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Vážení občané,
dostává se Vám k rukám dubnové vydání rohovského zpravodaje. Čas letí a už máme čtvrt roku za sebou.
Dovolte mi pár informací o životě a práci v naší obci.
Máme dobrou zprávu, naší obci byla schválena dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021, na realizaci projektu ,,Veřejné
prostranství u Domu služeb v obci Rohov“. Jedná se rekonstrukci zídky před domem služeb, opravy chodníku a
celkové zvelebení prostranství. V současné době jsme oslovili několik firem, a čekáme na cenové nabídky.
S firmou Rosis, s.r.o. Opava, jsme se domluvili, že vzhledem k rozmarnosti počasí, které je opravdu aprílové,
započnou stavební práce za Domem služeb v měsíci květnu, a měly by být ukončeny do konce měsíce června.
Prosím Vás o shovívavost a dodržování bezpečnosti při pohybu v prostranství Domu služeb.
Obci byly dodány společností Armáda Spásy 2 kusy kontejnerů na sběr šatstva. Bližší informace nalezete na
jiném místě ve zpravodaji.
Diakonie Broumov se na nás obrací s prosbou o uspořádání sbírky textilu a ostatních věcí do domácností. Sbírku
bychom rádi podpořili, a proto se obracím na Vás s pomocí. Pokud máte doma přebytečné věci, jako např. letní
a zimní oblečení, hračky, domácí potřeby, lůžkoviny, malé domácí spotřebiče atd. (co vše je možné darovat,
naleznete v letáku ve zpravodaji), můžete je věnovat potřebným. Sbírka by proběhla v pátek 14. 5. 2021
v dopoledních hodinách našimi zaměstnanci. Darované věci, dobře zabalené v plastových pytlech, nechejte
vystavené v den sběru před vašim domem.
V blízkých dnech se technický vozový park obce rozroste o nový obecní traktor značky Zetor. Současně
užívaný traktor schválilo zastupitelstvo obce k odprodeji.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce pro rok 2021. Byly schváleny finanční
příspěvky spolkům, působícím v naší obci. Schválila se smlouva k odprodeji pozemku pro vybudování jednoho
poldru, a odkup silážní jámy od společnosti CETA s.r.o. Zahájila se příprava projektové dokumentace
k rekonstrukci vnitřních prostor mateřské školy.
V minulém týdnu byly zaměstnanci obce distribuovány do každé domácnosti 3 kusy respirátorů na osobu.
K 30. 4. 2021 končí v naší obci Kadeřnictví v Domě služeb. Paní Pavlíně Pekárkové děkujeme za dlouholetou
spolupráci a zajišťování kadeřnických služeb. Prostory provozovny budou nabídnuty k okamžitému pronájmu.
Ze společenského, kulturního a sportovního života nemáme žádné zprávy, neboť pandemická situace stále
nedovoluje uskutečnění těchto akcí.
Součástí tohoto vydání zpravodaje je dotazník. Moc Vás prosím o vyplnění dotazníku a odevzdání.
Váš názor je pro nás důležitý ! Věřím, že návratnost dotazníků bude vysoká.
Přeji Vám pevné zdraví a pohodové dny.
Bc. Pavel Jurčík
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INFORMUJEME
Po zimní uzavírce je opět otevřeno pro občany obce Rohov sběrné místo obce (bývalá silážní jáma na ul.
Krátká). Provozní doba v sobotu od 8.00 – 12.00 hod.
Znovu upozorňujeme občany, že je potřeba při příjezdu ke sběrnému místu vjíždět do dvora jednotlivě,
dodržovat rozestupy, chránit se respirátory a dbát pokynů přítomných zaměstnanců obce !
V souvislosti s odevzdávanými odpady žádáme občany o jejich roztřídění např. nábytek rozebraný na díly, suť
bez hlíny apod. tak, aby je zaměstnanci obce mohli bez problémů přebírat - občané zde vozí např. volně plasty,
sklo a další nespecifikovaný odpad. V opačném případě nebudou odpady převzaty. Dále žádáme občany, aby
mimo provozní dobu sběrného místa, případně bez předchozí domluvy neodkládali odpady před vrata
areálu. V případě potřeby volejte starostovi obce na tel.: 602 429 203.
Rovněž upozorňujeme, že je objekt monitorován a obec bude důsledně kontrolovat, jestli areál využívají
jen obyvatelé obce Rohov !
Jak již bylo uvedeno v minulém Rohovském zpravodaji, od 1. 1. 2021 platí novela zákona o odpadech, která
všem obcím zvyšuje poplatky za ukládání netříděných odpadů na skládkách (směsný komunální odpad +
objemný odpad). Žádáme proto občany jednak o důkladné třídění, aby směsného komunálního odpadu
(popelnice) a velkoobjemového odpadu bylo co nejméně a zároveň, aby nepodporovali odevzdávání
objemného odpadu občanů vedlejších obcí !!!
Upozornění – změna provozní doby: sobota 1. a 8. května 2021 sběrné místo uzavřeno - státní svátky !
Počínaje sobotou 15. května 2021 bude sběrné místo otevřeno pouze co 14 dnů, a to od 8 -12 hodin !
__________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých
tuků a olejů bude v obci proveden v úterý 4. května 2021.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2021
Počet obyvatel k 1.1.2021: 611
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 5
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 1
Zemřelí občané : 1 (1 občan)
Narozené děti : 3 (2 děvčátka a 1 chlapeček)
Počet obyvatel k 1.4.2021: 617

Společenská kronika –
měsíc březen 2021

Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občanka, 1 občan
75 let 1 občan

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

V obci proběhne očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provede očkování psů proti vzteklině
ve středu 5. května 2021 v době od 17.00 – 17.45 hod. před budovou obecního domu !
Aktuálně platí: rozestupy 5 metrů a respirátory majitelů psů.
V případě změny v protiepidemiologických opatřeních budou občané vyrozuměni obecním rozhlasem !!!
Majitelé psů s sebou si přineste očkovací průkaz psa a hotovost na zaplacení poplatku za provedení očkování:
120 Kč. Očkují se psi od 6 měsíců !
__________________________________________________________________________________________
Na základě telefonických dotazů informujeme občany obce, že pošta v Rohově má již nějaký
čas nové telefonní číslo: 954274726. Otevírací doba provozovny v Rohově:
Pondělí 8:00-10:00/15:00-17:00
Úterý
8:00-10:00
Středa 8:00-10:00/15:00-17:00
Čtvrtek 8:00-10:00
Pátek 8:00-10:00/15:00-17:00
__________________________________________________________________________________________
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OZNÁMENÍ OBCE ROHOV
o záměru obce pronajmout nemovitý
majetek ve vlastnictví obce
v souladu ust. § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejňuje obec Rohov svůj záměr

PRONAJMOUT
nebytové prostory za účelem provozu kadeřnictví o výměře
16 m2 ve 2. nadzemním podlaží v objektu budovy č. p. 51 na
ulici Hlavní – Domě služeb, nacházející se na pozemku parc. č.
90, v k. ú. Rohov, který je zapsán na listu vlastnictví č. 336 u
Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Opava.
Místnost je vybavena nábytkem pro tento účel : sušící helma,
mycí mísa, 2x koženková židle (z toho 1x dětská), komplet
nábytku - fotografický snímek tvoří přílohu záměru.
Prostory jsou volné : od 01. 05. 2021.
K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na Obecním úřadě v Rohově vždy
v úředních dnech, popř. poštou.
Bližší informace, včetně možnosti prohlídky prostor, budou zájemcům poskytnuty na Obecním úřadě Rohov,
tel.: 553 761 363, 602 429 203 – Bc. Pavel Jurčík, starosta obce. Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou
z předložených nabídek.
Záměr pronajmout nemovité věci byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 28/2 bod 11 ze dne 14. 04.
2021.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informace Okresního soudu v Opavě – přísedící u soudu
V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících Okresního soudu v Opavě. Přísedící jsou voleni do
funkce na dobu 4 let, volí je zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Kandidáty do funkce
přísedícího navrhují členové zastupitelstva obce, k navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření
předsedy příslušného soudu. Přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním
úkonům a bezúhonný, jestliže dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a
s přidělením k určitému soudu. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v
obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce přísedícího soudu volen a v obvodu soudu, pro který je do
funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Za vykonávání funkce přísedícího jsou poskytovány
státem náhrady a hotové výdaje dle vyhlášky č. 44/1992 Sb. v platném znění. Přísedícím přísluší dále za každý
den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto náhradu vyplácí stát v současné výši 150 Kč.
Okresní soud v Opavě se obrátil na obec Rohov s žádostí o návrh kandidátů do funkce přísedícího soudu.
Kdo z občanů by měl zájem o tuto funkci, může se blíže informovat na obecním úřadě !
Nejpozději do konce měsíce května 2021 je nutno nově navržené kandidáty sdělit předsedkyni Okresního
soudu v Opavě, která se k nim vyjádří !!!
__________________________________________________________________________________________
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Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč,
včil to už tym tuplem vime
Autorkou loga je
Veronika Trčková

Ve dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy
prajzštiny“. Skrz koronavirus sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to
řidžiła pani Eva Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim
vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se, popovědali se po našemu, cošik noveho se dovědželi.
Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru dalšich dědin su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani
Tvrda, tuž něvim, esli temu budžeče všeci rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide
do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju kratko
zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju), jaku mame gramatyku,
jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel,
apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se ešče na inše), jake od polskych sušeduv
(štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep,
hałečka) pry ešče mame tvrde „ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky Pan Buh
zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to budže už naživo a ne přes
ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych Prajzaku (tež sem tam je), može - na
fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym
fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je
ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče na
http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho došč. A esli
chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji palec navrch, že se
vam to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče:

Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123

_________________________________________________________________________________________
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické
situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online
formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o
rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu.
Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných
formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a
obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou
také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online
způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze
získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření.
Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a
používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou
dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy
__________________________________________________________________________________________
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst – OBEC ROHOV
Dagmar Klingerová

Marie Školníková

Kontaktní místo České pošty:

Číslo průkazu 90-07-10190
Číslo průkazu 90-07-10208
Bolatice, Hlučínská 685/4, 747 23
__________________________________________________________________________________________
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Knihovna informuje
Od středy 21.4.2021 bude opět otevřena knihovna (a to každou středu od 16:00 do 17:00). V rámci nového
nařízení již můžou čtenáři knihovnu navštívit a to vždy s ochranou dýchacích cest (respirátor). Počet
návštěvníků je omezen, proto prosíme, řiďte se pokyny knihovnic.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Knižní fond
Knihovna disponuje bohatým knižním fondem. Nabídka je široká – nabízíme knihy pro děti, mládež, dále
dospělou beletrii. Nechybí knihy povinné literatury pro maturanty (které stále rozšiřujeme), dále se v knihovně
nachází knihy naučné. Všechny naše knihy najdete na stránce: https://www.okpb.cz/clavius/rohov/baze.htm
V případě zájmu o knihu nám můžete napsat na email: knihovna.rohov@seznam.cz. Pokud nějaká kniha
v našem knižním souboru není, napište nám. Knihu buď můžeme zapůjčit z regionálního fondu nebo do
knihovny zakoupit.
knihovnice
-----------------------------------------------------------------------------------------------Kamínkování
Kamínkování je nejen zábava, ale funguje také jako propojení mezi lidmi, kteří
v těchto dnech prožívají nelehké období z důvodu nedostatku sociálních
kontaktů. Putovní kamínky zavítaly také k nám do Rohova. Smyslem je zapojit
děti, popřípadě jejich rodiče, do tvorby malovaných kamínků. Na zadní stranu
vlastnoručně namalovaného kamínku napíšete název skupiny a PSČ, kamínek
položíte někde na viditelné místo a necháte jej žít svým putovním životem. Kdo
kamínek najde, nafotí ho a dá na stránky na facebookové skupiny „Kamínky“ s označením PSČ kamínku (aby si
jej jeho autor mohl vyhledat), a buď si kamínek nechá, nebo jej pošle dál. Pak už jen přes tuto skupinu sledujete,
kam kamínek putuje, a jaký je jeho cestovatelský osud. Můžete ho umístit v jiné vesnici nebo městě; stalo se, že
některé kamínky byly odvezeny do zahraničí. Zajímavé jsou také techniky zdobení kamínků. Kamínek lze
pomalovat fixem, barvou, ale i nastříkat sprejem nebo použít ubrouskovou techniku. Nejnovějším trendem je
pak mechanické dlabání do kamen. Vytváří se i různé kamínkové sety nebo dvojčata kamínků, která se pak
rozdělí a možná se na konci cesty opět setkají. Kamínkování je pro všechny, staré i mladé – výborným nápadem
je zapojit do akce také naše seniory, kteří na tom nejsou psychicky moc dobře a mají pocit izolace. Vnoučata
mohou vyzvat babičku nebo šikovného dědu slovy: „Babičko/dědo, namaluj nebo opracuj kamínek a ten někde
společně umístíme.“ Uvádíme pár základních pravidel kamínkování.
NAŠLI JSTE KAMÍNEK?
Našli jste takový podepsaný kámen? Přidejte se do skupiny Kamínky na Facebooku a vložte sem fotku kamínku
z obou stran, město nálezu a opište PSČ bez mezer z kamínku do textu. Jeho tvůrce i my ostatní tak můžeme
sledovat, kde se zrovna nachází. Podle poštovního směrovacího čísla zjistíte, odkud k vám kamínek doputoval.
Kamínek si můžete nechat, ale ještě líp -> nechte ho putovat zase někde dál.
CHCETE VYTVOŘIT KAMÍNEK?
Zaujalo vás to a chcete také tvořit? Směle do toho. Užijete si spoustu legrace a třeba se někde časem kamínek
vynoří. Nezapomeňte jej podepsat (logo Facebooku, #Kamínky a PSČ vašeho města). Kamínek vyfoťte, sdílejte
ve skupině spolu s informací o městě, odkud vyráží, a jeho PSČ (bez mezer). A pak už se kamínek může vydat
na své putování.
ČÍM MALOVAT ?
Kamínky namalujte akrylovými barvami a akrylovými fixami. Na závěr ještě přelakujte bezbarvým akrylovým
lakem. Tipy na ověřené výrobky najdete v souborech skupiny.
KDE JEJ POLOŽIT?
Kamínek položte na viditelné místo, kde je pravděpodobné, že si jej někdo všimne. Prosíme, dbejte také na
bezpečnost svou i budoucích nálezců. Volte takové místo, kde nehrozí nebezpečí, není zde velký provoz apod.
Také místo, které tím neutrpí. Není našim cílem vytvořit skládky a ničit životní prostředí. Pojďte tvořit
malované putovní kamínky. Položte je na viditelné místo, aby je mohl najít někdo jiný a radovat se z nich.
Podrobný návod včetně odpovědí na časté otázky najdete v souborech skupiny:
https://www.facebook.com/groups/kaminky/files/_________________________________________________
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Z-BOX – ZÁSILKOVNA V minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali,
že v následujících týdnech dojde k instalaci Z-Box společnosti Zásilkovna. Vše
už je domluvené, a čekáme jen na zařazení do systému a následnou instalaci.
Tento Z-Box bude umístěn u Domu služeb. Jedná se o samoobslužný box,
k výdeji vašich zásilek. Z-Box bude přístupný 7 dní v týdnu a po celý den.
V případě, že si objednáte zboží, zvolíte způsob dopravy u společnosti
Zásilkovna, Z-Box Rohov, bude vaše zásilka doručena do tohoto boxu. Na
základě SMS, kterou obdržíte s přístupovým kódem a instrukcemi, si danou
zásilku můžete kdykoliv vyzvednout. (Informace viz. leták).
ARMÁDA SPÁSY – Projekt ReShare – Sběrné kontejnery na šatstvo
V naší obci budou instalovány dva kontejnery ke sběru použitého šatstva. Jeden
bude umístěn u bývalého obecního úřadu na ulici Hlavní, druhý u zvonu na sklo
na ulici Slezská (,,Hasenberg“). Než dojde ke zpevnění plochy u zvonu, bude
druhý kontejner umístěn u Obecního domu. Kontejnery se budou vyvážet dle
aktuálního stavu naplnění. Prosíme, do kontejneru dávejte šatstvo v igelitových Ještě blíže lidem
pytlech, a vždy čisté a suché (pokud bude šatstvo vlhké, mokré nebo silně Z-BOX
znečištěné, nebude využito, ale umístěno jako komunální odpad). Z-BOX je samoobslužné výdejní
Několik informací o projektu ReShare:
místo Zásilkovny, díky kterému už
Projekt ReSHARE Armády spásy v České republice vznikl po vzoru již mnoho nikdy nemusíte být jako na trní a
let fungujícího projektu ReSHARE Armády spásy v Nizozemí. Tento koncept čekat, až vám zavolá kurýr.
projektu Armádu spásy oslovila a rozhodla pro realizaci i v naší zemi. Díky Cena doručení již od 41 Kč.
podpoře magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje mohla realizace
projektu započít, a v roce 2013 došlo k rozmísťování prvních kontejnerů na textil Rychle a bez front
po našem kraji. Cílem projektu ReShare je dát nepotřebným věcem nové využití. Stačí použít appku nebo zadat
Tyto věci mohou být darem a pomáhat někomu jinému, kdo je využije a heslo a zásilka je vaše! Za
doručení platíte online.
potřebuje.
1. sběru použitého materiálu včetně textilu a obuvi;
Nonstop provoz
2. získat ošacení pro cílovou skupinu (pro uživatelé našich služeb)
Téměř všechny Z-BOXy jsou
k dispozici 24 hodin denně
3. získat možnost vytvoření „banky“ šatstva pro humanitární účely
4. vytvářením pracovních míst pro klienty Armády spásy a další osoby 7 dní v týdnu!
v nevýhodné situaci a špatné pozici na trhu práce
5. získat finanční prostředky na podporu práce Armády spásy
6. opětovným využitím vybraného materiálu přispět k recyklaci a tím být ohleduplným k životnímu
prostředí.

 Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Sbírka se uskuteční : 14. května 2021, místo: vystavit před rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !
Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
čisté koberce, předložky…. hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, drogistické zboží, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických
důvodů, nábytek, znečištěný vlhký textil, knihy. Bližší informace: Tel. : 224 317 203, 224 316 800
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76. výročí konce 2. světové války
Druhá světová válka je jedním z nejvýznamnějších mezníků v novodobé historii. V následujících řádcích uvádíme
hlavně pro mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto nelehkém období jejich dějin.
Čerpáno z knihy Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960:
Území Hlučínska bylo zbaveno ustupujících německých vojsk v poslední fázi Ostravské operace, tedy v období
od 28.3.1945, kdy byly osvobozeny Sudice. S ustupujícími vojenskými jednotkami, kladoucími urputný odpor,
vedly boj 38. a 60. armáda IV. ukrajinského frontu, jemuž velel od 26.3.1945 generál A. I. Jeremenko. Od Sudic
pronikly jednotky 38. armády až k Rohovu a na čáře Sudice – Rohov se fronta zastavila do 15.4.1945. V lese
pouze 200 m jižně od Rohova umístili Němci protitankovou baterii a v samotné obci bylo 10 německých tanků a
několik děl. Tyto německé pozice sovětská vojska po dva týdny ostřelovala. Rohov i Sudice byly téměř
stoprocentně válkou poškozeny.
Dle obecní kroniky:
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
Raciborze (dnes Polsko), k severnímu okraji vesnice a obsadila velkostatek, odkud pak po 18 dní ostřelovala
německé pozice uvnitř obce. Velmi nebezpečné bylo se ukazovat ve dne, ale daleko nebezpečnější to bylo v noci,
kdy mohl být odvážlivec zasažen jak sovětskými, tak i německými zbraněmi. Přesto ženy, které za dne opustily
sklep, aby nakrmily dobytek, nebyly sovětskými vojáky ostřelovány. Nejtěžší boje o vesnici se odehrály 14. dubna
1945, kdy po čtyřhodinové bubnové palbě se podařilo Rudé armádě celou vesnici obsadit.
Za války padlo na frontách 35 místních občanů, svými životy na ni doplatili i civilisté. Obec byla během
osvobozovacích bojů silně poškozena, když ze 117 domů zůstalo nepoškozených pouze 30, 31 domů bylo
poškozeno lehce, 29 těžce a 37 domů vyhořelo nebo bylo zcela zničeno. Stav občanů k 1.1.1945 byl 466.
Jarní pole (jaro 1945)
Vojenská technika se valila kupředu a vysílala do prostoru před sebe
smrtonosné pozdravy. Byl 28. březen 1945 a na mapě postupu proti
wehrmachtu se objevil nově dobytý bod – Sudice. Operace, která
začala 10. března, se nedařila. Na stranu wehrmachtu se postavilo i
počasí. Předjaří, bláto, únava, apatie.
Jak dlouho už bojoval? V paměti nic kromě války nebylo. Technika,
zbraně, uniformy, rozkazy, postup, postup a zase postup. Ura, ura, ura,
my pajďom na vraga…
Už se zdálo, že nepřítel bude zničen, slibovali, že cíl je blízko, zbývá
prolomit přímým útokem hranici Československa a pak hnát nepřítele
do Prahy. Přímý útok se hned na začátku zastavil. Kolik takových přímých útoků už prožil? Nepamatoval si. Při
prvním cítil sílu a napětí, při druhém trochu obavy, později se staral, aby měl dost alkoholu. Všechno má svůj
konec. Snad i tahle válka…
Sudice. Další slezské město s kostelem a náměstím zasazené do krajiny tak odlišné od té, kterou znával a po které
toužil.
Armáda prolomila obranu wehrmachtu, fronta se pohnula a k osvobozovaným územím začalo patřit i
Československo.
Technika se valila nerovným terénem vpřed. Nemilosrdně duněla a rozrývala pole rozbahněná raným jarem.
Uvědomil si, že hlína tady voní. Jinak než doma na Rusi, ale taky pěkně. Byl to div, ale uprostřed hluku a pachu
vojenské techniky opravdu na okamžik pocítil vůni hlíny.
Po pár stech metrech se tah armády zastavil. V lese za Rohovem se zakopala protitanková baterie, Rohovem
jezdily tanky a z vesnických stavení pozice sovětské armády ostřelovala děla.
Radost z postupu byla předčasná. Ostravská operace se znovu zasekla.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
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Okénko z historie …..
Z obecní kroniky …
Stalo se před 60 lety – rok 1961 (pokračování)
Dne 12. dubna vzlétl do Vesmíru první kosmonaut major sovětské armády Jurij Gagarin.
V září vzniklo v Severomoravském kraji 57 požárů, které způsobily škody ve výši 889.800 Kčs.
Žňové práce proběhly hladce bez větších závad. Žně byly zvládnuty za 18 pracovních dní, protože za
mimořádně příznivého počasí mohlo být použito všech mechanizačních prostředků pro rychlou sklizeň.
Dvoufázové sklizně nebylo použito, protože JZD neměla potřebné mechanizační prostředky. Sklizeň obilovin i
řepky se dělala po staru, bez kombajnu.
V živočišné výrobě nebylo dosaženo
plánovaných výsledků. Plánovaný stav
dojnic, prasnic a slepic byl dosažen.
K 30. 9. mělo JZD 239 kusů skotu, z toho
114 krav. K 30. 9. mělo JZD 315 prasat,
z toho 42 prasnice. Přibylo do té doby 268
selat. Slepic mělo JZD 1.850 kusů –
plánovaných 1.250 kusů. Do mlékárny bylo
dodáno 103.000 litrů mléka z plánovaných
129.000 litrů. Vajec mělo být dodáno
73.000 kusů, bylo dodáno 47.000 kusů.
Z investiční výstavby byla dokončena
výstavba kravína a všechny jiné rozestavěné
objekty. Přidružená výroba byla omezena
jen na malé povoznické práce místním
občanům.
Počasí:
Květen 1961 – celý měsíc byl značně
deštivý, pěkných a slunných dní bylo
stavba obchodu potravin Jednota na ulici Dolní
poskrovnu, téměř denně byly přeháňky.
29. 5. se přehnala bouře s průtrží mračen, napáchala veliké škody na obilovinách a hlavně na seně, obilí polehlo.
V sousedních obcích v Polsku způsobila průtrž mračen záplavy a značné škody na úrodě.
pokračování příště
__________________________________________________________________________________________
Velikonoční klepání 2021 v Rohově
Děkujeme chlapcům, že i v letošním roce dodrželi velikonoční tradici.

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Aktivity ŠD pro děti v distanční výuce I. Přeskoky přes švihadlo
První aktivitou byla soutěž v přeskocích přes švihadlo. Soutěž byla zcela dobrovolná. Soutěžilo se pět dní po
dobu dvou minut – přeskoky byly libovolné. Zapojit se mohli úplně všichni – děti, vychovatelky a také rodiče.
Nejlepším skokanem se stal František Tvrdý se svou maminkou. Oběma moc gratulujeme a ostatním děkujeme,
že se do soutěže zapojili. 
Ester Medková, DiS.
Aktivity ŠD pro děti v distanční výuce II. Procházky v přírodě
Další týdenní aktivitou byly procházky přírodou – nebo v okolí bydliště, resp. ve své vesnici.
Hlavní úkol byl jasný – všímat si všech zajímavých věcí, které během procházky uvidíme. Pozoruhodné věci
vidíme prakticky na každém kroku – tam kamínek, jinde jarní květinka, zvířátko na poli či v lese. Radost
můžeme mít také ze zpěvu ptáčků, nově zasazených stromečků – nebo z hřejivého sluníčka, které nám každou
procházku jistě zpříjemní.
O všechny postřehy se s námi děti podělily na naší teamové skupince… Posílaly jarní květinky ze zahrádky a
lesa, ozdobné kamínky, vysazená rajčátka a papriky za oknem, lidové zvyky a tradice ve formě vlastnoručně
vyrobených předmětů – například malované kraslice. Nechyběly ani české a polské básničky či písničky. Děti
také nezapomněly na velikonoční výzdobu a nazdobená okna. Nádherných postřehů bylo opravdu mnoho a
všem dětem i rodičům velice děkujeme. Skvělá práce, jste úžasní! 
Ester Medková, DiS.
Aktivity ŠD pro děti v distanční výuce III. Jarní hledání vajíček a výzdoba školních oken
Sedm druhů vajíček – květinkové, modré, žluté, šedé, zelené, bílé a čokoládové… Přesně tato vajíčka
rozmístily, resp. pečlivě ukryly po Rohově, Sudicích a Třebomi paní vychovatelky. Dětem byla při hledání
vajíček nápomocna mapa s vyznačenými čísly a body. Ke každému číslu měly děti za úkol přiřadit a najít barvu
vajíčka a poté si vyzvednout odměnu u posledního čísla… Jsme moc rády, že se do hledání vajíček zapojilo
hodně dětí. Také nás velice těší, že se dětem tato soutěž líbila. Velké poděkování patří paní Tvrdé, paní Býmové
a paní Teichmannové za skvělou spolupráci! Posledním dobrovolným úkolem bylo ozdobit jarními výrobky
květináče, které připravily paní vychovatelky na okno u vchodu do školy. Děti do květináče mohly vyrobit
květinu, vajíčko, zajíčka - prostě vše, co se týká jara. Děti se do zdobení zapojily a květináče nám teď zkrášlují
vchod do naší krásné školy… 
Ester Medková, DiS.
PUZZLE RUN
S jarem nás čekala další zajímavá soutěž a každý, kdo ji splnil, byl zařazen do slosování o
poukázku do Sportisima nebo Decathlonu. Soutěže se zúčastnilo 35 dětí, což je zatím
nejvíce ze všech soutěží, co doposud byly. Cílem bylo najít podle fotek místa, kde byla
umístěna část puzzlí. Žáci museli oběhnout všechny
místa, složit puzzle a podle složeného obrázku najít
závěrečný úkol. A jelikož se blíží Velikonoce, tak
závěrečným úkolem bylo vytvořit kraslici. Na tvorbu
se můžete podívat do galerie
. Všem, kteří se
zúčastnili, moc děkuji, a teď si počkáme na vylosování vítěze!
SOUTĚŽ: ORIENTAČNÍ BĚH S MAPOU
Další závod probíhal pouze v Sudicích, a tentokrát místo buzoly měli žáci
pracovat s mapou. Každý závodník (skupinka) dostala mapu a hledali místa
umístění nápověd. Podle těchto nápověd měli určit zvíře.
Vítězem se stala skupinka ve složení: Michal Mrva, Josef Halfar a Vít Halfar.
Mgr. Ondřej Pekárek

__________________________________________________________________________________
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitelka Mateřské školy Rohov, příspěvková organizace oznamuje na základě zákona č.
561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že osobní zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 proběhne

v pondělí 10. 5. 2021 v době od 9:00 hod. do
15:30 hod.
Dokumenty k zápisu:





Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Potvrzení o očkování dítěte
Kopie rodného listu
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení školského poradenského zařízení

Tiskopis Žádosti o přijetí dítěte a potvrzení lékaře o očkování dítěte je k dispozici na webu školky, nebo si jej
můžete po telefonické domluvě vyzvednout v budově MŠ (tel. č. 420 725 444 350).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 pěti let.
Žádosti lze podat:
1. Bez osobní účasti od 2. do 13. 5. 2021.
Vyplněné a podepsané dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
o do datové schránky školy: iahkyg5
o e-mailem s uznaným elektronickým podpisem: skolka.rohov@centrum.cz
o poštou na adresu MŠ Rohov, příspěvková organizace, Hlavní 51, 747 25 Rohov
2. Osobně 10. 5. 2020 od 9:00 do 15:30 hod./ viz výše/ Bez přítomnosti dětí.

MŠ Rohov
__________________________________________________________________________________________
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a
společenství kominíků a topenářů.
Firma bude provádět v naší obci revize kotlů
na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů
na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v
PONDĚLÍ dne 3.5.2021
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je
od 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na
telefonním čísle: 608 748 989.
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