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Milí čtenáři Rohovského zpravodaje,
dnešním úvodním slovem bych rád navázal na předešlá vydání Rohovského zpravodaje. Vím, že každý z Vás je
ze sdělovacích prostředků informován prakticky nepřetržitě o stále „aktivní“ pandemii, ale přesto si neodpustím
přidat pár postřehů. Jak jsme Vás prostřednictvím místního rozhlasu a také na internetových stránkách obce
informovali, dne 22. května jsme zaznamenali zprávu krizového štábu, že v naší obci máme prvního pozitivně
testovaného občana na koronavirus Covid – 19. Trochu jsme znejistili a zpozorněli. Úleva přišla záhy. Už 8.
června nám přišla zpráva, že je tento občan s negativním testem na tento vir. Předpokládám a věřím, že průběh
nákazy u tohoto člověka byl lehký, bez vážnějších následků. Uvědomuji si způsobené komplikace či obavu
ostatních obyvatel obce, ale věřte, že informace popsaná výše byla pečlivě zvážená a cílem bylo upozornit občany
na riziko nákazy, které je dle mého názoru na dosah. Nechci samozřejmě nikoho strašit, ale bezesporu bychom
měli být všichni připraveni na jakoukoliv situaci. Naše obec je stále připravena pomoci komukoliv, kdo o to
požádá. Jde především o ochranné pomůcky či nouzové ubytování. Vše v koordinaci s krizovým štábem ORP
Kravaře. Prosím tedy každého z Vás, aby se stále řídil pravidly, která jsou stanovena vládou, krizovými štáby či
Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě.
Pandemie nás zasáhla v každodenním životě. Zasáhla nás v zaměstnání, podnikání, v soukromém životě, ale i ve
společenském životě obecně. Výjimkou není ani naše obec. Řada společenských akcí se zrušila anebo se do jisté
míry zredukoval program těchto akcí. Samozřejmě jsou i výjimky. Mnozí z nás navštívili dne 6. června areál
volnočasových aktivit „Na skládce“, kde se konala přehlídka historických vozidel. Ač by s tím pořadatelé (Auto
Moto Club Kravaře) počítali, do areálu přišlo mnoho zvědavých návštěvníků a fandů historie. Byla to opravdu
„spanilá jízda“ se zakončením v Rohově. Chci poděkovat členům tohoto klubu a všem ostatním pořadatelům, za
bezvadnou organizaci a bezproblémový průběh této akce. Věřím, že se v dalších letech podaří uspořádat tuto akci
opětovně. Co se týče výhledu do budoucna. Již tuto sobotu, tedy 27. června, budeme slavit Odpust. Bude se konat
v areálu zahrádkářů „Na Kučakovci“, ale průběh bude oproti předešlým létům poněkud jiný – skromnější. V 15.00
hod. se uskuteční mše svatá a po ukončení bude k poslechu vyhrávat místní dechová kapela Rohovanka a
reprodukovaná hudba. Z atrakcí bude k dispozici pouze skákací hrad (možná dva) a občerstvení bude zajištěno
pouze z výdejních okének budov ve spodní části areálu. K dispozici bude pivo, alko a nealko, drobné občerstvení
a hlavně rohovské koláče (+ káva), které napečou naše seniorky. Do většího a pestřejšího programu nepůjdeme.
Vynahradíme si to na jiných akcích, kdy bude snad příznivější situace a atmosféra. Chtěl bych Vás požádat o
pochopení těchto opatření. Věřte, že to nejsou jednoduchá rozhodnutí.
Dne 28.5. se uskutečnilo 17. zasedání zastupitelstva obce (ZO). Na programu bylo mj. projednáváno : dodatky ke
smlouvám o zajištění dodávek zemního plynu a elektřiny do obecních budov na rok 2021. Obě tato média bude
dodávat společnost Pražská plynárenská, a.s., která ve výběrovém řízení, vyhlášeném Sdružením obcí Hlučínska
(SOH), nabídla nejnižší ceny. ZO se také zabývalo výběrovým řízením na dodavatele stavby „Rekonstrukce
veřejného prostranství u Domu služeb v obci Rohov“ a na dodavatele nového dopravního značení v naší obci.
Velká diskuze se vedla na téma forenzní značení kol. Vzhledem k současné situaci, kdy předpokládáme značný
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propad daňových příjmů, jsme přípravu na značení kol pozastavili. ZO rozhodlo o tom, že všichni zájemci, kteří
mají zájem o toto značení budou osloveni, zda budou mít zájem označit svá kola za předpokladu, že se na
nákladech budou podílet – viz. informace na jiném místě zpravodaje.
Dne 15. června bylo svoláno 18. zasedání ZO. Na programu byla účetní uzávěrka obce Rohov, uzávěrka MŠ
Rohov, PO za rok 2019, závěrečný účet obce Rohov za rok 2019, inventarizace obecního majetku k 31.12.2019,
zprávy kontrolního výboru, Závěrečný účet SOH za rok 2019, Zpráva o uplatňování územního plánu Rohov.
Jedním z nejdůležitějších bodů v programu byla Veřejnoprávní smlouva, která byla uzavřena mezí obcí Rohov a
městem Kravaře, která zřizuje Městskou policii v Kravařích. Tímto smluvním vztahem, tedy ve spolupráci
s městskou policií, hodláme zabezpečit dohled na veřejným pořádkem, můžeme/budeme využívat služeb
přestupků (měření rychlosti, stání na chodnících aj.) a preventivních programů - forenzní značení kol. Jakmile
bude smlouva schválena i ve městě Kravaře a odsouhlasena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, začneme
služeb městské policie využívat. Předpokládám, že začneme dohledem nad špatným parkováním
(v křižovatkách a na chodnících), porušováním veřejného pořádku znečišťováním prostranství psími výkaly, atd.
Jedním z dalších bodů programu bylo výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele na projekt „Rekonstrukce a
rozšíření účelových odstavných ploch u Domu služeb v obci Rohov“. Na základě vyhlášené výzvy se do
výběrového řízení přihlásilo 6 firem (!). Nejnižší nabídku podala fa Rosis Opava, která byla zastupitelstvem obce
schválena k realizaci tohoto projektu. V rámci poptávkového řízení byla vybrána také firma na dodávku a montáž
nového dopravního značení. Tou se stala fa Michal Semera Opava. Obě tyto akce budou realizovány v průběhu
dalších měsíců, avšak tak, že budou ukončeny do konce listopadu tohoto roku.
Jedním z posledních témat zasedání ZO byl Kulturní kalendář 2020. Zabývali jsme se plánovanými akcemi
v druhém pololetí tohoto roku. Jak již bylo uvedeno výše, v tuto chvíli počítáme s pořádáním Odpustu. Jistou
zrušenou akcí, o které víme již nyní je Moravská brána. Tato česko-polská soutěž v požárním sportu byla našimi
hasiči zrušena. Jelikož se jedná o akci s velkým počtem lidí a zejména z Polska, rozhodli jsme se tuto akci
neuskutečnit. Další akce budou uskutečněny dle aktuálního vývoje ve společnosti.
Závěrem chci tradičně poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli a podílejí na chodu obce, na jejím rozvoji a
udržování.
Daniel Procházka, starosta

Zveme vás na
odpustovou slavnostní mši svatou ke cti sv. Petra a Pavla - patronů kaple v Rohově
Mše svatá se bude konat v sobotu 27. června 2020 v 15.00 hodin v areálu Kučakovec,
a budou ji sloužit : Otec Aleš Písařovic a Otec Martin Šmíd (komunita Fokoláre v Polsku).
Po mši svaté bude v areálu ČZS připraveno k prodeji: guláš, rohovské koláče, káva, párek v rohlíku,
hranolky, alko, nealko, pivo Rohan…
Pro děti : skákací hrad zdarma !!!
Hudební doprovod : Rohovanka, reprodukovaná hudba, promítání na plátno
________________________________________________________________________________________

soutěž „Náš evropský projekt“
Hlasování ve třetím ročníku on-line soutěže pro obce Náš evropský projekt bylo ukončeno v neděli 7. června.
Do této soutěže se poprvé v historii soutěže přihlásila i naše obec a to s projektem „Obecní dům v Rohově“.
Z celkového počtu 46 přihlášených obcí se obec Rohov umístila na krásném 11 místě. Moc děkuji všem, kteří
nám dali hlas !
V letošním ročníku zvítězily obce:
Dívčí Hrad
1. místo
Kučerov
2. místo
Modrá
3. místo
Vlašim
speciální cena pro nejvyšší počet hlasů
Kompletní výsledky najdete také na facebookových stránkách soutěže. Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu
a budeme rádi, pokud nás podpoříte i v nějaké další soutěži
Daniel Procházka, starosta
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Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA
V minulých letech začala Městská policie v Kravařích (MPK), nejen v Kravařích, ale
také v dalších obcích provádět forenzní značení jízdních kol prostřednictvím tzv.
syntetické DNA. V loňském roce nabízela tuto možnost pro své občany také obec
Rohov, a to zcela bezplatně.
Mezi občany byl o forenzní značení zájem, což potvrzuje cca 52 nahlášených jízdních kol (optimální počet) a
mělo by se začít ve spolupráci s Městskou policií Kravaře toto značení realizovat. Pro provedení této služby je
nutné, aby obec Rohov uzavřela veřejnoprávní smlouvu s Obcí s rozšířenou působností, pod kterou patří, tj.
s Městem Kravaře, na základě které může Městská policie Kravaře provádět na území obce Rohov forenzní
značení (obec Rohov zajistí prostory, značení pak provedou strážníci městské policie, vyškolení pro tuto práci
apod.).
Pokud se týká nákladů na forenzní značení kol, tvoří je náklady na pořízení aplikační sady syntetické DNA –
forenzní značení a za práci strážníků městské policie spojené se značením kol a za dopravu strážníků.
Jelikož oproti plánům obce došlo ke změně, a to, že obec v letošním roce z důvodu koronaviru předpokládá
pokles příjmů v obecním rozpočtu, rozhodlo zastupitelstvo obce zveřejnit článek v Rohovském zpravodaji
za účelem aktualizace zájmu občanů o toto značení při úhradě za značící sadu ve výši 140,- Kč/1
kolo/žadatel. Ostatní náklady by uhradila obec ze svého rozpočtu.
Žádáme proto občany, kteří nahlásili svá kola k forenznímu značení a souhlasí s úhradou výše uvedených nákladů,
aby tuto informaci nahlásili obecnímu úřadu v termínu do 31. července 2020, a to buď osobně, telefonicky nebo
e-mailem na adresu: sekretariat@rohov.cz!
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Úhradu poplatků za odpady proveďte do konce června 2020 !
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč/poplatník je třeba uhradit do konce měsíce června. Zároveň
lze uhradit poplatek za psa 100,- Kč/1 pes a za odvod odpadních vod do obecní kanalizace 50,- Kč/1 osoba.
Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatky elektronicky, že číslo účtu Obce Rohov je 1847094369/0800, Česká
spořitelna, a.s., variabilní symbol číslo popisné, příklad – dům s č.p. 20 – variabilní symbol 20.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, použitého textilu, sběr papíru a použitých
jedlých tuků a olejů bude v obci proveden v pátek 3. července 2020 !
___________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1. 7. 2020 zahájí EKO-KOM program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy
Za každou nádobu nebo vyvezený pytel ve veřejné sběrné síti, do kterých bude možno umístit tříděné kovové
obaly, samostatně nebo ve více komoditním sběru, obdrží obec čtvrtletně bonus. V obci Rohov je zaveden pytlový
sběr kovů (plechovky apod.). Podmínkou pro získání bonusu bude vykázání množství vytříděných kovových
odpadů (klasicky sběrnou), včetně kovových obalů (do žlutých plastových pytlů), sesbíraných v daném čtvrtletí
daným způsobem sběru. Prosíme tímto občany, aby odevzdávali použité obaly - plechovky, konzervy a
drobný kovový odpad do žlutých plastových pytlů !
__________________________________________________________________________________________

Jízdní řády s platností od 14. června 2020
Nejen cestující, ale také občané jistě zaregistrovali, že od 14. 6. 2020 zajišťují přepravu cestujících ve veřejné
autobusové dopravě směrem do Ostravy a zpět autobusy ČSAD Havířov a.s. Tento dopravce byl vybrán
Moravskoslezským krajem na základě výběrového řízení na dobu 10 let.
Současně došlo ke změně jízdního řádu u některých spojů. Nový jízdní řád pro oblast Hlučínsko, který je platný
od 14. června 2020 je zveřejněn na web. stránce obce: www.rohov.cz, sekce: Události v obci, Aktuality.
Věnujte prosím pozornost změnám na lince:
904281 Třebom - Sudice - Kobeřice - Dolní Benešov - Hlučín - Ostrava, Přívoz (Platí od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020)

__________________________________________________________________________________________
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Zahradní kompostéry – poslední lhůta k nahlášení !
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás opět upozornit, že stále probíhá průzkum Vašeho zájmu o zahradní
kompostéry (zdarma). Obec má zájem vyhovět občanům a pořídit kompostéry na likvidaci bioodpadů pro
občany prostřednictvím vyhlášené sdílené dotace. Prosíme proto občany, kteří mají zájem o kompostéry, aby
toto nahlásili na OÚ do 30. 06. 2020, a to na e-mail: rohov@rohov.cz. Po tomto datu již nebude možné
přijímat žádosti o kompostéry !
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc květen 2020
Jubilanti – 50 let 1 občan 60 let 1 občanka,1 občan 65 let 1 občanka 70 let 1 občan
Narození – 1 holčička Úmrtí – 1 občan
V měsíci květnu se dožil významného životního jubilea pan Josef Slanina (bývalý starosta obce
Rohov). Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost do dalších let !

__________________________________________________________________________________________

S „Obálkou ŽIVOTA“ naděje na rychlou a efektivní pomoc - nabídka občanům

Obec Rohov ve spolupráci s Moravskoslezským krajem realizuje v roce 2020 pro zkvalitnění života občanů v obci
(zejména seniorů, osamělých osob, osob zdravotně postižených) projekt Obálka života do lednice.
Obálka (plastová) obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář
k vyplnění, propisovací tužku, magnetku s nápisem: Zde je IN. F. Obálka a
s telefonními čísly na složky záchranného systému.
Obálka do lednice může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně,
ohrožení zdraví nebo života. Stačí jen vyplnit formulář s požadovanými údaji a
vložit jej zpět do plastové obálky a umístit ji do lednice, nejlépe do vnitřní
přihrádky dveří. Pamatujte na to, aby uvedené údaje v „Obálce ŽIVOTA“ byly
vždy aktuální (je vhodné vložit i kopii poslední zprávy od lékaře) !!!
Magnetkou označte dveře lednice nebo vchodové dveře z vnitřní strany bytu. Tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky.
Obec provedla distribuci obálky (spolu se zpravodajem) občanům z řad vytipovaných seniorů a osamělých
osob, další zájemci o tyto obálky si je mohou osobně nebo prostřednictvím rodinných příslušníků či známých,
bezplatně vyzvednout na Obecním úřadě Rohov. V případě dotazů kontaktujte tel. číslo: 553 761 091 nebo email: sekretariat@rohov.cz
_________________________________________________________________________________________
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 15.7. a 19.8.2020 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
_________________________________________________________________________________________

Upozornění pro majitele hrobů na obou hřbitovech v Sudicích
Prosíme všechny majitele hrobů, aby nic nenechávali kolem hrobů, a hlavně za nimi. Stěžuje to práci našim
zaměstnancům při sekání a údržbě hřbitova. Může se pak stát, že tam již tyto věci nenajdete. Necháváme Vám
na úklid letní prázdniny a po prázdninách budou věci mimo hroby odneseny do odpadových kontejnerů.
Obec Sudice
_________________________________________________________________________________________
Vyšel nový vlastivědný časopis Muzea Hlučínska !

Můžete si v něm přečíst článek o konferenci Hlučínsko 1920 – 2020,
o Hlučínsku stoletém, rozhovor O Hlučínsku z Londýna i New Orleans,
o Epidemii na Hlučínsku po druhé světové válce a další zajímavosti.
Časopis je k zakoupení na obecním úřadě za 40 Kč.
__________________________________________________________________________________________
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Naše obec přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru
a recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, obec Rohov ve
spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla
také v roce 2019 ke zlepšení životního prostředí a
snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalentu : 28,415 tun
(v roce 2018 to bylo 28,044 tun)
Úspora energie : 759 835 MJ
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Přívalový déšť vpodvečer v pátek 19. června 2020 postihl i naši obec
Jednotka SDH Rohov prováděla v sobotu 20. června úklid v areálu Kučakovec a v areálu CVA.

__________________________________________________________________________________________
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Spanilá vyjížďka veteránů
Auto Moto Club Kravaře pořádal v sobotu 6. června 2020 tradiční sraz milovníků historických vozidel, kteří
vyrazili na spanilou jízdu po Prajzské. Za krásného letního počasí závodníci odstartovali od zámku v Kravařích
na 48 km dlouhou trať, která vedla přes Dolní Benešov, Hlučín, Darkovičky, Píšť, Bolatice, Kobeřice a Rohov,
kde byl cíl v areálu Centra volnočasových aktivit. Po skončení závodu zde byl připraven doprovodný program
s občerstvením. Zájemci si mohli také zajezdit na in-line dráze. K vidění byla jak auta i motorky z dávnějších dob,
tak i vozidla, která patří mezi veterány poměrně krátkou dobu, všechny si však zasloužily pozornost.

__________________________________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 1. června 2020
očkování psů proti vzteklině.
Bylo naočkováno 31 psů, v obci je v současné době evidováno
přibližně 110 psů - přesný počet se neustále mění podle počtu
přihlášených a odhlášených psů.
Povinností každého majitele psa je podle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů přihlásit psa,
který dovršil stáří 3 měsíců (do 15 dnů od dovršení stáří).
Rovněž je povinností ohlásit zánik poplatkové povinnosti do
15 dnů od úhynu psa, darování jinému majiteli nebo prodejem,
ztrátou, utracení psa nebo přestěhování se apod.

__________________________________________________________________________________________
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Z církevního okénka
Noc kostelů a její duchovní rozměr
Ačkoli je Noc kostelů určena nejen věřícím, ale především široké veřejnosti, nese v sobě vždy určitý
přesah do duchovní roviny. Možným vodítkem je každým rokem motto této akce, které vychází z konkrétního
místa v Bibli. V naší zemi mělo letos toto motto velmi zajímavou, až úsměvnou genezi. Rakouští organizátoři
totiž původně vybrali verš Žalmu 104: „Přivádíš tmu, noc se snese, les se hemží zvěří.“ Na první pohled by se
zdál jakožto motto pro Noc kostelů poněkud podivný. Cílem však bylo spojení původně zamýšleného data Noci
kostelů (plánovaného na 5. června) s Mezinárodním dnem životního prostředí, který se právě toto datum
připomíná. Záměr byl nabíledni, spojit důležité moderní téma s tím, co je pro křesťany vzácné a cenné. U nás
však byla Noc kostelů díky koronavirové krizi přesunuta, a tak původní myšlenka najednou ztratila na svém
významu. Čeští organizátoři museli dát „hlavy dohromady“ a přemýšlet, jak s původním textem naložit. Využili
širšího kontextu daného verše Bible a vytvořili motto, které je sice ze stejného biblického místa, ale mluví o jiné
skutečnosti: „Učinil jsi měsíc k určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý
les se hemží zvěří; lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v doupatech se
ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá díla,
Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů.“ (Ž 104, 19-24). Nosná myšlenka byla posunuta
na skutečnost určování času, jak o tom biblický text mluví. Bůh je Pánem času a žádný člověk nad časem nemá
moc, ani mocní, ani chudí…. Výsledkem byla podoba motta, jakou jste mohli nalézt na letošních plakátcích:
„Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, NOC se snese… Slunce vychází… Člověk vyjde za svou prací.“
Úžas nad krásou sakrálního umění či ztišení se při jiném programu v kostele mohl být podnětem k tomu, aby se
člověk na chvíli – třeba i v tichu – mohl zastavit a připomenout si možná jednu zásadní skutečnost: Ačkoli vše
podléhá proměně času, přece je možné skrze krásu, umění atd. objevovat to, co je nadčasové a co nás přivádí ještě
dále k Tomu, který je sám Pánem času i dějin.
P. Aleš Písařovic
Noc kostelů poprvé v Sudicích
Noc kostelů se rok co rok stává populárnější. Koná se v mnoha kostelech a je určena nejen věřícím, ale i
široké veřejnosti, aby návštěvníci mohli kostel poznat i jinak než při bohoslužbách. Proto jsme se na setkání
pastorační rady domluvili, že tuto výjimečnou akci uskutečníme také v našem farním kostele sv. Jana Křtitele
v Sudicích a připojíme se tak k velkému počtu otevřených kostelů v celé ČR. Dlouho se nevědělo, zda se akce
vůbec uskuteční s ohledem na vývoj koronavirové pandemie, ale podařilo se. Termín konání byl stanoven na 12.
června. Noc kostelů byla zahájena mší svatou v 18.00 hodin. Po mši svaté byla připravena 1. komentovaná
prohlídka kostela s výkladem o historii kostela a také o historii farnosti, o zakladateli kostela P. Arnoštu
Jureczkovi, staviteli kostela Josefu Seyfriedovi a hlučínském malíři Janu Bochenkovi, který kostel vybavil svými
krásnými obrazy. K historii kostela byla připravena výstavka starých fotografií a různých dostupných dokumentů
o kostele a krátké video s fotografiemi původního i současného kostela, jeho vybavení a duchovních, kteří ve
farnosti působili od konce 19. století. Velmi poutavé povídání připravil pro účastníky Noci kostelů náš duchovní
správce P. Aleš Písařovic, který letos v únoru na pozvání P. Stephana Nesrsty navštívil Texas. Spolu s promítáním
fotografií hovořil o návštěvě farnosti P. Nesrsty, v níž žijí lidé s českými kořeny, stále ještě někteří mluví česky a
zpívají české písně, udržují některé zvyky a žijí v městech s českými názvy. Pro nově příchozí byla poté znovu
možnost vyslechnout si přednášku o historii farnosti a kostela nebo možnost výstupu na věž, který přilákal mnoho
zájemců. Dostali se až k hodinám a kdo se nebál, mohl vstoupit i na klenbu kostela nebo nahlédnout ke zvonům.
Výklad k hodinám a zvonům provedl p. Antonín Nevřela, který dohlížel na bezpečnost návštěvníků.
A kdo vydržel až do konce, mohl si ještě vyslechnout krásný koncert, který připravil se svými kolegy
sbormistr a varhaník Mgr. Petr Němec. A samotným závěrem zněl oslavný zpěv Panny Marie východního ritu –
Akatist Bohorodičky Panny Marie, který se sborem zpíval i P. Aleš Písařovic.
Krásně vyjádřil myšlenku Noci kostelů Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský: (cituji:
„ … Noc kostelů nám letos může připomenout, že všichni společně žijeme v jednom velkém chrámu tohoto světa,
za jehož krásu neseme svůj díl odpovědnosti…“.
Za Pastorační radu A.Vavrová
Počínaje sobotou 13.6.2020 bude již 4. rokem probíhat v kostele sv. Jana Křtitele v Sudicích projekt „Otevřené
chrámy“. Kostel s průvodcovskou službou bude otevřen až do konce srpna každou sobotu od 10.00 do 17.00 a v
neděli od 13.00 do 17.00 hodin._________________________________________________________________
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Noc kostelů v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích – pátek 12. 6. 2020
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Okénko z historie obce Rohov
Život po válce
Na Hlučínsku byly následkem přímého připojení k Německu
zcela jiné poměry po osvobození než na ostatním území
Československé republiky. Většina mužů byla v době
osvobození mimo obec, většinou v zajateckých táborech,
proto nebylo ani možno vytvořit místní národní výbor. A tak
prvním zástupcem československé státní moci v Rohově byla
místní správní komise s pravomocí místního národního
výboru.
Změna okresu
Při přeměně zemského zřízení na krajské byla obec Rohov od
1. ledna 1949 přidělena z okresu opavského k okresu
hlučínskému.
Obyvatelstvo
Jak již bylo uvedeno, všichni schopní muži ze zdejší obce
měli povinnost sloužit v německé armádě. Když válka
skončila, nacházeli se v zajateckých táborech. Poněvadž to
byli lidé slovanského původu, byli postupně propouštěni.
Než se vrátili domů, prošli sběrným táborem, např.
v Motolech u Prahy, v Plzni a v Brně. Paradoxem bylo, že
bývalí vojáci německé armády byli během prvních dvou let
po válce povoláni na manévry k Československé armádě.
první svaté přijímání v Sudicích
Obyvatelstvo Hlučínska po dobu okupace mělo
říšskoněmecké státní občanství. Po osvobození se vyskytl problém, jak postupovat při udělování
československého státního občanství, aby to nebylo paušální, ale aby také nebyl nikdo poškozen, poněvadž se zde
jednalo jasně o obyvatelstvo slovanského původu. V obcích byly vytvořeny prověřovací komise, které měly za
úkol zkoumat každý individuální případ. Členství v komisi bylo čestné. Automaticky bylo přiznáno státní
občanství lidem, kteří se po dobu německé okupace nikterak neprovinili a kteří nebyli členy žádné z nacistických
organizací. Ti, kteří byli členy, ovšem bez funkcí, dostali po zaplacení pokuty státní občanství. Funkcionáři pak
byli postaveni před komise nebo dokonce před lidové soudy, které zvážily, do jaké míry byl dotyčný vinen nebo
byl-li jen pasivním funkcionářem. Po prošetření dostávali státní občanství všichni. Odsun ani konfiskace majetku
v Rohově nebyly.
Stav obyvatelstva k 1. lednu 1946 byl 541 osob (k 1. lednu 1945 byl stav 466 osob). Čerpáno z obecní kroniky
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9
Hlučínsko, tak trochu jiné pohraničí, slaví 100 let od svého vzniku!
2. Hlučínskem za historií a poznáním

Pokračování z č. 4/2020

O dějinách Hlučínska vypovídá řada kulturních památek, z nichž v některých jsou i zajímavé expozice o životě
obyvatel regionu. A pokud někdo rád odkrývá historické vazby i souvislosti a chce se seznámit s některými
historickými osobnostmi Hlučínska, má obrovskou příležitost k putování po Hlučínsku.
Zámek v Hlučíně je původní gotický zámek z počátku 16. století, ve kterém je umístěno Muzeum Hlučínska
v Hlučíně, které připomíná nejen historii města Hlučína a celého Hlučínska, ale také pořádá řadu různých
regionálních výstav.
Barokní zámek v Kravařích se může pyšnit nejenom nádhernou zámeckou kaplí architekta Michalka, ale také
dvěmi stálými expozicemi. Jedna ukazuje život vesnického lidu na Hlučínsku v 19. století a druhá představuje
životní styl majitelů zámku rodu Eichendorffů v 18. století. Kromě těchto dvou stálých expozic jsou na zámku
v Kravařích v průběhu roku pořádané výstavy obrazů, svatební veletrhy, velikonoční a vánoční trhy a další.
Dalším, i když menším, je zámek ve Velkých Hošticích. Tato pozdní barokní stavba s bohatým rokokovým
dekorem nabízí archeologickou výstavu.
Na Hlučínsku se nachází i další zámky. V Bolaticích je barokní zámek sídlem obecního úřadu. Také klasicistní
zámek v Dolním Benešově, jehož součástí je zámecká kaple, sloužící dnes jako lapidárium, je sídlem městského
úřadu. V obci Chuchelná se raně barokní zámek stal součástí Rehabilitačního ústavu v Hrabyni.
Poslední zámek nacházející se na Hlučínsku je v obci Šilheřovice. Trojkřídlý zámek v klasicistním a částečně
novobarokním slohu byl v posledních desetiletích školským zařízením, nyní má nového majitele, prochází
rozsáhlou rekonstrukcí.
Pozůstatky středověkého hrádku se zachovalými opevněními můžete shlédnout v Panském lese u obce Závada.
Velmi zajímavými místy připomínající dávnou i nedávnou historii regionu Hlučínska je Muzeum Landek
v Ostravě-Petřkovicích, kde je největší hornické muzeum v České republice.
Období 2. světové války připomínají vojenská opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, která jsou ojedinělým
obranným systémem, jsou ceněnou evropskou, technickou i stavební památkou. Skládají se ze tří pevností a jedné
pevnůstky a vybavení je autentické s rokem 1938.
Každé dva roky se zde pořádají ukázky vojenských cvičení.
Posledními místy, která připomínají život obyvatel Hlučínska, jsou Bolatický a Malohoštický skanzen. Jsou
jedinečnou ukázkou života na vesnici před více jak 100 lety.
K významným stavbám a památkám na Hlučínsku patří i hrobka knížat Lichnovských v Chuchelné a obnovené
Rotchildovy budovy, jako je hájenka v Bělé, hřebčín v Bělé a další. K nejkrásnějším a také k nejupravenějším
památkám na Hlučínsku patří nespočet sakrálních staveb, z nichž mnohé jsou významnými kulturními památkami.
Na území Hlučínska se nachází desítky menších i větších kapliček a různých křížů. Opravdovými dominantami
obcí a měst jsou však jejich kostely.
K těm nejkrásnějším patří Chrám sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, Chrám sv. Jana Křtitele v Sudicích, který je
malou kopií domu v Kolíně nad Rýnem, dřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Hněvošicích.
Za shlédnutí stojí i další kostely např. Nejsvětější trojice v Bohuslavicích, sv. Stanislava v Bolaticích, sv.
Bartoloměje v Kravařích, sv. Jiří v Třebomi, sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích a také kostel sv. Vavřince
v Píšti, který je významným poutním místem. Opravené a vzhledné církevní památky svědčí o hlubokém
křesťanském přesvědčení obyvatel Hlučínska. To se projevilo i po sametové revoluci v roce 1989, kdy následně
byly vybudovány nové kostely v Hněvošicích, Chuchelné, Darkovicích či ve Služovicích.
Lidé na Hlučínsku však nežijí jen prací. Svůj těžký život si obohacovali písněmi, vyprávěním, tancem
i setkáváním při různých oslavách.
V některých obcích a městech dodnes existují lidové pěvecké a taneční soubory – v Bolaticích Burianky,
Borovanka, Seniorky, v Bohuslavicích Vlašanky, v Kravařích Karmašnice. V řadě obcí vznikla nové seskupení
seniorů, žen i mužů, kteří pak vystupují při různých slavnostních příležitostech. Např. soubor Slunečnice
v Kobeřicích, Vřes ve Vřesině, bolatičtí Bobři atd.
Téměř v každé obci je dechová hudba či jiná hudební skupina. Tou neznámější dechovkou je Městský orchestr
mladých v Dolním Benešově, který již posbíral řadu úspěchů u nás i v zahraničí.
__________________________________________________________________________________________
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Muzikálnost i zpěvnost občanů Hlučínska se projevila i při natočení celkem 3 CD s písněmi v hlučínském nářečí
pod taktovkou pana Rudolfa Engieho Kurky, na kterých se podíleli jak občané, tak i hudebníci.
Dlouholetou a bohatou tradici na Hlučínsku mají lidové slavnosti.
Nejznámější je Kravařský odpust pořádaný okolo výročí sv. Bartoloměje patrona kostela, který navštěvuje až
100 000 návštěvníků. K dalším významným odpustům patří Kobeřický a Píšťský pořádané začátkem srpna, které
přitahují návštěvníky i z blízkého Polska.
V posledních letech se stávají známými i další kulturní akce – Hlučínské slavnosti v Hlučíně (červen), Hlučínské
jaro v Dolním Benešově (červen), Festival kultury Hlučínska (polovina července), Bolatické a Haťské dožínky a
mnoho dalších odpustů, krmášů, hasičských, sportovních či mysliveckých slavností.
Mezi významné hudební akce již několik let patří i pořádání koncertů Janáčkova máje v Ludgeřovicích či
Svatováclavské koncerty. Pro mladší a střední generaci se pořádají hlavně v létě různé festivaly. Na Hlučínském
jezeře se každoročně pořádá koncem července hudební festival Štěrkovna Open Music, který je přehlídkou té
nejlepší hudby z regionu, České republiky i ze zahraničí a dokáže přitáhnout až 10 000 diváků.
K méně známým akcím, přesto v regionu velmi významným, patří folklórní festival Kolaja v Hati, který se pořádá
jedenkrát za dva roky a je přehlídkou folklóru na celém Hlučínsku, a také Honění krále ve Lhotce, která připomíná
údajnou historickou příhodu honění a chycení švédského krále za 30-ti leté války.
Každý, kdo navštíví Hlučínsko v průběhu roku, si určitě najde nějakou akci, na které stráví příjemné chvíle a na
které se dobře pobaví.
Tradice a zvyky na Hlučínsku byly oživeny především po roce 1989 a v současné době mají takovou oblibu, že
je udržují jak obce a města, tak i školy, spolky a stovky starších i mladších občanů regionu.
3. Hlučínskem za sportem, zábavou a relaxací
Na Hlučínsku je bohatý nejenom kulturně-společenský život, ale Hlučínsko nabízí i mnoho sportovních,
zábavných a relaxačních příležitostí.
V každé obci či městě jsou veřejnosti k dispozici dětská hřiště a sportoviště. A navíc jsou v některých městech a
obcích sportovně-rekreační areály.
K největším sportovně-rekreačním areálům patří Hlučínské jezero o rozloze 140 ha, které nabízí nejenom
koupání, ale i projížďku loďkami, na vodních lyžích či další sporty jako je volejbal, tenis, fotbal, minigolf.
Tím druhým největším areálem je Bulyaréna v Kravařích. Zde návštěvníci najdou nejenom krytý vodní svět, ale
také ledovou plochu, několik tenisových hřišť, fotbalové hřiště s umělým povrchem, posilovnu, tělocvičnu,
bowling, moderní minigolf a jedno z nejkrásnějších dětských hřišť.
Milovníci golfu si mohou tento sport zahrát na 18-ti jamkových hřištích v Šilheřovicích a Kravařích.
V letních měsících mohou návštěvníci využít k osvěžení koupaliště v Bolaticích, v Píšti, Chlebičově či
přírodní koupaliště v Darkovicích. Ke koupání vybízí i rybníky v Bohuslavicích a v Dolním Benešově i řeka
Opava. Region Hlučínska nabízí i další možnosti zábavy a relaxace.
Na sportovním letišti v Dolním Benešově-Zábřehu se mohou návštěvníci vznést do oblak a prohlédnout si shůry
krásy Hlučínska, rovněž si mohou objednat seskok padákem. Dětský ranč v Hlučíně, jezdecký klub Červánek
v Hati či jezdecký klub ve Velkých Hošticích nabízí projížďku na koni nebo kočárem.
Ke sportu lákají i Sportovní hala v Hlučíně (kromě sportu i bowling, sauna, solárium), Sportovně – oddychové
centrum v Dolním Benešově v Restauraci Sport (bowling, squash, fitness), Relaxační centrum na koupališti
v Bolaticích (spinning, fitnescentrum, sauna), bowlingové centrum v Ludgeřovicích a další.
Za zmínku jistě stojí i možnost rybaření na Hlučínsku, a to ať již na Hlučínském jezeře či na rybnících
v Bohuslavicích, Dolním Benešově, Darkovicích či na pstruží farmě v Bělé.
Milovníci jízdy na kole ocení bohatou síť cyklostezek, které nejenom protínají celé Hlučínsko, ale navazují na
cyklostezky v Ostravě, Opavě či Polsku.
4. Gastronomie
Při dobré zábavě či při sportu člověku hodně vyhládne.
Pak si může vybrat z mnoha restaurací a hospod na Hlučínsku, z nichž některé nabízejí i regionální speciality.
V restauraci U Komárků v Rohově můžete ochutnat pečená kolena na bukovém dřevě ve speciální peci
a dobré maso můžete zapít místním pivem Rohan. Také v Hlučíně vaří místní pivo v pivovaru Avar a v jeho
restauraci můžete ochutnat i chuťovky k pivu, jako jsou naložené tvarůžky._____________________________
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K tradičním jídlům na Hlučínsku patří hlučínské koláče, které si můžete zakoupit z pekáren v Píšti, Dolním
Benešově, Bolatic či cukrárny v Kravařích. Koláče jsou tak oblíbené zboží, že kam se s nimi vyjede, tam si na
nich pochutnávají. Dokonce i v daleké Praze!
Během léta a podzimu si můžete v řadě obcí pochutnat na mysliveckých specialitách a zabíjačkových
pochoutkách.
5. Příroda
Pro ty, kteří míří své kroky spíše do přírody, máme dobrou zprávu. Hlučínsko kromě vysokých kopců nabízí
širokou škálu rybníků, jezer, potoků, řek, luhů, hájů i hlubokých lesů.
Území Hlučínska lemují dvě významné řeky. Řeka Opava na jihu a řeka Odra na jihovýchodě.
Především kolem řeky Opava se nachází lužní lesy a rozsáhlé louky s množstvím dřevin i vzácnějších rostlin.
V regionu se nachází několik přírodních rezervací.
Koutské a Zábřežské louky tvoří ojedinělý komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně a se zbytky slepých,
mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy.
Přírodní rezervace Hněvošický háj má dubohabrový porost s křovitým patrem a vyznačuje se karpatskou květenou
nížinného lesa. Zvláště na jaře zde kvetou prvosenky, sasanky, jaterníky, střevlíček, konvalinky, hvězdnatec
čemericový a další rostliny.
Přírodní rezervace Černý les I a II se nachází v katastrálním územní obce Šilheřovice. Jsou zde zachovalé
acidofilní bažiny pralesního charakteru. Stromové patro je tvořeno převážně bukem a v řídkém podrostu s téměř
absencí keřů se vyskytují nenáročné rostliny jako papratka samičí, kapraď samec, šťavel kyselý, místy vytváří
ostrůvky ostřice třeslicovitá a další rostliny. Poslední přírodní rezervací je Dařenec, který se nachází v katastru
obce Vřesina u Hlučína. Porosty v této rezervaci reprezentují přírodní lesní porosty Opavské pahorkatiny. Lesy
tvoří dub letní, bříza pyřitá s hojným podrostem lísky obecní či na vlhčích místech dubohabřiným porostem.
Z bylin je hojně rozšířená ostřice třeslicovitá, sasanka hajní, ptačinec hajní, plicník tmavý a violka lesní. Na území
Hlučínska se nachází ještě dva významnější přírodní útvary.
Jedná se: Národní přírodní památku Landek a Národní přírodní památku Odkryv v Kravařích.
Chráněné území bylo na Landeku vyhlášeno již v roce 1966. Landek zasahuje do katastrálních území Petřkovic a
Koblova. Předmětem ochrany jsou nejen lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologické naleziště.
Lesní porosty tvoří květnaté bučiny, místy až pralesovitého charakteru, obohacení o několik karpatských prvků,
např. ostřicí chlupatka, šalvěj lepkavou, popenec chlupatý, vzácná lilie zlatohlávek a další.
Chráněné území Odkryv bylo také vyhlášeno v roce 1966 a předmětem ochrany je příčný profil ledovcovými
usazeninami. Ze vzácnějších druhů rostlin se zde vyskytuje růže keltská.
Poslední přírodní památkou na území Hlučínska je Hranečník. Nachází se v katastru obce Píšť a slouží k ochraně
jedné z největších hnízdních kolonií volavky popelavé.
Na Hlučínsku se nachází řada památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin. Kromě zajímavé flóry má
Hlučínsko i bohatou faunu ať už z druhů obojživelníků (čolek velký, skokan krátkonohý), plazů (zmije obecná),
ptáků (břehouš černoocasý, chrástal vodní, vodouš rudonohý) či savců (bobr evropský, vydra říční).
A pro ty, kteří se nechtějí procházet divokou přírodou, nabízí Hlučínsko i upravené zámecké parky
ve Velkých Hošticích, Kravařích či v Šilheřovicích. Krajina Hlučínska je mírná, přátelská a milá a nabízí nejen
neskutečně tajemné kouty lesů, ale i krásně vonící rozlehlé louky.
6. Závěr
Hlučínsko je malebným koutem nacházejícím se mezi řekami Opavou a Odrou, v blízkosti měst Opava a Ostrava
a hranicemi s Polskem. Je krajinou rozlehlých lánů a vodních ploch, oplývajících nejen přírodními krásami, ale
také množstvím dochovaných památek, pestrou škálou architektonických a řemeslných zajímavostí, folklorními
tradicemi, pohostinností a přátelským duchem.
Hlučínsko je regionem, ve kterém žije tradice a vzkvétá kultura. Hlučínsko je regionem pracovitých a přátelských
lidí, i proto patří tento region mezi nejkrásnější a nejspolečenštějští regiony v České republice. Hlučínsko je
příjemným domovem pro své obyvatele a regionem nových turistických příležitostí. Kdo jednou navštívil tento
region, přijde znovu. Přijďte, budete tady vždy srdečně vítáni!
Čerpáno ze zdrojů Sdružení obcí Hlučínska
Více informací o Hlučínsku najdete na www.hlucinsko.eu a www.hlucinsko.tv
__________________________________________________________________________________________
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K létu neodmyslitelně
patří sluníčko, opalování,
koupání a vůbec všelijaké
vodní dovádění.

_________________________________________________________________

Fenomén plováren se
ovšem zrodil až v 19.
století nejprve na březích
řek, později v podobě
záměrně
budovaných
vodních ploch. Protože to
byla doba velmi upjatá a
sešněrovaná, nebylo
myslitelné, aby se směly
koupat i ženy. Když se
atmosféra
poněkud
uvolnila a na trhu se
objevily první plavky,
připomínaly spíše
skafandr.
Pokud se chcete dozvědět
víc, neměli byste si nechat
ujít letní výstavu v Muzeu
Hlučínska.
Muzeum Hlučínska

Nález dopravní značky
U autobusové čekárny směr Sudice byla nalezena
automobilová poznávací značka 4T0 9225.
Majitel si ji může vyzvednout na obecním úřadě !
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