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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prosincové vydání zpravodaje, poslední v tomto roce. V loňském roce jsme si přáli,
aby nadcházející rok 2021 již nebyl ve znamení Covidu-19. Bohužel nás tato pandemie pohltila i v tomto roce.
Nezbývá než věřit, že ten třetí rok s ní už vyhrajeme a vše se vrátí do stejných kolejí. Chtěl bych vás poprosit,
abyste v nadcházejících dnech, zejména o svátcích vánočních, byli obezřetní a zodpovědní při návštěvách svých
příbuzných, chraňte sebe a své blízké.
V tomto týdnu zasedalo zastupitelstvo obce. Na programu bylo mnoho bodů, které bylo nutné vyřešit před
koncem roku. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro následující rok bude zachována výše poplatků za odvod
odpadních vod, a stejně tak za komunální odpad. Dále se zastupitelstvo zabývalo investičními akcemi pro příští
rok. Jsou v plánu stavební úpravy v prostorách mateřské školy, nová elektroinstalace, neboť stávající je
nevyhovující. Na tuto akci budeme žádat o dotaci Moravskoslezský kraj. Na nové vybavení interiéru zkusíme
štěstí podáním žádosti na MAS. Opětovně podáme žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
k vybudování Workoutového hřiště v prostranství CVA (v současné době řešíme zamítnutí naší první žádosti,
neboť je docela možné, že náš projekt byl omylem vyřazen, na základě administrativní chyby ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj). Plánujeme podání žádosti o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení a
rozhlasu v obci. O dalších plánovaných akcích vás budeme informovat v průběhu roku. Obec Rohov během
roku vyhlásila záměr o pronájem nebytových prostor ,,Hospoda na hřišti“ za účelem provozování a rozšíření
nabídky pro občany. Zájemce byl vybrán, ladily se formální záležitosti, ale nakonec, vzhledem neustávající
pandemii a stálým vládním opatřením, zájemce od pronájmu upustil. Rozhodli jsme se záměr opětovně vyhlásit.
Sběrný dvůr bude vzhledem k zimnímu období uzavřen. Opětovné otevření je plánované na jaře.
I přes nepříznivou situaci jsem rád, že se v obci uskutečnila Mikulášská nadílka. Tentokrát navštívil svatý
Mikuláš naši kapli, a rozzářil tváře mnoha dětí. V sobotu vás zveme na Karmášové zpívání u vánočního stromu,
které se uskuteční po mši svaté v prostranství
před kaplí. Přijďte si zazpívat vánoční koledy a
nasát předvánoční atmosféru, za doprovodu naší
Rohovanky.
Vážení občané, rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
chodu a správném fungování obce. Všem
kolegyním,
zaměstnancům,
členům
zastupitelstva, firmám, spolkům, mateřské škole
a farnosti. A také vám, za vaši podporu i kritiku,
za vaše připomínky.
Přeji vám pěkné prožití vánočních svátků se
svými blízkými a ve zdraví.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce________________________________________
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KARMÁŠOVÉ ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
V SOBOTU 18. 12. 2021
PO MŠI SVATÉ V PROSTRANSTVÍ PŘED KAPLÍ
SV. PETRA A PAVLA
VÁŽENÍ OBČANÉ, PŘIJĎTE SI SPOLEČNĚ
ZAZPÍVAT NEJZNÁMĚJŠÍ KOLEDY A
NALADIT SE NADCHÁZEJÍCÍ SVÁTKY VÁNOČNÍ.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Místní poplatky na rok 2022
Výše poplatku za psa zůstává nezměněna 100,- Kč/1 pes, výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace činí tak jako v loňském roce 50,- Kč/1 osoba.
Komunální odpady na rok 2022
Nové obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Rohov o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství a o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Od 1.1.2021 nabyl účinnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., kterou byla mj. i právní úprava
zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Obce měly rok na přípravu nových obecně závazných vyhlášek,
které zajistí nakládání s komunálním odpadem dle tohoto zákona od 1. ledna 2022.
Zákon umožňuje dva typy poplatků:
1. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek na osobu do výše max. 1200,- Kč), tj.
zjednodušeně poplatek na občana.
2. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (poplatek za objem - max. 1,- Kč/litr,
poplatek za hmotnost - až 6,- Kč/kg odpadu), tj. zjednodušeně poplatek za množství vyprodukovaného odpadu.
Naše obec měla až dosud zpoplatnění místním poplatkem za osobu a zastupitelstvo se rozhodlo u této varianty
zůstat i pro příští rok.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13. 12. 2021 novou OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, poplatek v částce 600,- Kč/rok 2022 (stejný jako v roce 2021).
Upozorňujeme občany, že formulář k ohlášení poplatkové povinnosti na rok 2022 již nebudou dle nové OZV
vyplňovat všichni občané, ale pouze ti, u kterých dojde ke změně v průběhu roku (např. přihlášení k pobytu,
odhlášení z pobytu v obci).
Svozový kalendář pro svoz směsného komunálního odpadu – popelnic na rok 2022 je zveřejněn na straně
č. 4 zpravodaje.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13. 12. 2021 rovněž novou OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství, která zrušila dosavadní OZV z roku 2001. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství na území obce Rohov.
Obě OZV jsou zveřejněny na webové stránce obce www.rohov.cz, kde budou rovněž zveřejněny v sekci
ODPADY místa v obci, kde občané mohou odkládat odpady (informační povinnost obce dle § 60 odst. 4
nového zákona o odpadech).
Místní poplatky – platby až v roce 2022 ! Podrobnosti přineseme v lednovém čísle zpravodaje !
OÚ
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden ve středu 5. ledna 2022 !

__________________________________________________________________________________
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Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
Od 21. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude Obecní úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se prosím
obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 429 203 !

_________________________________________________________________________________
Upozorňujeme čtenáře, že místní
obecní knihovna bude v době
vánočních svátků uzavřena !
Otevřena bude až ve středu 5. ledna 2022.
Knihovnice přejí všem občanům pohodové vánoční
svátky

Společenská kronika –
měsíc listopad 2021

Jubilanti –

60 let 1 občanka
70 let 2 občanky
Narození – 1 (1 chlapeček)
Úmrtí – 2 občané (1 žena, 1 muž)

Obec hledá kronikáře/ku
Požadavky :
• znalost obce a zájem o dění v obci, znalost místního prostředí
 průběžná písemná evidence obecních událostí do obecní kroniky
Funkce kronikáře je finančně ohodnocena. Zájemci se mohou přihlásit co nejdříve na obecním úřadě !
Místní kaple hledá dobrovolníka/ky
Hledáme dobrovolníka/ky z řad občanů, který by zvonil v případě potřeby umíráček v místní kapli.
Bližší informace na obecním úřadě !
_________________________________________________________________________________________
Svatý Mikuláš v kapli
V sobotu 4. 12. 2021 po mši svaté navštívil kapli sv. Petra a Pavla svatý Mikuláš se svým pomocníkem
andělem. Svou návštěvou udělali radost mnoha přítomným dětem, které celý rok byly ,,hodné“ a na tento den se
těšily a připravily si písničku či básničku. Mikuláš se s dětmi přivítal, popovídal o sobě a své práci. Za odměnu
rozdal dětem nadílku. Poté se rozloučil, neboť měl na práci ještě navštívit děti v jejich domovech, které se
nemohly z důvodu karantény nebo nemoci dostavit do kaple.
Roháček

__________________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1. 1. 2022 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1. 1. 2022
Voda pitná (vodné) 45,91 Kč/m3 (bez DPH) 50,50 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
__________________________________________________________________________________________
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Provoz Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a jeho pracovišť v závěru roku 2021
Finanční úřad žádá občany a firmy, aby i v závěru roku upřednostnili telefonická jednání nebo e-mailovou poštu
před osobním jednáním. Kontakty na všechna územní pracoviště jsou uvedeny na www.financnisprava.cz.
Termín případného osobního jednání je vhodné se zaměstnanci úřadu sjednat předem.
Na informační linku Finanční správy 225 092 392 lze volat v posledním prosincovém týdnu v pondělí 27. 12.
a ve středu 29. 12. od 9:00 do 17:00 hodin. Mimo úřední dny (v úterý, ve čtvrtek a v pátek) je linka v provozu
od 9:00 do 13:00 hodin.
____________________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2022 – 22. ročník /Charita Hlučín
JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
ONLINE - Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022.
Je nutné vyplnit název města, obce nebo PSČ.
Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín.
Bankovním převodem - Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005.
Zadání var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022.
QR kódem – QR platba.
Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří v obci Rohov v sobotu 8. ledna 2022 (umožní-li to
protiepidemická opatření). Je možné přispět také do kasičky v obchodě potravin HRUŠKA v Rohově
nebo do kasičky v místní kapli nebo do kasičky na Obecním úřadě Rohov. Aktuální informace o sbírce
na Hlučínsku sledujte na www.charitahlucin.cz.

__________________________________________________________________________________
SVOZOVÝ KALENDÁŘ ROHOV
(svoz směsného komunálního odpadu – popelnic v roce 2022)
svozový den ÚTERÝ - sudý týden
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

LEDEN
11.1. 25.1.
ÚNOR
8.2. 22.2.
BŘEZEN
8.3. 22.3.
DUBEN
5.4. 19.4.
KVĚTEN
3.5. 17.5. 31.5.
ČERVEN
14.6. 28.6.

úterý
úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

ČERVENEC
12.7. 26.7.
SRPEN
9.8.
23.8.
ZÁŘÍ
6.9.
20.9.
ŘÍJEN
4.10. 18.10.
LISTOPAD
1.11. 15.11. 29.11.
PROSINEC
13.12. 27.12.

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

_____________________________________________________________________________________
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Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – podzim 2021
Deratizace obce Rohov byla provedena 9. 9. 2021. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40g Hubex
„špalky“. Celkem bylo položeno 98 ks nástrah.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 7. 10. 2021.
· Jaro 2016 – 81%;
· Jaro 2017 – 65%;
· Jaro 2018 – 69% + 2 díry;
· Jaro 2019 – 52% + 2 díry;
· Jaro 2020 – 48% + 3 díry;
· Jaro 2021 – 74% + 2 díry;

· Podzim 2016 – 69%;
· Podzim 2017 – 56%;
· Podzim 2018 – 21% + 2 díry;
· Podzim 2019 – 53% + 3 díry;
· Podzim 2020 – 63% + 3 díry;
· Podzim 2021 – 39% bez děr.

Podzimní výsledky deratizace se dle statistiky dlouhodobě pohybovaly kolem 50 – 60 %, vyjma podzimu 2018,
kdy šlo ale nejspíše pouze o výjimku. Současné výsledky jsou ještě o něco lepší, než tomu bylo v roce 2018.
Otázkou je, zda se opět jedná pouze o výjimku, či je to náznak dalšího zlepšení. Po podzimu 2018 následovalo
zvýšení výskytu potkanů v kanalizaci vlivem nastěhování se „nových“ kusů z vně kanalizace, kde byla
dostatečná „potkaní“ zásoba. Jarní výsledky jsou pak bohužel stále stabilně vyšší.
Za výrazným zlepšením stojí snížení výskytu prakticky po celé ploše obce. Zlepšení dokládá také fakt, že
poprvé od roku 2018 došlo k absenci potkaních děr, které se zde pravidelně vyskytovaly. Zvýšený výskyt byl
přesto zjištěn v oblasti ulice Slezská.
Deratizace kanalizační sítě - výsledky
Počet deratizovaných šachet:
98
Zobrazení na mapě
Nulový výskyt:
60
Zelený bod
Vysoký výskyt:
38 (39 %)
Červený bod
Návrh dalšího postupu: Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme pokračovat v pravidelné deratizaci 2x
ročně.
Za tým Deratizace4D Ing. Ondřej Trubecký
________________________________________________________________________________________
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Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Fotbalový zápas mezi starou gardou a výběrem Rohova proběhne na místním fotbalovém
hřišti 18.12.2021, začátek ve 14:00 hodin.
Dne 28.12.2021 proběhne Vánoční turnaj v ping pongu v sále na hřišti. Začátek děti do 15 let
ve 13:00 hod., od 16:00 hod. turnaj dospělých.
Upozorňujeme, že se obě akce uskuteční pouze v případě, že nebudou další omezení
v protiepidemiologických opatřeních (bude vyhlášeno místním rozhlasem) !
Valná hromada proběhne až v roce 2022 !
Přeji všem občanům Rohova a sportovním fanouškům klidné a šťastné prožití vánočních svátků.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak Rohov

_________________________________________________________________________________
SDH Rohov informuje

V sobotu 27. 11. hasiči postavili dva vánoční stromy. Pro jeden jsme se vypravili do Kobeřic a potom jsme ho
postavili před obecní úřad. A pro druhý vánoční strom jsme byli v Rohově u rodiny Nevřelů, který jsme
postavili a nasvítili před kaplí. Strom nám věnoval Pavel Nevřela a za to mu moc děkujeme. Taky bych rád
poděkoval všem hasičům, kteří se této tradice zúčastnili.
Petr Tomíček, starosta SDH Rohov

POZVÁNKA na výroční

členskou schůzi SDH Rohov
dne 8.1.2022 v 17 hod. v klubovně SDH obecního úřadu.
Program:
Zahájení, uvítání hostů
Celoroční zpráva o činnosti, Plán na rok 2022
Diskuse, usnesení, závěr, občerstvení
Členský příspěvek za rok 2021, který jsme už za všechny členy zaplatili, bude 100 Kč a členský příspěvek na
rok 2022 bude 200 Kč. Prosím všechny členy o zaplacení členství 300 Kč u pana Leoše Halfara. Prosím, kdo
chce ukončit členství, napište na email hasici.rohov@seznam.cz nebo SMS na telefon 737 174 206. Předem
moc děkuji.
Za SDH Petr Tomíček
_________________________________________________________________________________________

Na obecním úřadě si můžete zakoupit novou knihu
Za štreku - nová kniha spisovatelky Hedviky Jandové (150 Kč). Knížka obsahuje drobné
povídky a vzpomínky na dětství. Autorka ji doplnila o postřehy, které doprovázely zvláštní
atmosféru roku 2021, kdy lidé cítili strach z epidemie Covidu, děti i dospělí žili v izolaci a
prožívali karantény a testování.
Stále jsou k prodeji knihy: Zapadlé dny, Česko-prajzský slovník, Co na Prajzské se povědalo,
Co na Prajzské se stalo, Lanovka nad Landekem, Očima vidět, detektivky: Dlužná částka,
Mrtvou neměl nikdo rád a Omalovánka Hlučínska.
__________________________________________________________________________________________
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Z farního okénka
190 let od narození Johannese Bochenka
V letošním roce si připomínáme 190 let od narození hlučínského
malíře Johannese Bochenka, který se výrazně svým dílem zapsal do
historie sudické farnosti. U příležitosti výročí narození
uspořádalo Muzeum Hlučínska v Hlučíně výstavu Bochenkových
obrazů, zapůjčených z různých farností a zachycujících jeho život,
dílo a vztah k rodné zemi. Také v Sudicích byla v neděli
28.11.2021 uspořádána velice zajímavá přednáška k jeho
obrazům a především k obrazu Všech svatých, který je zavěšen
v presbytáriu. Dílo Johannese Bochenka přiblížil historik PhDr.
Jiří Jung, Ph.D. I když Bochenek působil v Berlíně, na rodné
Hlučínsko nezapomínal, mnoho kostelů a kaplí zdobí jeho obrazy. Byl také v pravidelném kontaktu nejen
s rodinou, ale měl mnoho přátel i mezi duchovními, s nimiž debatoval o náboženství, umění i o místních
poměrech. Mezi ně patřil i sudický farář P. Arnošt Jureczka a i přes velký věkový rozdíl právě s ním udržoval
blízký vztah a často na sudické faře pobýval. Již při stavbě nového kostela měl P.
Jureczka jasno, s kým bude na výzdobě kostela spolupracovat. Byl to právě
Johannes Bochenek, jehož galerie 20 obrazů zdobí sudický kostel sv. Jana
Křtitele. Je to 14 obrazů Křížové cesty (1907), obrazy na bočních oltářích P.
Marie Růžencová se sv. Dominikem, Sv. František Serafínský, Smrt sv. Josefa,
Nejsvětější srdce Ježíšovo, obraz Všech svatých, původně určený pro kostel v
Benkovicích a Ecce Homo – Utrpení Ježíše Krista.
A jak uvádějí autoři hlučínské výstavy, obraz Ecce Homo není jen vyjádřením
pašijového příběhu, ale i smutným svědectvím posledních dnů 2. světové války a
tragickým skonem P. Arnošta Jureczky. Obraz je dvakrát prostřelen v místě
Kristova pravého ramene a jako by se tento útok na Bochenkův obraz symbolicky
odrazil na osudu P. Jureczky.
Při své poslední cestě do rodného kraje (1909) pak Bochenek namaloval i portrét Portrét p. Arnošta Jureczky
P. Jureczky a ten v roce 1911 sepsal a vydal v Opolí životopis Johannese Bochenka, který je dodnes
nejcennějším zdrojem informací o životě a díle významného malíře.
Výstava Bochenkových obrazů potrvá v Muzeu Hlučínska až do února 2022, je skvěle udělána a vřele
doporučujeme její zhlédnutí.
Příspěvek p. A. Vavrová
_________________________________________________________________________________________
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY
ROHOV sobota 18. 12. od 16 hod. (popřípadě i po mši svaté)
pondělí 20. 12. od 16 hod. (popřípadě i po mši svaté)
zpovídat bude P. Jiří Ramík
SUDICE
pátek 17. 12. od 16.15 hod. v sobotu 18. 12. od 14 do 16 hod.
ve zpovědnici bude zpovídat P. Jiří Ramík, v zákristii P. Aleš Písařovic
ve středu 22. 12. od 16.15 hod.
TŘEBOM neděle 19. 12. po mši svaté
VÝZNAMNÉ BOHOSLUŽBY PRVNÍ ČÁSTI VÁNOČNÍ DOBY
Pátek 24. 12. Vigilie Slavnosti Narození Páně
Třebom 20:00 Sudice 22:00 (za živé i zemřelé farníky)
Sobota 25. 12. Slavnost Narození Páně
Rohov 7:00 Třebom 8:30 Sudice 10:00
Neděle 26. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Sudice 8:30 (za všechny rodiny naší farnosti) Třebom 10:00
Pátek 31. 12. Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Třebom 16:00
Sudice 17:30
Sobota 1. ledna 2022 Slavnost Matky Boží Panny Marie
Třebom 8:30 Sudice 10:00
Neděle 2. ledna 2022 2. neděle po Narození Páně
Sudice 8.30 (volný úmysl) Třebom 10:00
Bohoslužby v ostatní dny (po-čt) vánoční doby jsou v kapli v Rohově i ve farním kostele v Sudicích dle
obvyklého programu bohoslužeb._____________________________________________________________
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Okénko mateřské školy
„Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez…..“
Takto začínalo kouzelné zaklínadlo, kterým jsme s dětmi v posledním listopadovém týdnu
uzamkli les před zimou. Děti si během dopoledne ve školce vyrobily klíče a naučily se již
zmíněnou básničku. Stezka byla spojená nejen s plněním úkolů, ale také povídáním o tom,
jak se v lese chováme, jaká zvířata žijí v lese a která se ukládají k zimnímu spánku a co
můžeme dávat zvířátkům dobrého do krmelce. Po splnění všech úkolů nastal okamžik, kdy jsme došli
k poslednímu stanovišti stezky a pomocí vyrobených klíčů a básničky uzamkli les.
Všem dětem se dopoledne velice líbilo.
Markéta Pacurová

Zimní čas již zaklepal na dveře a v pátek 3. 12. 2021 bylo připraveno pro děti překvapení v podobě Svatého
Mikuláše s pomocníky. Vzhledem k epidemiologickému opatření, které nastalo, tato akce nemohla být
uskutečněna. Přesto Svatý Mikuláš dětem nechal ve školce malou nadílku.
Markéta Pacurová
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKÉTY HARASIMOVÉ
Dne 9. 12. 2021 nás navštívila spisovatelka, scenáristka paní Markéta
Harasimová. Při svém autorském čtení nám představila svou knížku
„Z deníku kočičky Ťapičky“, která je určena malým čtenářům.
Divadelní podání kočičích příběhů podle knížek, kombinované s
promítáním veselých obrázků a vtipných kočičích fotografií nás
zaujalo. Děti byly během programu aktivně zapojovány formou
diskuze a otázek. Cílem vystoupení bylo probudit v nich nevšední
hranou formou zájem o knihy a čtení. Knížka je interaktivní a děti
v ní najdou úkoly, ve kterých hledají rozdíly, mohou vybarvovat
omalovánky nebo pomáhat Ťapičce najít cestu ven z bludiště.
Děkujeme za příjemně strávený čas a paní spisovatelce přejeme
mnoho věrných čtenářů.
Anna Nevřelová

Máme před sebou nejkrásnější svátky v roce…
Do těchto dnů vám přejeme,
pokojně prožité chvíle s těmi nejbližšími,
spoustu dětských úsměvů a na tváři, radost, naději a lásku,
které nám nabízí samotná podstata Vánoc…
Zároveň Vám do nového roku 2022 přejeme
vše dobré, pevné zdraví a pohodu.
Děkujeme rodičům za spolupráci, vstřícnost
a všem ostatním za přízeň.
Kolektiv MŠ Rohov
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

9
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Malý mulař
Ve středu 10. 11. 2021 se žáci 2., 4. a 5. třídy zúčastnili
poutavé výukové lekce s názvem „Malý mulař“.
Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých
předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple,
skleněná vitráž), fotografií a pracovních listů se žáci
seznámili s postupem výroby pálené cihly, s povoláním
zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí.
Nakonec si sestavili dřevěný model kaple ve Strahovicích a
poznali tak tuto stavbu podrobně. Žáky program velmi bavil
a všichni se s chutí zapojili. Nejvíce je zaujala barevná vitráž,
přes kterou krásně prosvítalo slunce a vytvářelo barevné
efekty. Zajímavý program nám krásně zpestřil výuku.
Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Lenka Sniegoňová
Drakiáda školní družiny
Předposlední říjnový týden patřil v Sudicích drakům, tedy těm létajícím, kteří k podzimu neodmyslitelně patří.
Venku se už pomalu ochlazuje, začíná foukat vítr, a to je vždy ideální počasí pro aktivitu, kterou milují
především děti. Ano, jedná se o pouštění draků. Ve středu odpoledne postupně dorazily na fotbalové hřiště za
školou desítky dětí. Povětrnostní podmínky k létání ten den nebyly zrovna ideální, a tak se některým dráčkům
do vzduchu příliš nechtělo. Jiní dráčci vzlétli zase téměř okamžitě. Všichni se ovšem snažili, a proto zaslouží
pochvalu. Děti si drakiádu náramně užily. Výhercům gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast. 
Ester Medková, DiS.
POMERANČ V DRUŽINĚ
Oranžová barva je často spojována s radostí ze života. Tuto barvu milují společenští lidé, tedy extroverti. My
jsme si touto barvou v rámci projektu zpříjemnili konec října a začátek listopadu. Pozorovali jsme oranžovou
barvu ve všech sférách života. Oranžová barva – to je příroda, oblečení, ovoce, zelenina, jídlo… Do oranžové
barvy jsme také sladili naše oblečení a namalovali vše oranžové kolem nás. Dokonce jsme si upekli mrkvovoořechovou bábovku.
Ester Medková, DiS.
Loutkové divadlo v družině
Poslední páteční říjnové odpoledne jsme si zpestřili loutkovým divadlem. S návštěvou z Loutkového divadla v
Opavě jsme si povídali o různých pověstech, hráli jsme divadlo o hastrmanech a bludičkách. Viděli jsme
vlastnoručně vyrobené dřevěné loutky, se kterými jsme si mohli hrát. Poté jsme měli za úkol vymyslet pověst,
kterou jsme před ostatními prezentovali. Loutkové divadlo se nám všem moc líbilo!
Za školní družinu Ester Medková, DiS. a Martina Paciorková, 5. třída
Malování pro děti
Ve středu 1. prosince 2021 nás ve škole navštívil známý malíř a
ilustrátor knih pro děti Adolf Dudek. Už od prvních okamžiků
byl velmi zábavný a bavil děti i dospělé. Svým programem
„Malování pro děti“ nám představil svou práci, ukázal, že kreslit
a malovat je snadné a že to zvládne každý.
K malování postupně vyzýval všechny děti, které s ním
namalovaly např. krmítko pro ptáčky, sněhuláka, ale také čerta,
anděla i Mikuláše. Děti nejen svými výtvarnými dovednostmi, ale
hlavně tím, že se celou dobu dobře bavily a smály, pomáhaly
panu ilustrátorovi spoluvytvářet program, který jsme si všichni
společně užili. Na závěr jsme nezapomněli ani na společné foto a
také musíme dodat, že ani samotný pan Dudek nezapomněl
přivézt svého maskota – plyšového ptáčka dudka chocholatého.
Mgr. Kateřina Hrubá
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Okénko z historie …..
STALO SE PŘED 65 LETY…..
ROK 1956 ………pokračování z minulého čísla
29. dubna sehrál divadelní kroužek ČSSS ze Závady divadelní hru „Poslední muž“.
V sobotu 12. května uspořádal Svazarm taneční zábavu. 24. května po členské schůzi Jednoty vidělo asi 50
občanů film „Zázraky se dějí jen jednou„. Jednota velmi dobře propagovala své schůze tím, že po nich byly
promítány filmy.
V neděli 1. června se konal v Rohově odpust za velmi pěkného počasí a velké účasti návštěvníků ze sousedních
obcí. Večer se konala taneční zábava. 12. srpna uspořádali požárníci taneční zábavu.
Do 31. srpna byla obecná a mateřská škola pod jednou správou. Od září byla ředitelkou mateřské školy
jmenovaná Marie Rumlová a tak má mateřská škola vlastní správu.
Dnem 1. září převzal správu školy Jaromír Rusek, který zde byl
přeložen po desetiletém působení v Sudicích. Učitelem byl Jan
Drozd. Škola zůstala organizována jako dvoutřídka s pěti
postupnými ročníky a s 56 žáky. V národní škole byla dokončena
elektroinstalace.
V mateřské škole prováděl generální opravy Okresní stavební
kombinát v Hlučíně. Práce byly prováděny velmi nezodpovědně a
nebyly ukončeny ani ke konci roku, takže 3000 Kčs plánovaných
na opravy propadlo ve prospěch jiných prací Okresnímu národnímu
výboru.
V sobotu 8. prosince zavítal do Rohova s loutkovou scénou loutkář
Kaiser z Prahy, aby po tři dny 9., 10. a 11. uspořádal pro děti i
dospělé divadelní představení.
V prvním týdnu prosince se odbýval kolový hon na zajíce, jichž
bylo nastříleno 112 a 2 bažanti.
V pondělí 10. prosince probíhalo v Kobeřicích snímkování plic pro
občany Rohova, jehož se měli zúčastnit všichni občané od 14-ti let.
První televizor byl zakoupen pro zaměstnance ČSSS. Ve čtvrtek
20. prosince bylo přenosem z Prahy prvé vysílání. K tomuto dni se
objevil v obci druhý televizor u p. Halfara, který tento pořad
shlédl.
Foto z historie obce:
--------------------------------- dvorek rodinného domu čp. 89 (pan
Počasí – zima 1956
Kramný) naproti Hospody U Komárků
1. a 2. prosince mrzlo, ale
až do 22. panovalo přes den teplé počasí s teplotami okolo + 6° C.
16., 17. a 18. prosince vylákalo teplé sluníčko včely k proletům. 23.
počalo sněžit a do rána byla krajina přikryta příkrovem sněhu, který 28.
dosáhl 12 cm výšky. Vánoce byly pod sněhem a tmavé.
Vánočních, až do 6. ledna prodloužených prázdnin, využily děti
k sáňkování. Sníh se udržel do konce měsíce s nočními mrazy až – 12°
C.
Čerpáno z obecní kroniky

Vánoční atmosféra ….

Obec prosí občany o zapůjčení dobových fotografií obce Rohov
za účelem tvorby materiálů pro výuku ve školách
Pokud někdo z občanů má doma historické dobové fotografie
společenských událostí v obci např. otevření školy apod. prosíme o
jejich zapůjčení, snímky ofotíme a nepoškozené ihned vrátíme !
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