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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vstoupili jsme do dalšího, májového měsíce a za uplynulé období jsme toho docela dost prožili. Dovolil bych si
svůj příspěvek rozčlenit do několika oblastí.
COVID – 19 – pandemie COVID 19 nás stále sužuje. Odeznívání této pandemie je pozvolné, ale stále musíme
být na pozoru. I když se pondělkem 18. května zrušil nouzový stav, neobejdeme se bez povinnosti dodržovat
předepsaná opatření. Stále platí povinnost nosit ochrannou roušku, pravidelně si mýt ruce či je dezinfikovat,
musíme zachovávat min. 2 metry odstup jeden od druhého a řada dalších opatření, která mají za cíl zcela či
alespoň částečně eliminovat riziko nákazy. Naše obec ochranu obyvatel zajistila dle svých možností. Místní
občané/švadlenky našili neuvěřitelných 1800 kusů roušek, které jsme distribuovali do každé rohovské
domácnosti. Zajistili jsme dezinfekci rukou a latexové rukavice, které byly v určeném počtu stejně jako textilní
roušky zcela zdarma rozdány jednotlivým domácnostem. Dvakrát jsme v obci dezinfikovali veřejné prostranství
– autobusové čekárny, obecní budovy, dětské hřiště, apod. K dispozici máme další zásobu ochranných
prostředků pro případ dalšího použití. Nad rámec toho, jsme podpořili Slezskou nemocnici v Opavě, která je
nejbližším zdravotnickým zařízením. Nemocnici jsme (na základě společné výzvy Sdružení obcí Hlučínska)
darovali finanční dar ve výši 5.000,- Kč a k tomu 300 kusů textilních roušek. O tom, že si v opavské nemocnici
našich darů váží, svědčí poděkování pana ředitele Ing. Karla Sieberta, které zveřejňujeme na jiném místě
Rohovského zpravodaje (poznámka – Slezské nemocnici v Opavě jsme dne 27.04.2020 darovali 200 ks roušek a
dne 11.05.2020 dalších 100 ks roušek). Z výše uvedených zásob jsme ještě vyčlenili další ochranné pomůcky,
které Vám předáváme současně s tímto vydáním Rohovského zpravodaje. Jde o 2 páry latexových rukavic, které
od nás máte opět zdarma. Zrušením nouzového stavu jsme znovuotevřeli obecní úřad (úřední dny jsou
v obvyklých časech), avšak i zde platí zásada dezinfekce rukou před vstupem na OÚ, povinnost mít ochrannou
roušku a dodržovat 2 metry odstup. Za stejných hygienických a bezpečnostních opatřeních jsou povoleny různé
akce v prostorech obecního domu – zde je nutná předchozí konzultace s naším úřadem.
Současná situace s pandemií COVID 19 zapříčinila i zrušení množství sportovních, kulturních či společenských
akcí. Naše obec bohužel není výjimkou. Kromě již dříve zrušených akcí - Divadelní představení, Den země,
pálení čarodějnic, se zrušil i XIII. ročník Půlmaratónu Kietrz – Rohov (rozhodnutím města Kietrz ze dne
31.3.2020). Rozhodnutím zastupitelstva obce Rohov byl zrušen i Rohovský odpust. O dalších akcích se ještě
bude jednat. Jedna z mála akcí, které proběhnou v nejbližších dnech/týdnech je tzv. „Spanilá jízda“, kterou
organizuje kravařský Auto Moto Club. Spanilá jízda veteránů (nejen Rohovem) se uskuteční dne 6. června 2020
– viz. pozvánka na jiném místě zpravodaje. Všichni jste srdečně zváni ! Věřme, že pozvolné uvolňování
restrikcí nám dovolí se vrátit do běžného života. Nicméně záleží na každém z nás, jak k tomu přistoupíme. Přeji
Vám mnoho sil a vytrvalost !
Sběrný dvůr, veřejné prostranství – od dubna je po zimní pauze otevřen technický dvůr/sběrné místo v naší
obci. Již od prvních dnů je tento dvůr hojně využíván místními občany. Za pár dnů/týdnů nám „přibylo“
množství stavební suti, velkoobjemového odpadu, plastů a dalšího odpadu. Pokud se tyto odpady odevzdávají
v rámci provozní doby, tedy v sobotu od 8.00 – 12.00 hod., je to v pořádku. Bohužel jsou mezi námi spousty
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občanů, kteří tuto provozní dobu nerespektují a odpad ukládají před vrata technického dvora, případně v jeho
bezprostřední blízkosti a díky počasí se tyto odpady mnohdy rozfoukají do širokého okolí a způsobují
nepořádek. Opět tedy upozorňuji na tento nešvar a žádám všechny, aby odpady odevzdávali pouze v sobotu
dopoledne a na vymezeném místě. V nejbližších dnech bude v prostorách technického dvora instalováno
záznamové zařízení a pokud se prokáže konkrétní osoba, která způsobila nepořádek před tímto místem, bude
nést následky. Bohužel jsme k tomuto kroku nuceni přistoupit, protože trpělivost už bohužel došla. Pro úplnost
dodávám, že pokud má někdo z Vás zájem o stavební materiál – písek, štěrk, struska, apod., musí počítat s tím,
že odběr ani odvoz nebude ve stejný den od nahlášení, ale zpravidla druhý den. Prosím o respektování této doby
a také prosím, aby případní zájemci napsali nebo zatelefonovali přímo mně. Děkuji….
Dalším tématem je venčení psů. Evidujeme množství stížností na venčení psů např. na fotbalovém hřišti,
v areálu zahrádkářů, apod. Každý majitel je povinen uklidit po svém mazlíčkovi vykonanou potřebu. K tomu
slouží plastové/papírové sáčky, které má každý majitel psů k dispozici zdarma na našem úřadě. Důrazně tedy
žádám všechny majitele psů, aby po svých psech uklízeli ! Dalším nešvarem v naší obci je špatné parkování
motorových vozidel. Stále jsou mezi námi majitelé vozidel, kteří parkují na místních komunikacích, na
chodnících či v křižovatkách. Majitelé těchto vozidel se dopouštějí přestupku. Věřím, že si toho jsou všichni
vědomi. Opakovaně tedy žádám tyto vlastníky motorových vozidel, aby si auta zaparkovali ve svých dvorech.
V opačném případě budeme nuceni situaci řešit s Policií ČR. Děkuji za pochopení.
Evidujeme také dotazy na sběr použitého ošacení. Opětovaně informuji, že sběr šatstva se provádí každý měsíc
a to společně se sběrem plastů, nápojových kartonů či papíru. Ošacení můžete odložit ve svozový den před svá
obydlí a zaměstnanci obce je odvezou. Nemusíte tak čekat na vyhlášenou sbírku, která je 2x ročně.
Činnost zastupitelstva obce – zastupitelstvo obce se po delší odmlce sešlo na svém 16. zasedání. Toto zasedání
se konalo výjimečně v prostorech společenského sálu obecního domu, kde byla zajištěna hygienická opatření
stanovená ústředním krizovým štábem (roušky, dezinfekce, odstupy jeden od druhého). Pro jednání
zastupitelstva byl připraven program, ve kterém se projednávala část bodů, které byly přichystány členům
zastupitelstva. Další část bodů se bude projednávat na dalším zasedání (do konce května). A co bylo
projednáváno ? Především rozpočet obce na rok 2020. Předcházelo tomu projednávání záležitostí, které pak
měly vazbu na samotný rozpočet. Zastupitelům byla představeny informace a konkrétní kroky k řešení boje
s pandemií koronaviru COVID 19, projednávaly se Smlouvy o zřízení věcných břemen k uložení inženýrských
sítí v obci, přijali jsme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK) na realizaci projektu „Rozšíření
odstavných ploch u Domu služeb – I. etapa“. Dotaci z rozpočtu MSK jsme získali i na organizaci 13.
Půlmaratónu Kietrz – Rohov. Z důvodu nekonání akce jsme však tuto dotaci (logicky) nepřijali. Se společností
CETA s.r.o. Kobeřice jednáme o odkoupení bývalé silážní jámy, ve které provozujeme sběrné místo odpadů.
Toto zařízení hodláme v budoucnosti kompletně zmodernizovat. Samozřejmě s pomocí dotací, jelikož ze zdrojů
obce je to nemožné. Zastupitelstvo obce projednávalo také žádosti o dotaci na činnost některých spolků.
Podpora byla schválena TJ Spartak, myslivcům a Klubu seniorů (podpora činnosti SDH Rohov již byl schválena
na předešlém zasedání zastupitelstva obce). Projednávala se rovněž projektová dokumentace na rozšíření
vodovodního řadu na ul. Horní a druhá etapa úprav plochy za Domem služeb. Rekonstrukce budovy bývalého
obecního úřadu je také v plánu, nejdříve však musíme pořídit potřebnou projektovou dokumentaci a vyřídit
stavební povolení. MSK, krajskému úřadu v Ostravě jsme předložili žádost o dotaci na pořízení této
dokumentace, takže nyní čekáme, zda bude naší žádosti vyhověno. Připravujeme rovněž projekt na doplnění
dopravního značení v obci. Projekt je již schválen úřady, je vydáno „povolení“, teď už zbývá jen samotná
instalace. Jak jsem již uvedl výše, hlavním bodem 16. zasedání zastupitelstva byl rozpočet obce na letošní rok.
Letošní rozpočet je výjimečný. Vzhledem k oslabení ekonomiky státu počítáme s propadem daňových příjmů,
což jsou takřka 100% příjmy obce. To bude mít za následek omezené investice. Výše uvedených v textu se to
netýká, s těmi počítáme, avšak další jsou v tuto chvíli stopnuté.
Kaple sv. Petra a Pavla – mnozí z Vás zaregistrovali, že máme nově vymalovaný interiér naší kaple. Ti, kteří
jej ještě neviděli, mají možnost při mši svaté. O výmalbu se postaral místní občan, p. Jan Lasák, který malířské
práce provedl zcela zdarma. Nutno podotknout, že i s materiálem. Obec ani věřící neuhradí ani korunu a já chci
panu Lasákovi moc poděkovat za jeho iniciativu a provedené malířské práce.
Velikonoční klepání – ti z Vás, kteří sledujete hlučínskou televizi nebo jste pozorní, víte, že v naší obci se
v době koronavirové epidemie nezapomělo na velikonoční tradice a i v letošním roce se „klepalo“. Tentokrát
však jinak. Kluci klepali před svými domy, na ulici, na balkóně či zahradě. Moc si vážím tohoto gesta a děkuji
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jak klukům z Rohova, tak i rodičům za podporu a také děkuji iniciátorům z Chuchelné !
Závěrem – děkovat se může pořád, proto chci poděkovat všem lidem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli (a
podílí) na zvládání pandemie COVID 19, děkuji zaměstnancům obce a kolegyním na úřadě, prodavačkám
v obchodě, pracovnici pobočky České pošty – lidem v „první linii“ a všem zaměstnavatelům a zaměstnancům
v obci i přespolním, kteří to neměli a nemají lehké, vše bez problémů zvládnout. Děkuji… do dalších dnů Vám
všem přeji pevné zdraví, pohodu a Boží požehnání.
Daniel Procházka, starosta

Obec Rohov se přihlásila do soutěže „Náš evropský projekt“
Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských
fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města. Již třetí ročník této soutěže vyhlašuje Zastoupení
Evropské komise v ČR, partnery akce jsou: Svaz měst a obcí ČR, evropská informační síť Europe Direct
a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěžícími jsou obce, města a městské části, které do soutěže nominují
jeden již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. O vítězném projektu
bude hlasovat široká veřejnost na tomto odkazu - facebookovém profilu Zastoupení EK v ČR(link is external).
Budeme rádi, když podpoříte účast obce Rohov v soutěži, do které byl přihlášen projekt „Obecní dům
v Rohově“ a na výše uvedeném facebookovém profilu dáte svůj hlas. Podrobné informace naleznete na tomto
odkazu - https://ec.europa.eu/czech-republic/events/nas_evropsky_projekt_cs.
DĚKUJEME !!

Daniel Procházka, starosta

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary.
Tím vším nás během epidemie podporujete. Rádi
bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování.
I díky této podpoře jsme mohli být během těžkého
období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a osamocení,
odkázáni na pomoc našich zdravotních sester,
pečovatelek a osobních asistentek. Od nástupu epidemie
jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili.
Naštěstí se to podařilo. Kromě sociálně terapeutické
dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které
probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně
s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech, tak
v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou
obrovskou vděčnost a poděkování našim charitním
pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a
zůstali v první linii. S vědomím toho, že i přes přísná
preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe
i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu a
odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“.
Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a
sociální služby pro společnost důležité a že bychom si
měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti
pracují. Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili
klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich zavádění,
ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a
je velmi náročné. Technicky i finančně. Vzhledem
k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy
nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem
opatřením s maximální pečlivostí. Velké poděkování
patří MSK za pomoc s ochrannými pomůckami a také
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní
spolupráci.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín
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Provozní doba Obecního úřadu Rohov
S platností od 18. 5. 2020 je zrušeno omezení provozní doby Obecního úřadu Rohov ze dne 16. 3. 2020.
Od 18. 5. 2020 je obnovena standardní provozní doba OÚ Rohov s podmínkou dodržování všech platných
nařízení vlády ČR, případně Ministerstev ČR (zejména ochrana úst a nosu – rouškou, dodržování 2 m
odstupů, používání dezinfekce při vstupu apod.).

Opatření starosty obce Rohov
V souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného na celém území ČR ke dni 17. 05. 2020 ruším Krizové
opatření starosty obce Rohov ze dne 16. 03. 2020.
V obecních budovách :
 Obecní dům Rohov, Hlavní 180
 Areál Kučakovec, Na Kopci 29
 Areál TJ Spartak Rohov, Polní 174
 Areál CVA
je možno se scházet za dodržování všech platných nařízení vlády ČR, příp. Ministerstev ČR.
__________________________________________________________________________________________

Česká pošta s. p., pobočka Rohov, oznamuje
že otevírací doba je každou středu již opětovně obnovena, a to od 15.00 do 17.00 hodin.
__________________________________________________________________________________________

VOLBY 2020 do zastupitelstev krajů
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 169/2020 ze dne 9. dubna 2020) se uskuteční
volby do zastupitelstev 13 krajů ve dnech 2. a 3. října 2020.
__________________________________________________________________________________________

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!__________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 6. 6. 2020 na stanovišti: technický dvůr obce v době od 8 do 12 hodin!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, použitého textilu, sběr papíru a použitých
jedlých tuků a olejů bude v obci proveden v úterý 9. června 2020 !
___________________________________________________________________________________________________________________________

Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020 - cena vodného !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují, že na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází
s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.
Aktuální cena pitné vody (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH) 45,21 Kč (vč. 10% DPH) .
____________________________________________________________________________________________________________________________

Pro vaši informaci ….
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.3.2010: 39 uchazečů o zaměstnání
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 1.3.2020: 8 uchazečů o zaměstnání
________________________________________________________________________________________

V obci proběhne očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provede očkování psů proti vzteklině
v pondělí 1. června 2020 v době od 16.30 - 17.15 hod. před budovou obecního domu !
Majitelé psů, přijďte v ochranné roušce a dodržujte rozestupy 2 m, doneste si sebou očkovací
průkaz psa a 120,- Kč na zaplacení poplatku za provedení očkování. Očkují se psi od 6 měsíců !
Upozorňujeme, že je možnost individuálního očkování přímo ve veterinární ordinaci v Kobeřicích !
_________________________________________________________________________________________
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Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších
zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která
Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z naší obce přímo do svého
mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich
obecních stránkách (www.rohov.cz).
Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým
příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
O mobilní aplikaci V obraze, i o tom, jak si aplikaci stáhnout do svého
mobilu se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.
___________________________________________________________________________________
______________________________________

Povinná publicita projektu :
„Rekonstrukce veřejného prostranství u Domu služeb
v obci Rohov - Etapa I.“

Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2020“ a podala žádost o poskytnutí dotace
na projekt „Rekonstrukce veřejného prostranství u Domu služeb v obci Rohov – Etapa I“.
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci v maximální výši 47,09 % , maximálně však
ve výši 400.000,- Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů projektu činí Kč 849.526,- Kč.
Skutečná cena vzejde z výběrového řízení na dodavatele.
Projekt je zaměřen na úpravu nové plochy po přemístění dětského hřiště u mateřské školy v SV části lokality
za Domem služeb. Stávající herní prvky budou doplněny o nové pískoviště a pergolu, provedeno bude oplocení
včetně vstupních branek. Uvolněná plocha po přemístěném dětském hřišti bude upravena na odstavné plochy,
které budou sloužit pro vozidla uživatelů objektu Domu služeb a MŠ.
Dále bude u stávajícího vstupního schodiště (z jižní strany u autobusové čekárny) zřízena nájezdová plocha pro
dětské kočárky a invalidní vozíky. Součástí stavebních prací bude také úprava odvodnění plochy novými žlaby
do stávající obecní kanalizace. Stavební práce by měly být dokončeny v termínu do konce letošního roku.
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2020

Jubilanti – 55 let 1 občanka
65 let 1 občanka
Narození – 2 chlapečci

85 let 1 občan

__________________________________________________________________________________________
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v roce 2021
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Pro zajímavost :
Hlučínsko podle sčítání lidu - Výsledky sčítání lidu ze dne 1. prosince 1930 – OBEC ROHOV
domy muži ženy celkem Národnost
cizin
Náboženské vyznání
ci
čsl
něm jiná
řím. eva čsl
isr jiné bez
kat. ng.
120
265
342
607
543 44
20
596 10
1
-__
Čerpáno z Moravského kalendáře na rok 1936
__________________________________________________________________________________________
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Zahradní kompostéry
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že stále probíhá průzkum Vašeho zájmu o zahradní kompostéry (zdarma). I když
obec v současné době neplánovala pořízení dalších kompostérů, jelikož se nerýsovaly další možnosti využití
dotačních prostředků na likvidaci bioodpadu, má zájem vyhovět občanům a zapojit se v případě, že bude dotace
vyhlášená a pořídit kompostéry pro občany. Prosíme proto občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby toto
nahlásili na OÚ, a to na e-mail: rohov@rohov.cz.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – jaro 2020
Deratizace obce Rohov byla provedena 12. 3. 2020. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40 g Hubex
„špalky“. Celkem bylo položeno 100 ks nástrah a byly likvidovány 3 ohniska výskytu. Při kontrole muselo být
jedno z nich ještě doplněno.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 8. 4. 2020. Na jaře 2016 byly výsledky 81%, na podzim 2016 to bylo 69% , na
jaře 2017 to bylo 65%, na podzim 2017 to bylo 56%, na jaře 2018 to bylo 69% + 2 ohniska výskytu, na podzim
2018 to bylo 21% + 2 ohniska výskytu, na jaře 2019 to bylo 52% + 2 ohniska výskytu, na podzim 2019 - 53%
+ 3 ohniska výskytu, na jaře 2020 to je – 48% + 3 ohniska výskytu.
Jarní deratizace pokračuje v postupném trendu vývoje. Vyjma výjimky na podzim 2018 lze konstatovat
pozvolný pokles výskytu, který je však doprovázen výskytem potkaních děr. Ten se v současnosti soustředil
především na ulici Hlavní, jihovýchodně od středu obce. Naopak u ulic Dolní, Horní a Polní je výskyt
minimální a lze přemýšlet o omezení výskytu.
Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme: pokračovat v pravidelné deratizaci obce 2x ročně.
Tým Deratizace4D
_________________________________________________________________________________________
Slovenští starostové z Malokarpatského regionu navštívili Hlučínsko
Začátkem března (4. – 6.) navštívili slovenští starostové Združenia mest a obcí Malokarpatského regionu (dále
jen ZMOMR – oblast okolo Pezinoku, Modré) Hlučínsko a oplatili tak svým kolegům z Hlučínska jejich
podzimní návštěvu. Ve středu navštívili obec Bolatice, prohlédli si areál ZŠ a MŠ, hřbitov, kulturní dům, kino,
OÚ, místní knihovnu a sběrnu surovin.
Ve čtvrtek pak měli možnost podívat se do Hlučína, kde byli hosty Hasičského záchranného sboru a mohli
obdivovat práci našich hasičů a jejich vynikající vybavení. Poté se přesunuli do objektů Dětské rehabilitace,
která je příspěvkovou organizací města Hlučín. Tady byli velmi
mile překvapeni rozsahem péče, která je věnována zdravotně
postiženým dětem. Kdyby byli v Hlučíně a nenavštívili bunkry v
Darkovičkách a Dětský ranč, jako by tady nebyli. Obě zařízení je
nadchla a všichni slíbili, že se určitě na Hlučínsko přijedou podívat
znovu.
A to je ještě čekal poslední páteční den. Hned ráno přijeli do nově
otevřené budovy Obecního úřadu v Kobeřicích a poté navštívili
kostely v Hněvošicích. Na závěr svého pobytu si naši hosté krátce
vyzkoušeli golf v Kravařích a prohlédli si zámeckou kapli.
Během tří společných dní jsme si se slovenskými přáteli vyměnili
řadu zkušeností z řízení samospráv (mají podobné problémy jako
my). Návštěva nebyla určitě poslední. Slovenským starostům se líbí naše vesnice, čistota veřejných prostranství,
vybavenost obcí a měst a také to, že na Hlučínsku držíme za jeden provaz.
Ale také my jsme na Slovensku našli řadu inspirací pro naši práci.
Herbert Pavera, starosta obce Bolatice
převzato z Bolatického zpravodaje
_________________________________________________________________________________________
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75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Rohov, obecní kronika, 1945:
V těchto dnech jsme si připomněli již 75. výročí konce 2. světové války. V následujících řádcích uvádíme
hlavně pro mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto těžkém období jejich dějin.
Dle obecní kroniky:
Fronta postihla Rohov velmi těžce. Německé vojsko, jehož osud byl zpečetěn, se rozhodlo o obec bojovat. Fronta
probíhala od poloviny cesty do Strahovic až na vršek nad obcí, kudy vede silnice do Kobeřic. Na návrší stála
polní stodola, která byla během bojů zničena. Německé vojsko bylo rozděleno ve dvě linie. V obci byly umístěny
přední hlídky, první linie byla asi 200 metrů za obcí, druhá pak ještě dále. Dne 27. března 1945 se přiblížila
Rudá armáda, která postupovala od Ratiboře (dnes Polsko), k severnímu okraji vesnice a obsadila velkostatek,
odkud pak po 18 dní odstřelovala německé pozice uvnitř obce. Nejtěžší boje o vesnici se odehrály 14. dubna
1945, kdy po čtyřhodinové bubnové palbě se podařilo Rudé armádě celou vesnici obsadit. Toho dne utrpěl
vzhled obce nejvíce. Jak obec válkou utrpěla, mluví tato čísla:
Počet domů: a) zbořených a vyhořelých 37
b) poškozených z 50%
29
c) lehce poškozených
31
Počet zbořených a vyhořelých hospodářských budov:
a) stodoly 22 b) chlévy 13 c) kůlny 8
Nepoškozených zůstalo:
a) obytných domů 30 b) chlévů 33
c) stodol 41
d) kůlen 11
Počet občanů zabitých, zraněných a zemřelých
následkem zranění: 11
Z toho: děti do 14 ti let –
dívek: 2
hochů: 1
dospělých žen: 8
Počet zraněných těžce 6, lehce 8
Počet členů postižených rodin: 120
Počet rodin které přišly o veškerý majetek: 9
V kolika případech je nutná finanční pomoc: 9 případů ve výši 500.000 Kč
Za bojů byla také úplně zničena a vyřazena z provozu škola a hasičská zbrojnice a částečně kaple.
Ovocných stromků bylo zničeno 140. Občanů z vyhořelých a neobyvatelných domů se ujali sousedé, jiným byly
propůjčeny nouzové dřevěné baráky. V obci se také v této době nacházeli uprchlíci z Ratibořska. Stav občanů
k 1. lednu 1945 byl 466. Za války padlo na frontách 35 místních občanů.
***
Útrapy války byly nesmírné, je proto důležité, abychom na ně nezapomínali …

Rodný kraj
(druhá světová válka)
Slunečné nedělní ráno a krajina pokrytá čerstvě napadaným sněhem působily mírumilovně. Sníh jiskřil a bodal
v ostrém slunci do očí. Mráz štípal do tváří, sníh pod těžkými botami křupal a propadal se. Od Rohova
k Sudicím se táhl pás stop vyšlapaných sněhem. Blížila se nedělní mše. Už po staletí se ve stejnou nedělní
hodinu táhl zvlněnou krajinou průvod vesničanů mířících z Rohova do sudického kostela. Stejně jako dnes.
Svátečně odění vesničané zabalení před mrazem a větrem mlčky šlapali krok za krokem čerstvě napadaným
sněhem. Rohov byl chráněn okolní krajinou před prudkým větrem, na kopcích kolem se ale vítr proháněl, zvedal
sníh a metal ho vesničanům do tváří rozšklebených větrem, mrazem a ostrým slunečním svitem. Šlapali tiše a
pokorně, pohled upřený kamsi před sebe. Na větrném kopci nad Sudicemi se majestátně tyčil cíl jejich nedělních
cest. V okamžiku, kdy se nad obzorem objevil kostel z režného zdiva, nebylo už nic důležité – ani počasí, ani
starosti, ani zoufání. Pevná, majestátní jistota pomíjivosti světa se všemi bolestmi, křivdami, ale i láskou a
radostí.
Už pátý rok trvala válka.
Mladý muž v uniformě wehrmachtu šlapal sněhem s vesničany mlčky ke kostelu. Mráz, sníh ani vítr mu
__________________________________________________________________________________________
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nevadily. Slezský mráz, slezský sníh a slezský vítr na něj působily mírumilovně a půvabně až k slzám. Ruský
mráz, ruský sníh a ruský vítr, to byla síla, kterou poznal, to byly živly, kterým se nedalo ubránit. Divil se tomu,
jak kdysi mohl považovat počasí podobné tomu, ve kterém právě teď šlapal ke kostelu, za nevlídné. Líbal
v duchu zvlněné kopce, sníh kroužící ve větru, mhouřil oči, aby neslzel při pohledu na sudický kostel. Nešel si
pro útěchu, ani pro rozhřešení. Frontovou řež nemohlo nic očistit, nebylo nic, co by ho ospravedlnilo před
Bohem. Přesto mířil do kostela. Měl podivnou předtuchu. Rozhlížel se po rodné krajině, vnímal blízkost svých
sousedů mířících k nedělní bohoslužbě a věděl, že je tady naposled. Za pár dní odjede zpátky na ruskou frontu.
Chtěl pocítit cosi z minulosti. Teplo matčiny kuchyně, důvěrně známé stavení s chlévy a přilehlým polem,
hlučné oslavy rodinných setkání, popíjení s kamarády, dráždivou chuť mladých ženských těl. Jenže tohle
všechno byla právě minulost. Nic už nemůže být jako předtím. Už v něm byl stín toho, co spáchal, toho, co
viděl, toho, co zažil. Mohl něco ovlivnit? Mohl se vyvázat? Rád by se na to Boha zeptal, ale netroufal si. Šel do
kostela s pokorou, s vědomím lidské malosti a nemohoucnosti.
Usmíval se na své shrbené a scvrklé rodiče a doufal, že Rohov nikdy fronta nezasáhne. Nesnesl pomyšlení na
rozstřílená spáleniště, vyděšené bučení dobytka, mrtvoly lidí do posledního svého okamžiku věřících, že přežijí.
Fronta drtila všechny a všechno.
Slunečné nedělní ráno a krajina pokrytá čerstvě napadaným sněhem působily mírumilovně. Sníh jiskřil a bodal
v ostrém slunci do očí. Mráz štípal do tváří, sníh pod těžkými botami křupal a propadal se. Od Rohova
k Sudicím se táhl pás stop vyšlapaných sněhem. Blížila se nedělní mše. Už po staletí se ve stejnou nedělní
hodinu táhl zvlněnou krajinou průvod vesničanů mířících z Rohova do sudického kostela. Stejně jako dnes.
Svátečně odění vesničané zabalení před mrazem a větrem mlčky šlapali krok za krokem čerstvě napadaným
sněhem. Rohov byl chráněn okolní krajinou před prudkým větrem, na kopcích kolem se ale vítr proháněl, zvedal
sníh a metal ho vesničanům do tváří rozšklebených větrem, mrazem a ostrým slunečním svitem. Šlapali tiše a
pokorně, pohled upřený kamsi před sebe. Na větrném kopci nad Sudicemi se majestátně tyčil cíl jejich nedělních
cest. V okamžiku, kdy se nad obzorem objevil kostel z režného zdiva, nebylo už nic důležité – ani počasí, ani
starosti, ani zoufání. Pevná, majestátní jistota pomíjivosti světa.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Z církevního okénka
výročí:

11.3.2020 uplynulo 105 let od narození p. Josefa Konečného (*11.3.1915 + 4.12.1994)
12.3.2020 uplynulo 10 let od úmrtí p. Jana Vidláka (*28.11.1926 + 12.3.2010)
26.4.2020 uplynulo 75 let od úmrtí p. Arnošta Jureczky (*6.3.1867 +26.4.1945)
Na p. Jana Vidláka si jistě vzpomeneme, když budeme procházet nebo projíždět kolem kříže Krista Krále, který
stojí v parčíku u křižovatky směrem na Kobeřice. Snahou důstojného pana faráře došlo k opravě a obnově
celého kříže. Pan farář věnoval repliku sochy a kříž slavnostně vysvětil v roce 1997.
_____________________________________________
_

Děkujeme našim chlapcům, že i v této době
obohatili tradici velikonoc !!!
Žáci TJ Spartak Rohov, jejich sourozenci a
kamarádi se připojili do výzvy a zúčastnili se
tradičního velikonočního klepání. V letošním roce,
kvůli nemoci způsobenou virem COVID-19, ovšem
poněkud netradičním způsobem.
Chlapci jen vyšli před svůj dům nebo stáli na
balkóně a symbolicky asi 5 minut klepali.
Děkujeme !

foto z ulice Slezská
__________________________________________________________________________________________
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku
řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem,
bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu?
Muzeum ve školách a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách na
Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si děti a/nebo
žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a
zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro
děti a žáky či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám
tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je
důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého
roku postupně spustili několik spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným
křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou formou
osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během
podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová
spolu se svými fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky TREEDK v Opavě,
které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně očistit zoubky. Každé dítě si
z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček,
malý balíček dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti
ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra
při Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné
čepice a vyzkouší si přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim
paní učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený jogurt
mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí
v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit - Malý badatel aneb Začínající
chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým
účastníkům je zapůjčeno bílé triko s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku
s dalšími jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také zábavněvzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku. Od nového
školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách
a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky
a chemie, díky němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých fyzikálních
jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce praktické ukázky vybraných
experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím
jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako
hoření, hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s látkou a další. Také žáci
základních škol si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na poli chemie, fyziky,
matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou
kapalinu nebo si dokonce zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a obecních domech či
školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na
bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění
komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s
rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování se
ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
__________________________________________________________________________________________
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Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova, obdržely na
přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu
s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři
zaměřeného na rozvoj technického myšlení, kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět
lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět několik vlastnoručních výrobků.
Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského léta byl
vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož ústředním motivem
jsou prameny. Účelem je představit žákům spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů
z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících
tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model Landecké venuše,
historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů, výtisky
starých místních novin, jízdní řády, karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických
fotografií, fragmenty potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační plakáty z 50.
let a další. Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni,
v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro předškolní děti a žáky
nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka,
skládací model kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea
Hlučínska – seznámí s postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a
jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu podrobněji.
Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima Lokoče a Jiřího
Nemináře pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních
listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web
bude nasycen řadou didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a
audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání železnic či stavba vesnic),
metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku bude zveřejněno i množství doposud
neznámých a nepublikovaných dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či
kvízech bude typická „prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové dovednosti v kurzech
prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu Místní akční
skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace o projektu a kompletní přehled
(katalog) všech aktivit naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na
Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV
Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba nepřeje, těšíme se, až
budeme moci od nového školního roku opět spustit všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II Hana Paverová

Foto ze Science show v ZŠ dr. Miroslava Tyrše.

Foto z aktivity Méďa zdravotník na hřišti v ZŠ a MŠ Bolatice.
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Provoz ZŠ a MŠ Sudice v období do konce školního roku 2019/2020
pro přihlášené žáky 9. ročníku (od 11.5.) a přihlášené žáky 1. stupně (od 25. 5.)
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 15. 5.
2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.
Při prvním vstupu do školy předloží žák ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zákonného zástupce, pokud zákonný
zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
1) Pohyb žáků se ve škole řídí těmito principy:
 škola zajišťuje všechny potřebné podmínky ke vzdělávání v souvislosti s dodržením veškerých
hygienických podmínek, zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry
 škola zahajuje provoz každý pracovní den v 7:50 hod., ranní družina není poskytována
 vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit!
 každý žák bude mít nasazenou roušku a náhradní roušku s sebou včetně sáčku na uložení roušky
 po příchodu do školy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce
 každý žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a pohybovat se pouze na místech, která
mu jsou vyhrazena, složení skupin žáků se stanoví předem a je po celou dobu neměnné
 maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
 ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry
(nejméně1,5metru); pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit
i ve třídě, při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, pokud to bude možné
(např. vliv počasí…), mohou žáci trávit přestávky venku
škola vede evidenci o docházce žáků do skupin; v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola
informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti
2) Žáci 9. ročníku – příprava na přijímací zkoušky od 11. 5.
 příprava na přijímací zkoušky probíhá pro předem přihlášené žáky od 11. 5. 2020 vždy v úterý a ve
čtvrtek od 9:00 - 11:30 hod.
 žák, který nebude součástí vzdělávací skupiny od 11. 5., nesmí být později přijat
 přípravu na přijímací zkoušky zabezpečí pouze učitelé českého jazyka a matematiky
3) Žáci 1. stupně – výuka od 25. 5.








vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně pro přihlášené žáky každý den od 25. 5. do 30. 6. 2020
provoz školy je od 7:50 do 16:00 hod., dopoledne probíhá výuka, odpoledne zájmová činnost
vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci – učitelé a asistenti pedagoga
žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
hodnocení žáků bude zejména formativní, výuka neprobíhá za účelem „sběru“ známek
výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, neproběhnou ani školní výlety
poplatek za ŠD se neplatí–nejedná se o klasický provoz ŠD, pro žáky budeme zajišťovat šk. stravování

4) Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné
a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. Onemocnění srdce a/nebo
velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. Porucha imunitního systému,
např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních
orgánů a/nebo kostní dřeně. Těžká obezita (BMI nad 40/kg m2), Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza),
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a
rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
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Auto Moto Club Kravaře –
Auto Motorrad Verein
Dt. Krawarn z.s.
Srdečně zve nejen nadšence
historických vozidel na

Spanilou vyjížďku
KDY: 6.6.2020 SRAZ: 13:00 hod. Zámek Kravaře
START: 14:00 hod. Kravaře
TRASA: Kravaře a obce Hlučínska
DÉLKA: 48 km (Dolní Benešov, Hlučín, Darkovičky, Píšť,
Chuchelná, Bolatice, Kobeřice, Rohov)
KONEC: 16:00 hod. Rohov na IN-LINE dráze, kde bude po
spanilé jízdě táborák s opékáním špekáčků. Možnost
zakoupení nealko.
Informace na tel. čísle: Předseda spolku :
Lukáš Rinka 604 462 997 nebo na
email:
koordinátor.amckravare@centrum.cz
_____________________________________________________________________________________________
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