nebo byly uzavřeny návštěvám nemocnice. Nebylo případu, že by v Rohově někdo zemřel.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hlučínsko, tak trochu jiné pohraničí, slaví 100 let od svého vzniku!
Když se řekne Hlučínsko, hodí se dodat „trochu jiné pohraničí“. Nenarazíte zde na vybydlené domy, rozbité
kostely ani na sociální potíže, jež sužují oblasti bývalých Sudet. Naopak jde o prosperující region, ke kterému
jeho obyvatele pojí hluboký citový vztah.
Území Hlučínska se nachází v Moravskoslezském kraji, mezi řekami Opavou a Odrou a hranicí s Polskem. V
regionu žije asi 80.000 obyvatel a největším a současně „hlavním“ městem je Hlučín (14.500).
Hlučínsko je regionem mnoha přívlastků: zmítané osudem, opomíjené, dobrosrdečné, fascinující. Vždycky bylo
nějakým způsobem jiné. Od českých zemí se liší historií, svéráznou mentalitou a nářečím, které je pro člověka z
vnitrozemí nesrozumitelné. Místní obyvatelé byli známí svou pracovitostí a pozitivním vztahem k Německu (od
roku 1742 byli obyvateli Pruska!). To vše v důsledku modernizačních a globalizačních procesů pomalu zaniká.
Spjatost s regionem však, zdá se, přetrvává.
Hlučínsko je náhodou dějinnou hříčkou i společenskou laboratoří. Vzniklo po první světové válce, když si
nástupnické státy porcovaly poražené monarchie. Československo požadovalo oblasti Horního Slezska, z nichž
se podařilo prosadit jižní část německého okresu Ratiboř. Místní obyvatelé si připojení k nové republice nepřáli,
poněvadž je k novému státu nic nevázalo. Žili do té doby v Německu a byli formováni rozmáhajícím se
německým nacionalismem. Hovořili však archaickým dialektem češtiny, což mělo dle dobového mínění
dokazovat, že se jedná o příslušníky českého národa. Rozhodnutím Versailleské smlouvy bylo území jižního
Ratibořska přičleněno 4. února 1920 k Československu, čímž vzniklo Hlučínsko.
_________________________________________________________________________________________
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Německo se s jeho odstoupením nesmířilo a po mnichovských událostech v roce 1938 jej opět přičlenilo k
původnímu okresu. Do 2. sv. války rukovali nejprve muži mající za sebou předválečnou službu u
československé armády. Došlo však i na nedospělé chlapce. Z 12 000 narukovaných se jich 3 000 domů již
nevrátilo. Na jaře 1945 se přes Hlučínsko přehnala fronta. Zanechala zde ničivé následky v podobě pobořených
vesnic a ztrát na životech. Je neuvěřitelné, s jakou rychlostí se obyvatelům podařilo zpustošený region obnovit,
přestože se mužská populace zdlouhavě vracela ze zajetí.
Anna Malchárková - Hlučínsko:
Jsem země malá, Bohem požehnaná.
Po bitvách pánů Prajskou nazývaná.
Ozvěna zůstala a ta se zpátky vrací.
Nevinná má vina se v čase dějin ztrácí.

Uvidíš studánky, řeku dravé vody,
Výstavná obydlí a čisté hospody.
Tvou mysl uklidní stín tmavých lesů,
Lesk hladin rybníků i rudého vřesu.

Já vím, co ztráta je a jaká její cena.
Prošla jsem zkouškou, vyšla zocelena.
Netrpím leností, vím co je kříž.
Pílí a zručností zvedán se výš.

Za lesní hranicí polská jsou města.
Kdysi to bývala jedna zem Slezská.
K sobě se vracíme, jsme srdcem blíž.
Přátelství nezruší už žádná mříž.

Zastav se pocestný, buď vítán k nám.
Přišel si na Prajsku, koláč ti dám.
Cesta tě zavedla až k prahu ráje.
Prajska je jinačí, než všechny kraje.

V dobrém kdo přichází, znovu je zván.
Pochopí pocestný, kde poklad mám?
Bohatství není to, co oči tvé vidí
To bývá ukryto v duších mých lidí.

1. Kousek historie
První osídlení Hlučínska dokazují nálezy pěstního klínu srdčitého tvaru u Bohuslavic, ale i další nálezy
v Oldřišov, Závadě a Bolaticích, spadajících do období před starší a střední doby kamenné před více jak 100 000
lety. Nejvýznamnějším archeologickým nálezem z Hlučínska je tzv. Landecká Venuše pocházející z období
středního paleolitu (cca před 40 000 lety), která byla nalezena v lokalitě Landek v Petřkovicích.
První písemné zmínky o obcích na Hlučínsku se objevují na počátku 13. století a k nejstarším sídlům patří
město Kravaře (1224), obce Píšť (1228), Malé Hoštice (1230), Oldřišov (1234), Kobeřice (1236).
Největším a nejstarším sídlem Hlučínska je město Hlučín, které bylo založeno r. 1256 českým králem
Přemyslem Otakarem II a je přirozeným centrem regionu.
Hlučínsko si prošlo pohnutou historií. Jeho území patřilo Polskému státu (do 12. stol.), Českému státu (od 12.
stol.), bylo součástí Uherského království (koncem 15. stol.) a také Habsburské monarchie (od 16. do 18. stol.).
Od roku 1742 po prohrané bitvě Marie Terezie s pruským králem Bedřichem I., připadlo Hlučínsko Prusku a
stalo se jeho součástí až do roku 1920.
Porážkou centrálních mocností 1. světové války a rozpadem Německého císařství a Rakouska-Uherska vzniklo
nové státoprávní uspořádání v Evropě, jehož důsledkem bylo i to, že 4. 2. 1920 bylo Hlučínsko přičleněno
k Československu.
Tento stav trval až do 8. října 1938, kdy se Hlučínsko stalo opět součástí Třetí říše jako Pruské Slezsko. Po 2.
světové válce se Hlučínsko natrvalo stává územím Československa.
Na životech obyvatel Hlučínska se výrazně podepsaly různé války, ať už vpádem Mongolů (40. léta 13. stol.),
dánských a švédských vojsk (v období 30. leté války – 17. stol.), rakousko-pruský válečný konflikt,
Napoleonské války a především 1. světová a 2. světová válka.
Mnoho obyvatel regionu zemřelo v těchto válkách a z poslední sv. války ještě zůstalo mnoho rodin, které v ní
ztratilo své blízké.
Přes všechny své útrapy si obyvatelé Hlučínska podrželi své typické vlastnosti - smysl pro pořádek
a pracovitost, což se výrazně podepsalo na krásném vzhledu obcí a měst Hlučínska.
pokračování příště
Čerpáno ze zdrojů Sdružení obcí Hlučínska
__________________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Vážení sportovní přátelé,
na základě aktuálních informací a dle rozhodnutí Výkonného výboru
fotbalové asociace České republiky se RUŠÍ všechna utkání v
jarní fotbalové sezóně 2019/2020 bez náhrady, umístění
z podzimu zůstává konečné …

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Přehled činnosti SDH Rohov v roce 2019
V lednu jsme se sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili činnost uplynulého roku a naplánovali
aktivity, které jsou nezbytné pro fungování sboru SDH i zásahové jednotky obce na rok následující. Pravidelně
jsme se scházeli na výborových schůzích, a také při zasedáních 11. okrsku Okresního sdružení hasičů Opavy,
ke kterému patříme.
Dne 16. února se uskutečnil Hasičský ples v sále obecního domu, kde k tanci a poslechu zahrál p. Malchárek.
Nechyběla bohatá tombola, do které přispěli cenami obecní úřad, členové SDH a jejich kamarádi a ostatní
sponzoři z řad soukromých firem.
U příležitosti MDŽ patřil 8. březen již tradičně všem ženám hasičkám i manželkám hasičů. V zasedací místnosti
jsme pro ženy připravili pohoštění a vítali jsme je samozřejmě kytkou.
Dne 4. května byla v místní kapli sloužená mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Rohova. V květnu se soutěžní
sportovní družstvo mužů zúčastnilo Okrskové soutěže 11. okrsku v Borové. Další víkend patřil soutěžnímu
družstvu hasičů „Veteráni“, kdy se zúčastnili 1. kola soutěže pod názvem Veterán liga, kde členové týmu musí
být starší 35 let. V neděli 12. května proběhlo Svatofloriánské setkání hasičů 11. okrsku v kostele v Chuchelné.
Následující sobotu 18. května vyjela zásahová jednotka k námětovému cvičení, které probíhalo v areálu
rekreační chaty „Královna“ na území katastru Strahovice.
První červnová neděle patřila tradičně hasičské slavnosti v Rohově „Memoriál Huberta Hluchníka“, která se
konala na místním fotbalovém hřišti. V tomto roce jsme se podíleli společně s OÚ na organizaci Rohovského
odpustu.
V červenci jsme se zúčastnili česko-polské hasičské soutěže Moravská brána v Kietrzi. K dalším aktivitám lze
přičíst čištění komunikací po přívalových deštích.
Dne 14. září proběhlo poslední kolo Veterán ligy ročníku 2019 v Rohově. Před zraky mnoha diváků probíhal
netradiční a náročný útok, se kterým si musela poradit družstva jak mužů, tak i žen. V září proběhlo další
námětové cvičení, tentokrát v polských Krzanowicích. Dne 28. září bylo slavnostně posvěceno a předáno
k užívání místním hasičům nové
zásahové vozidlo zn. MAN,
pořízeno
v rámci
projektu
„READY TO HELP“.
Dne 14. prosince členové SDH
zajistili postavení a nasvětlení
vánočních stromů, a to před místní
kaplí a před budovou OÚ.
Předposlední den roku 2019 bylo
zajištěno bruslení pro veřejnost
v Kravařích ve spolupráci s OÚ
Rohov a OÚ Sudice.
SDH Rohov
__________________________________________________________________________________________
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Milí farníci,
již za pár dní budeme slavit nejdůležitější křesťanské svátky. Současná mimořádná situace pandemie virového
onemocnění COVID-19 nám bohužel neumožňuje oslavit Kristovo vítězství nad smrtí při společném slavení
liturgie. Bylo by velké nepochopení myslet si, že díky těmto okolnostem „nebudou letos žádné pořádné
Velikonoce“, jak možná někde od lidí zaslechneme. Naštěstí podstata Velikonoc nezávisí na možnostech
a způsobu našeho slavení. Ano, letošní Velikonoce budou velmi odlišné od toho, jak jsme byli dosud zvyklí,
nicméně na události, že Kristus přemohl moc hříchu a smrti, vstal z mrtvých, a nám tak dal účast na
tomto svém vzkříšení, se nic nemění. Nemožnost tyto svátky prožít ve farním společenství v našich kostelích
nic neubírá na zásadním významu této události pro život každého člověka – tím spíše křesťana: Světlo Kristova
vzkříšení proměnilo lidský úděl zasažený hříchem a stále proměňuje každou lidskou temnotu. Svátky
budeme slavit semknuti v rodinném společenství, v tzv. domácí církvi. Přes všechny obtíže vidím v této situaci
obrovskou výzvu pro nás všechny – znovu objevit význam „malé buňky“ každé místní církve, kterou je rodina,
a sjednotit se při společné rodinné modlitbě či domácí bohoslužbě. Umíme ovšem této příležitosti využít?

Velikonoční obřady bez účasti lidu
K slavení letošních Velikonoc vydal otec biskup oficiální vyjádření (zveřejněné také na webu ostravskoopavské diecéze), v němž uděluje až do odvolání dispenz (výjimku) od účasti na bohoslužbách: „S ohledem
na aktuální nařízení ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do
odvolání slavení všech mší svatých a Velikonočního tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“
Jelikož kněžím není dovoleno sloužit více obřadů v jeden den, bude Velikonoční Triduum
probíhat pouze ve farním kostele v Sudicích s jedním či se dvěma přisluhujícími.
Co se týče úmyslů bohoslužeb, budou všechny odslouženy dle nahlášeného harmonogramu. Úmysly
z Třebomi budou přesunuty na pondělí a úterý velikonočního oktávu. Obřady bude kněz sloužit ve večerních
hodinách po uzavření kostela. Všichni věřící se ke slavení mohou připojit osobní modlitbou.

Kdy bude otevřen kostel?
Obřady budou sice slaveny bez účasti věřících, je však možné setrvat v tiché modlitbě ve farním
kostele v Sudicích, který bývá otevřený již od začátku nouzového stavu. Rozpis, kdy je kostel otevřený,
naleznete v následující tabulce.

Otevření farního kostela v Sudicích
po celou dobu stavu nouze:
Středa, Pátek, Neděle
vždy od 15 do 19 hod.

ve velikonočním třídenní:

Zelený čtvrtek
Velký pátek / Bílá sobota
vždy od 10 do 17 hod.
_____________________________________________________________________________________
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Na základě předložených instrukcí otce biskupa dochází k omezení některých dalších zvyků Svatého
týdne: „Nebude se připravovat adorace kříže ani tzv. Boží hrob.“

Jak prožít Velikonoce doma?
Velikonoční obřady lze prožít např. prostřednictvím televizních stanic (TV Noe, ČT2, TV Lux aj.) a rozhlasu.
Jinou možnost nabízí biskupství, které vydalo doporučení, jak slavit velikonoční třídenní v rodinném
společenství při tzv. domácí liturgii. Právě takové slavení velmi doporučuji, zvláště rodinám s dětmi. Děti se
totiž jen stěží účastní bohoslužby prostřednictvím televize aktivně. Naproti tomu domácí liturgie, při níž se
rodina schází u společného stolu nebo jinde a slaví společně určitou formou bohoslužbu slova, pomáhá zapojit
všechny zúčastněné. A jak taková domácí liturgie vypadá v praxi?

Domácí liturgie na Zelený čtvrtek
Například na Zelený čtvrtek bude mnohem přínosnější, pokud rodina společně usedne ke stolu, umístí
doprostřed chléb a víno, přečte si společně příběh o vyvedení z Egypta a zabití velikonočního beránka ze
Starého zákona a z Nového zákona pak o ustanovení mše svaté při Poslední večeři a poprosí za nejrůznější
potřeby. Nebo to vše učiní rovnou při nějaké slavnostní večeři (podobně jako na Štědrý večer).

Domácí liturgie na Velký pátek
Na Velký pátek je vhodné položit doprostřed na stůl kříž, který visí někde v domácnosti, a projevit
různými způsoby Ukřižovanému úctu (položením rukou, úklonou, chvílí ticha atd.). Samozřejmě je vhodné také
přečíst pašijový příběh o umučení Ježíše Krista, který může být rozdělen do rolí podobně, jako se čte v kostele
(s dětmi lze využít obrázkovou Bibli).

Velikonoční vigilie při domácí liturgii
O Velikonoční vigilii může každý od jedné rozžaté svíce rozsvítit svou vlastní svíčku (třeba křestní)
jako připomínku vlastního křtu, vyznat slavnostně víru a obnovit tak své křestní závazky, přečíst evangelium
o radostné zvěsti Kristova vzkříšení, a nakonec vlastní modlitbou požehnat velikonoční pokrmy.

Kde čerpat další inspiraci k domácí liturgii?
Mnoho praktických rad, jak liturgicky prožít tyto dny v prostředí domova, najdete ve video průvodci,
který z pověření České biskupské konference připravil tým kněží zajišťující oficiální webové stránky
Liturgie.cz. Všechny potřebné odkazy najdete na našem farním webu www.farnostsudice.cz.

Svátost smíření
v katechismu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou S přípravou na Velikonoční
svátky také souvisí přijetí svátosti smíření. Otec biskup i v tomto případě vydal pokyny ke slavení svátosti
smíření a pokání před Velikonocemi, v nichž uvádí následující:
„Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti
smíření. Mnozí si pamatují, jak se za rok svatou zpověď, a to v době velikonoční. Právě proto tuto
skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší
generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu
setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat
dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se
z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po
ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá
před svátky, včetně cizích zpovědníků._______________________________________________________
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Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží
odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci
a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.“
Přeji nám všem, abychom prožili dny Svatého týdne a samotné Velikonoce ne v nějaké skleslosti, že
nemůžeme vše slavit tak, jak jsme zvyklí, ale v radosti, že světlo Kristova vzkříšení je silnější než jakákoli
temnota, jež se zdá, že nyní převládá ve světě nebo v našich životech. Kéž dovolíme, aby velikonoční radost i v
této nelehké době vstoupila do našich životů.
Spojen při každodenním slavení eucharistie a modlitbě Vám všem do nastávajících posvátných dní žehnám
a vyprošuji hojnost Božích milostí.
P. Aleš Písařovic
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV
INFORMACE K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA šk. rok 2020/21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců



Termín zápisu: 2. 5. – 16. 5. 2020

Způsob vyzvednutí přihlášky:

° Přihláška je ke stažení na http://ms-rohov.cz/ (složka dokumenty)
° Formulář si můžete také vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7. 4. do 17. 4. 2020 po předchozí
domluvě na tel. čísle 553 761 357 po – pá v době od 8°° hod. do 11°°hod., či prostřednictvím emailu:
skolka.rohov@centrum.cz


Vyplněnou přihlášku je možno podat těmito způsoby:

° Do datové schránky školy (iahkyg5)
° E-mailem – pouze s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!).
° Doručením poštou na adresu MŠ Rohov
° Osobní podání po telefonické domluvě předem (tel. č.: 553 761 357).


Přílohy k přihlášce:

Rodiče k přihlášce přiloží: Kopii rodného listu dítěte, Kopii očkovacího průkazu, Potvrzení od lékaře
nebude vyžadováno, rodiče potvrdí očkování dítěte čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti
Anna Nevřelová, ředitelka MŠ
__________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v ZŠ Sudice
proběhne ve středu 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky.
Žádost o přijetí a zápisní list společně s kopií rodného listu (nemusí být ověřená) můžete podat do Základní
školy v Sudicích jedním z těchto způsobů:
1. do datové schránky školy fitmhzq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
__________________________________________________________________________________________
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3. poštou
4. osobním podáním v uzavřené obálce
5. nebo se dostavíte osobně po předchozí domluvě na telefonu 608 783 483 s doklady nutnými k zápisu:
občanský průkaz, rodný list dítěte
Odklad povinné školní docházky:
Pokud chcete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňujete žádost o přijetí, žádost o odklad a přiložíte
doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Všechny potřebné formuláře si můžete stáhnout z webu školy www.skolasudice.cz nebo vyzvednout ve škole po
předchozí domluvě na telefonu 608 783 483 nebo na e-mailu reditel@skolasudice.cz.
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci sice musíme změnit postup zápisu Vašich dětí do 1. ročníku
naší školy, pravidla pro přijímání však zůstávají beze změny. Po skončení mimořádných opatření budete
spolu s Vašimi dětmi pozváni do školy na motivační hodinu k seznámení s prostředím 1. třídy.
S pozdravem a poděkováním za pochopení a Vaši spolupráci,
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lyžařský kurz – Karlov – 9. 3. – 14. 3. 2020
Po dvou letech se opět uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 22 dětí. Jednalo se o žáky vyššího stupně.
I přes velkou nervozitu, zda bude vůbec sníh, se tento lyžařský kurz velice povedl. Sněhu na sjezdovkách bylo
do poslední chvilky stále dost. Žáci byli rozděleni do 3 družstev podle dovednosti na lyžích. Letos se kurzu
zúčastnilo 5 žáků, kteří stáli na lyžích poprvé a hned druhý den už lyžovali na svahu. Ubytováni jsme byli
v horské chatě Soliter, ve které nám opravdu nic nechybělo.
SOUTĚŽE NA LYŽAŘSKÉM KURZU
SLALOM NA LYŽÍCH
1. místo: Dominik Malchárek
2. místo: Maxmilián Slanina
3. místo: Mikuláš Prasek
NEJLEPŠÍ LYŽAŘSKÝ STYL: Mikuláš Prasek
SOUTĚŽ O NEJLÉPE UKLIZENÉ POKOJE
Vítězný pokoj: pokoj č. 1: Tereza Hluchníková, Anděla
Hulková, Lillian van der Laan, Michaela
Nevřelová
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
1. místo: Dominik Malchárek
2. místo: Maxmilián Slanina
3. místo: Jan Nevřela (malý)
CHYTRÝ KVÍZ ( NAŠE ŠKOLA)
Vítězný pokoj: pokoj č. 9: Jan Nevřela (malý), Maxmilián Slanina, Štěpán Mac, Martin Riemel
CHYŤ SI SVŮJ KOLÍČEK (KDO MĚL NA SOBĚ KOLÍČEK DO 22:00, KAŽDÝ DRUHÝ DEN VEČER
ZPÍVAL)
Martin Riemel, Martin Komárek, P. uč. Pekárek, Prokop Ševčík
BOWLING
Ester Mrvová, Dominik Malchárek, Mikuláš Prasek
Lyžák, jak všichni lyžařský výcvik nazýváme, je týden, na který se těšíme už od té doby, co jsme se o jeho
konání dozvěděli a zaplatili první zálohu. A ani tento nebyl výjimkou. Užili jsme si spoustu legrace, a i když
sníh moc nebyl, tak jsme si krásně zalyžovali, jak jen to šlo. A i žáci, kteří nikdy na lyžích nestáli, se do toho s
pomocí naší skvělé paní učitelky brzo dostali. I ti, kteří už lyžování zkoušeli, se zdokonalovali díky našim
ostatním učitelům a všichni jsme si pořádně hezky zalyžovali a naštěstí bez úrazu. Bez našich učitelů, kteří to
tam s námi vydrželi a připravovali nám krásný a dobrodružný program, by to nebylo ono, takže jim za všechno
moc děkujeme a myslíme si, že na tento lyžák budeme všichni ještě dlouho vzpomínat a smát se každým
zážitkům a úplně všemu, co se tam stalo. Já myslím, že všichni, co se toho mohli účastnit, jsme si to opravdu
užili skvěle. Škoda, že v takové sestavě už nepojedeme, bylo to skvělé a nezapomenutelné.
Ester Mrvová a Tereza Hluchníková
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