__________________________________________________________________________________

Vážení občané,
v minulém vydání jsem psal, že počasí si s námi pohrává, a tento měsíc to vypadá taky tak. Zatím co
jsme v květnu toužili po slunci a teple, teď ho máme dostatek. Máme měsíc červen, blíží se konec
školního roku, který byl pro všechny jistým způsobem náročný. Naše malé předškoláky čeká
slavnostní rozloučení se školkou, a stanou se z nich velcí školáci.
V úterý 29. června v 17.00 hod. bude v naší kapli sloužena ,,Odpustová“ slavnostní mše svatá.
Vzhledem k opatřením jsme se zastupiteli zvažovali různé možnosti. Nakonec jsme se rozhodli, že
v letošním roce bude pouze mše svatá, a kulturní program si vynahradíme v příštím roce. Věřím, že
naše rozhodnutí chápete.
V minulých vydání jsem informoval, že čekáme, jak dopadla dotace na výstavbu Workoutového hřiště
v prostranství CVA. Rozhodnutí už přišlo. Bohužel pro nás nepříznivé, neboť dotaci jsme nezískali. O
dotaci budeme žádat znovu, a to přes program Národní sportovní agentury. Věřím, že zde budeme
úspěšnější.
V tomto týdnu započnou stavební práce za Domem služeb, kde dojde k přesunutí dětského hřiště a
celkové úpravě stávajících ploch. Vzhledem k rozsahu prací, bude silniční provoz uzavřen pro
veřejnost. S největší pravděpodobností také brzy začnou práce i před Domem služeb, kde dojde
k zbourání stávající zídky a výstavbě nové. Prosím tedy všechny o maximální opatrnost při pohybu
okolo těchto stavenišť. Dům služeb bude po dobu realizace přístupný. Práce jsou plánované cca na 2
měsíce, ale vše bude záležet na okolnostech.
V měsíci červnu se každoročně pořádal Půlmaraton Kietrz – Rohov. V letošním roce připadal termín
na 12. června, ale vzhledem k tomu, že naše opatření a rozvolňování se liší oproti Polské straně, bylo
rozhodnuto, že se Půlmaraton přesune na měsíc srpen. Situace už bude snad optimální a příznivá.
Vážení občané, pomalu se vracíme k ,,normálnímu životu“. Téměř vše už je rozvolněno a můžeme se
opět setkávat, navštěvovat, sportovat apod. I přes to však je zejména na nás, abychom byli obezřetní,
opatrní, a i nadále dodržovali hygienická opatření a chránili tak zejména sebe.
Přeji vám všem pohodové dny ve zdraví. V nadcházejících letních měsících se určitě chystáte na různé
dovolené a výlety, přeji vám abyste si je náležitě užili a ve zdraví se vraceli domů.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
__________________________________________________________________________________________

Obec Rohov hledá brigádníky na údržbu obce
Podmínky: Osoba starší 15 let, schopná pracovat na úklidových pracích v obci, nástup od 12. července 2021.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
__________________________________________________________________________________________
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Úhradu poplatků za odpady proveďte do konce června 2021 !
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ve výši 600,- Kč/poplatník je třeba uhradit do konce měsíce června. Zároveň
lze uhradit poplatek za psa 100,- Kč/pes a za odvod odpadních vod do obecní kanalizace 50,- Kč/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.
Svozovou známku – nálepku na popelnici ponechejte stejnou z roku 2020, nová na letošní rok se nevydává !
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden ve čtvrtek 1. července 2021 !
__________________________________________________________________________________________
INFORMUJEME
Informujeme občany o provozní době sběrného místa obce pro občany obce Rohov (bývalá silážní jáma na ul.
Krátká). Provozní doba co 14 dnů – každý lichý týden v sobotu od 8.00 – 12.00 hodin.
_________________________________________________________________________________________
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 14.7. a 11.8.2021 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Vítání občánků
Obec Rohov připravuje na začátek měsíce září pro
narozené občánky slavnostní přivítání do
společenství obce, které se uskuteční ve
společenském sále Obecního domu.
Předpokládaný termín je 5. září 2021.
Vítat budeme děti narozené ještě v roce 2019, dále
v roce 2020 a do 31. července 2021.
Rodiče vítaných dětí obdrží s předstihem
pozvánku s upřesněním času o konání akce.

___________________________________________________________________________________
Diakonie Broumov, sociální družstvo
děkuje občanům…
Vážený pane starosto, milí přátelé.
Víme, jak je současná situace složitá, a to nejen u nás a o to víc bychom vám chtěli poděkovat za dosavadní
podporu a pomoc. Jsme si vědomi, že spousta z vás to také nemá vůbec jednoduché, a i přesto se snažíte pomoci
zachovat naše poslání, kterým je pomoc potřebným lidem. Ať už finančním darem nebo sbírkou, kterou pro nás
pořádáte a do které vkládáte spoustu svého volného času a úsilí. Vaše pomoc je pro nás velmi důležitá, jelikož
nám dodává sílu se nevzdávat a vytrvat.
Zároveň bychom vás chtěli informovat o nové tváři Diakonie Broumov, kterou se stal Petr Čtvrtníček.
Připravujeme sérii videí, která bude zábavnou formou seznamovat veřejnost s činností našeho sociálního
družstva. Petr Čtvrtníček se rozhodl nás tímto způsobem podporovat a nutno podotknout, že bez nároku na
honorář, kterého se, v našem případě, zřekl.
Snažíme se i přes velké finanční ztráty dodržet svozy z vašich obcí a měst. I nadále pevně věříme nejen v
úžasnou spolupráci s vámi, ale i nenahraditelnou podporu vás všech! Přejeme vám v těchto náročných dnech
hlavně pevné zdraví!
S úctou a respektem, Ing. Pavel Hendrichovský předseda družstva

__________________________________________________________________________________________
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Výsledky celoplošné deratizace obce Rohov – jaro 2021
Deratizace obce Rohov byla provedena 25. 3. 2021. Byly použity nástrahy metodou zavěšením s 40 g Hubex
„špalky“. Celkem bylo položeno 96 ks nástrah a byly likvidovány 2 ohniska výskytu při pokládce a 1 při
kontrole.
Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena dne 23. 4. 2021
Jaro 2016 – 81%; Podzim 2016 – 69%; Jaro 2017 – 65%; Podzim 2017 – 56%;
Jaro 2018 – 69% + 2 ohniska výskytu; Podzim 2018 – 21% + 2 ohniska výskytu;
Jaro 2019 – 52% + 2 ohniska výskytu
Podzim 2019 – 53% + 3 ohniska výskytu;
Jaro 2020 – 48% + 3 ohniska výskytu; Podzim 2020 – 63% + 3 ohniska výskytu;
Jaro 2021 – 74% + 2 ohniska výskytu.
Jarní deratizace vykázala až překvapivě vysoký požer (vzhledem k lepším jarním výsledkům). Otázkou je, zda
se jedná pouze o výjimku (občas k ní dochází), či je tento jev způsoben například doplněním původní potkaní
populace „novými kusy“ z vnějšího prostředí. U obcí s vysokým výskytem i mimo kanalizaci totiž dochází
k jevu, kdy po výrazném zlepšení výsledků dojde k uvolnění prostoru po vyhubených kusech a tento prostor je
pak v následujícím období obsazen kusy z vně kanalizace. Dochází tak ke zlepšení „na povrchu“, ale k nutnosti
opětovného vybíjení potkaní populace v kanalizaci. Při pohledu na statistiku vývoje výskytu v obci, kdy výskyt
od roku 2016 do jara 2020 postupně klesal a na podzim 2020 a nyní narostl, by tato varianta připadala v úvahu.
Stejně jako fakt, že tento nárůst byl rovnoměrný po celé obci a nikoliv pouze v ohniscích.
Návrh dalšího postupu
Vzhledem k velikosti výskytu doporučujeme pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně.
Za tým Deratizace4D Ing. Ondřej Trubecký
Počet deratizovaných šachet
Nulový výskyt
Vysoký výskyt

Deratizace kanalizační sítě – výsledky
96
25
71 (74 %)

Zobrazení na mapě
Zelený bod
Červený bod

_________________________________________________________________________________
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí ?
Díky svým obyvatelům se Obec Rohov může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 1,24 t. Na
každého obyvatele tak připadá 2,10 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a
produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o
podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům
došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 14,79 t.
Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 6 ks
Nebylo nutné vytěžit 726,38 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1 a to 28 krát. Došlo také k úspoře
7 477,53 kWh energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 7478 krát.
Podařilo se recyklovat 712,69 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 30 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo získat 25,15 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 4472 1€ mincí, nebo 31,07 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 2072 plechovek o
objemu 0,33 l.
__________________________________________________________________________________________

Naše obec přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“
V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností.
V případě
tolik
diskutovaného
globálního
oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun
CO2 ekvivalentu.
Úspora, které jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekvivalentu : 35,712 tun
(v roce 2019 to bylo 28,415 tun)
Úspora energie : 870 409 MJ
EKO-KOM a.s. děkuje občanům za dlouholetou
spolupráci.
_________________________________________
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Z farního okénka

V neděli
6.
června
přistoupilo celkem 12 dětí
v chrámu sv. Jana Křtitele
v Sudicích k prvnímu
svatému přijímání.
Z Rohova to byly 2 dívky
ze 4. třídy a 4 dívky a 2
chlapci ze 3. třídy.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Společenská kronika - měsíc květen 2021
Jubilanti 70 let 1 občan, 80 let 1 občanka
Narození – 1 děvčátko, 2 chlapečci
Sňatek - 2

Ve čtvrtek 1. července se
uskuteční tradiční setkání
dětí a rodin s otcem
biskupem na Prašivé.
Letošní
téma: „Táta,
máme, holka, kluk, rodina
nám není fuk!“
Letos je nutné přihlášení
(online
registrace
skupin).
Za farnost bude učiněna
jedna
společná
registrace dle
množství
zájemců. Přihlásit se je
možné v zákristii, SMS na
farním tel. čísle nebo na
farním emailu.
Doprava bude zajištěna
několika auty dle počtu
zájemců.
Společná
mše
svatá
nebude. Stanoviště budou
připravena pro skupiny dle
harmonogramu registrace
během
výstupu
na
Prašivou.

__________________________________________________________________________________________
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Kulturní kalendář r. 2021
datum
29.6.
24.7.
21.8.
5.9.
11.9.
18.9.
22.10.
3.12.
18.12.
prosinec
prosinec
prosinec

Název akce
Organizátor akce
čas místo
Rohovský odpust
Obec Rohov
17.00 Kaple sv. Petra a Pavla
Letní kino
Obec Rohov
Areál CVA
Půlmaratón Kietrz - Rohov
Obec Rohov
Kietrz, Rohov
Vítání občánků ročník 2019-21
Obec Rohov
Sál OD
Veterán liga mužů a žen
SDH Rohov
Areál TJ
Dožínkové slavnosti
Obec Rohov + zemědělci
Kaple + Areál CVA
Setkání seniorů
Obec Rohov
Sál OD
Mikulášská nadílka
Roháček
Kaple + sál OD
Krmáš+zpívání u vánoč. stromu
Obec Rohov
Kaple + sál OD
Turnaj v lukostřelbě
Oddíl lukostřelby při TJ
Bude upřesněno
Veřejné bruslení
SDH Rohov
Buly aréna Kravaře
Vánoční fotbal: stará garda – výběr TJ Spartak Rohov
Areál TJ
Rohova
prosinec Turnaj v ping-pongu
TJ Spartak Rohov
Areál TJ
Konání kulturních akcí může být v průběhu roku v souvislosti s možným nařízením vlády ČR během
epidemie koronaviru pozastaveno !
Pozn: CVA Rohov - Centrum volnočasových aktivit (areál bývalé skládky) TJ Spartak Rohov - Tělovýchovná jednota
SDH Rohov - Sbor dobrovolných hasičů Roháček – Spolek mladých

__________________________________________________________________________________________
Od června můžete využít možnosti elektronického podání žádosti o řidičský průkaz
Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení do Portálu občana
(https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni) v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho
řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. Podmínkou pro podání žádosti je mít
přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou
datovou schránku fyzické osoby. Více informací najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.______

Ve zpravodaji na listopad/prosinec 2020 jsme zveřejnili
článek o díle našeho řezbáře a malíře pana Stanislava Miky nová křížová cesta v Hati, která získala ocenění Patria
Nostra 2020, udělené hejtmanem Moravskoslezského kraje
za příkladný architektonický počin.
V současné době pan Stanislav Mika realizuje práce na
svatém Urbanu do soukromé sbírky do vinárny
v Markvartovicích.

__________________________________________________________________________________
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Centrum duševního zdraví
Řada lidí se stále potýká s následky dlouhodobého omezení běžného života v důsledku pandemie Covid-19 a
chladného počasí, které trvá již od října minulého roku. Včasná odborná pomoc a podpora má velký význam při
překonávání psychických obtíží. Nebojte se o svých obtížích mluvit a využijte odborné pomoci.
Centrum duševního zdraví nabízí podporu a pomoc lidem se závažným duševním onemocněním. Zaměřujeme
se na psychotické poruchy a deprese. Náš tým pracovníků CDZ vám může pomoct se zvládáním projevů
psychických obtíží v běžném životě i akutním řešením krizí souvisejících s psychickým stavem. Nabízíme
konzultace v prostorách našeho centra i setkání v přirozeném prostředí člověka. Péče je individuální a plně
respektuje potřeby klienta. Součástí našeho týmu je psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, sociální
pracovník a peer konzultant.
Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do 15:30, telefonicky na čísle 721858044 nebo v sídle naší
organizace Olomoucká 74, přízemí. Na základě konzultace může být přijetí do péče nebo doporučení dalšího
možného postupu řešení dané situace. Naše služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Za tým pracovníků CDZ PhDr. Zuzana Staňová

__________________________________________________________________________________
Dovolte abychom Vás informovali, že v sobotu
dne 14.8.2021 ve 14.00 hod. do 16.00 hodin bude
v rámci akce Oldtimer parade – Spanilá vyjížďka
projíždět Vaší obcí kolona zajímavých
historických vozidel, motorek za doprovodu
hasičských vozidel a policie. Tuto Veteránskou
Jízdu věnujeme všem záchranným složkám, je to
poděkování za jejich nasazení v této nelehké době.
Akce proběhne za běžného silničního provozu a
nevyžaduje žádná zvláštní opatření nebo uzavírky.
Věříme, že možnost shlédnout za jízdy zajímavá
historická vozidla a motorek bude vítaným
zpestřením sobotního odpoledne pro Vás a ostatní
obyvatele Vaší obce.
Organizační plán:
-Zahájení začíná ve 14.00 hod. ul. Tyršová ( areál
Mezivodky ) Kravaře
-Trasa povede přes: Velké Hoštice, Chlebičov,
Služovice, Hněvošice, Sudice, Rohov, Strahovice,
Chuchelná a konečná je Píšť u koupaliště, kde
kolona aut zastaví.
Tuto akci pořádá AMC Kravaře
Předseda spolku L. Rinka tel: 604 462 997
email:
koordinator.amckravare@centrum.cz
Vyšly nové vlastivědné časopisy Muzea Hlučínska !

č. 10 Založení státního reálného gymnázia v Hlučíně, rozhovor s historičkou Ninou Pavelčíkovou o
Hlučínsku, vzpomínky učitele Josefa Heloni na působení ve Strahovicích a další zajímavosti.
č. 11 Středověk v Kravařích a Páni z Kravař, zajímavý rozhovor s restaurátorkou Romanou Balcarovou a
poslední dvě strany jsou věnovány proměně kostela sv. Bartoloměje a historii Koutů a další zajímavosti.
Časopisy jsou k zakoupení na obecním úřadě za cenu 50,- Kč.

__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
Z obecní kroniky …
Podle výsledků sčítání lidu v roce 1930 žilo
v Rohově 607 obyvatel (265 mužů a 342 žen) ve
120 domech.
Jediné sčítání, které se v novodobé historii
Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.
Podle výsledků sčítání lidu v roce 1950 žilo
v Rohově 538 obyvatel ve 122 domech na území
o rozloze 664 ha. Do následujícího sčítání v roce
1961 stoupl počet obyvatel žijících v obci na 664
a celkový počet domů na 130. Avšak výsledky
sčítání z roku 1970 ukazují, že počet obyvatel v Rohově poklesl na 626, přičemž se zmenšil i počet domů na
118. V roce 1980 v obci žilo ve 154 domech celkem 641 obyvatel.
Vzhledem k zeměpisné poloze Rohova (rozkládá se v tzv. řepařské oblasti) byla velká část občanů obce
zaměstnána v zemědělství a lesnictví. Asi třetina ekonomicky aktivních obyvatel pracovala v průmyslu. Podle
výsledků sčítání lidu z roku 1980 v průměru 70 % pracujících dojíždělo za prací mimo obec – především do
Opavy a Ostravy.
Počasí:
Červenec 1961 – celý měsíc vládlo přeháňkové počasí se střídavými větry a teplotními rozdíly. Celý měsíc byl
značně studený. Dne 13. července se přehnala prudká bouře. Blesk zapálil v Sudicích rodinný domek.
Srpen 1961 – srpen byl měsícem letních teplot. Převládaly slunné, suché dny s teplotami i nad 30 stupňů, jako
poslední týden, kdy každý den bylo nad 30 stupňů C.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlast (1921)
Ticho. Děsivé, nepřátelské, výmluvné. Komisař československé státní moci seděl nad sčítacími archy a snažil se
být dobrým úředníkem. Řeč. Národnost. Na první pohled slova jednoznačná, avšak v praktickém provedení ve
své jednoznačnosti naprosto mnohoznačná. Nevěděl si rady.
Byl 15. únor 1921, uplynul rok od připojení Hlučínska k Československu a sčítací archy děsily. Nejen že se
osmdesát tři obyvatelé Rohova rozhodli odejít z Československa do Německa, ještě se většina lidí přihlásila
k německé národnosti. Procházel znovu kolonku za kolonkou a uvažoval nad tím, kde udělal chybu, ale marně.
Mateřský jazyk moravština, národnost německá. Zlobil se na neuvědomělé Slezany, nevážili si mladého státu,
který je vzal pod svá křídla. Nechápali, že byli zachráněni. Nebýt Československa, jejich moravština by byla
pohlcena, poněmčena, zmizela by. Copak jsou opravdu tak zaostalí ?
Uvědomělý a snaživý úředník československé státní moci odeslal arch na vyšší místa.
Rohovští Slezané nedůvěřivě sledovali československou státní moc a srovnávali. Češtině příliš nerozuměli.
Téměř dvě století v Prusku jim češtinu vzdálilo. Němčině rozuměli, měli německé školy a moravština si
s německými výrazy dokázala poradit. Čeština přišla jako jazyk nového panstva.
Po několika dnech se sčítací komisař uklidnil. Ti, kteří uvedli jako mateřský jazyk moravštinu a k tomu
národnost německou, byli předvoláni na vyšší místa. Po důrazných domluvách a pokutách byly věci uvedeny na
pravou míru. Národnost byla přerazítkována na moravskou, čili českou.
Ticho v Rohově zůstalo nepřátelské a výmluvné, ale už tolik neděsilo. Než tuhle krajinu a její obyvatele poznal,
chtěl se v Rohově usadit. Slezané a jejich kraj byli ale tak jiní než všechno, co doposud poznal, že ze svých snů
rychle vystřízlivěl. Podal si žádost o přeložení do vnitrozemí.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV
Den dětí
K Mezinárodnímu dni dětí, který připadá na 1. června, jsme pro děti v mateřské škole připravili
týdenní projekt s názvem „Děti z celého světa“.
V pondělí jsme si vyprávěli o dětech na celém světě – čím se liší od nás Evropanů, v jakém
prostředí žijí… Plnili jsme přání kamarádů
V úterý jsme se zaměřili na život indiánů. Děti si vyrobily totem, zatancovaly indiánský tanec, stavěly
indiánskou vesničku. Na oslavě nemohl chybět přípitek a malé občerstvení.
Ve středu jsme se od rána připravovali na indiánskou stezku za pokladem. Děti si vyrobily čelenky, cedulky a
po svačině jsme vyrazili na cestu podle připravené mapy. Plnili jsme různé úkoly (rozeznávali zvuky v přírodě,
procvičili si orientaci v okolí, hledali a sbírali květiny, překonávali různé překážky, …..). Největší radost měly
děti, když našly truhličku s pokladem, ve které byla spousta sladkostí a diplomy.
Ve čtvrtek jsme „zavítali“ do Afriky. Děti se seznámily s některými zvířaty, s kulturou a životem lidí na tomto
kontinentu. Naučily se písničku „Pět minut v Africe“.
V pátek jsme oslavu Dne dětí završili zpěvem písní s doprovodem na rytmické nástroje, hráli pohybové hry a
hry s pravidly, malovali obrázky…
Cílem celého projektu bylo:
 Radostně prožívat společnou oslavu se všemi kamarády.
 Posilovat přátelství a upevňovat mezilidské vztahy.
 Vnímat přání druhého, umět udělat kompromis.
 Mít povědomí o toleranci a přátelství lidí všech barev pleti.
 Spolupodílet se na dění ve skupině, být plnohodnotným
členem.
 Při hrách rozvíjet celkovou koordinaci těla a rovnováhu při
překonávání překážek.
 Poznat, že pohyb a sport je radost, je dobré hrát "fér".
 Podpořit zdravé sebevědomí, mít radost z toho co jsem dokázal.
Anna Nevřelová

Výlet do Vítkovic.
Ve středu 16. června navštívily naše děti z mateřské školy Velký
Svět Techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Během dopoledního
programu „Svět plný barev“ si měly možnost vyzkoušet různé
činnosti. Dělaly zajímavé pokusy, zpívaly a kouzlily s barvami. Při
těchto aktivitách zapojily všechny smysly. Prošli jsme i historickou
část tohoto areálu. Věříme, že návštěva byla pro děti inspirativní, a
že se jim výlet líbil.
Markéta Pacurová
Školní rok končí, prázdniny začínají…..
….ale my máme ve školce před sebou ještě několik akcí, např.: výlet do Bělé, Strahovic, rozloučení se školáky.
Našim budoucím školákům přejeme ve škole hodně úspěchů, dobré kamarády a mnoho hezkých zážitků.
Děkujeme všem rodičům, příznivcům mateřské školy za přízeň, spolupráci, materiální a jinou pomoc.
Přejeme všem hodně zdraví, pohodu a spoustu slunečných dnů.
_________
Kolektiv MŠ Rohov___

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Projekt „Kam na školu“ Kam dál? Maturita? Výuční obor? Jaká škola je pro mě tou správnou? Právě tyto
otázky si budou v nejbližší době klást žáci naší osmé třídy, které čeká těžké rozhodování. Není totiž lehké se
vždy jednoznačně rozhodnout, ale poněvadž se jedná o věci, které mohou žákům výrazně ovlivnit budoucnost,
musíme jim věnovat dostatečnou pozornost ještě předtím, než by mohlo být příliš pozdě… Většina lidí v dnešní
době je toho názoru, že nezáleží, jaké školy vystudujeme, ale jakou práci si po jejich ukončení dokážeme najít.
S tím ovšem nemůžeme souhlasit. Právě naopak. O volbě naší budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet již
nyní, tedy ve školním věku. Ovlivňuje ji totiž řada faktorů… Mezi ty hlavní pak patří zejména správná volba
střední školy. A na tu jsme se ve středu 2. června 2021 zaměřili s letošními osmáky, kteří berou rozhodování o
své budoucnosti velmi vážně a svědomitě. Pomoci žákům v tomto směru mohou srovnávací zkoušky a různé
testy. Jeden takový test byl také základem našeho projektu. Obrázkový test profesní orientace navazuje na
originální přístup k měření profesních zájmů, je zaměřen na profesní či studijní orientaci žáků základních škol.
Test je schopen velmi dobře diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu
velmi podobných povolání. Součástí našeho projektu „Kam na školu“ byl také rozbor našich silných a slabých
stránek, žáci také přemýšleli o tom, jaké mají příležitosti nebo naopak – jakým potencionálním hrozbám mohou
ve svém rozhodování čelit. Doufáme, že tento projekt pomohl některým žákům nalézt odpověď na stále se
opakující otázku – „Kam na střední…?“
Mgr. Michal Kunický
Dny s jazykovou školou Hello v naší škole
Určitě jste se mnou za jedno, že cizí jazyk se hodí každému z nás. Znalost alespoň jednoho světového jazyka
nám dává jistotu, že se domluvíme v zahraničí, získáme zaměstnání, ve kterém je znalost jazyka nutná, nebo
můžeme sáhnout po příležitosti studovat či pracovat s informacemi ze světových zdrojů. Na základní škole
k tomu mohou žáci udělat první kroky – naučit se slovíčka, krátké věty, delší věty, umět mluvit, psát, číst a
rozumět angličtině. Tímto se pohybují na úrovni znalostí a dovedností, která se označuje v Evropě jako level A1
– A2. K podpoře angličtiny jsme ve škole uspořádali projektové dny s mluvčími z jazykové školy Hello. Během
dvou let se uskutečnilo 16 výukových dnů plných angličtiny. Účastnily se jich skupiny z vyššího stupně, ale
letos v květnu se připojila také 5. třída. Dokonce byl loni v létě jeden žák naší školy odměněn za prospěch účastí
na letním kurzu angličtiny s Hello. Děti se setkaly s angličtinou, kterou s sebou přivezli cizinci z Indie, Malty,
Mexika či Turecka. Učitelé cizího jazyka, kteří přijeli do Sudic, si připravili pro děti různé způsoby, jak se
angličtinou zabavit, více ji poznat zblízka, přímo od mluvčích, kteří nemluví česky, a také si ji vyzkoušet
v různých situacích. Témata, která se objevila během těchto dvou let, se týkala svátků – Halloweenu, Vánoc i
cizích svátků – indického svátku světla – Diwali, festivalu barev, ročních období a aktivit s nimi spojených,
cestování, her, nakupování, sportu a volného času, přírody, zvířat a jejich prostředí, cizokrajných jídel a jejich
servírování. Někteří žáci si dokonce vyzkoušeli, jak se obléci do indického sárí nebo jak si zatančit pomocí
mob-dance či tance Banghra. To všechno k nám dorazilo ze světa rovnou do naší nové a krásné multifunkční
učebny,
zabaleno
v anglickém
jazyce
a
v podání
zahraničních
lektorů.
Některé děti dovedly hezky komunikovat, jiné třeba jen poslouchaly, ale všichni měli příležitost tvořit a obohatit
svoji slovní zásobu. Zajímavé bylo pro žáky zajisté také poznání cizích kultur. Věříme, že projektové dny
s jazykovou školou Hello a jejími lektory nám všem přinesly spoustu zajímavého poznání a mnoho zážitků.
Projektové dny se staly také určitě velkou motivací naučit se dobře anglicky!
Mgr. Petra Ratajová
Školní družina v kuchyni
Květen jsme si ve školní družině zpříjemnili sladkými dobrotami a
potěšili jsme tak naše mlsné jazýčky. Nasbírali jsme 400 pampelišek,
přidali 1 litr vody a 3 citrony. To vše jsme pak nechali na 24 hodin
odležet. Další den jsme vše přecedili přes plátýnko, přidali 1,5 kg
cukru a vařili 1,5 hodiny. Následně jsme vše přelili do sklenic a náš
výborný med byl hotov. Jsme šikovní, co říkáte… To ovšem nebylo
vše. Velkou radost jsme chtěli udělat také našim milovaným
maminkám a babičkám, a tak jsme se dali do pečení velkých
lineckých srdíček. Paní vychovatelky uhnětly těsto, děti vykrajovaly
srdíčka, dávaly je na plech a zdobily skvělou domácí marmeládou. A
jelikož nám marmeláda zbyla, upekli jsme si palačinky.
Mňam, všem velice chutnalo…
________
Ester Medková, DiS.
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Evropský den proti vloupání
Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska kriminality nejrizikovějším obdobím roku. Mnoho občanů
tráví své volné dny mimo domov, například někde v zahraničí a jejich obydlí zůstává opuštěné. Letos připadl
„Evropský den proti vloupání“ na 16. června 2021. Cílem této informační kampaně je zintenzivnit potírání
zločinu vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů způsobem, že veřejnost bude včas informována a
budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání vhodně chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost,
šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety,
notebooky a fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý majitel může přispět
k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit
zabezpečení svého obydlí před odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to
větší časový prostor.
A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím vniknutím do obydlí:

Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).

Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.

Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že jsou všechna okna zajištěna a pokud balkón
disponuje lodžiemi, i tyto uzamknout.

Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či jiné takto nápadité místo).

Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů

Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí např. pravidelně
vybírala poštovní schránku.

Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více sofistikovaní).

Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla, televizi nebo
rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.

Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud o ně nechcete přijít, zvažte možnost
bezpečnostních schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.

Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si výrobní čísla.

Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku, raději předmětné
uschovejte.

Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých vozidel v blízkosti
obydlí.

Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo věc oznamte na
nejbližší policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie.
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte
se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letáky k probíhající kampani naleznete zde:
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
https://prevencekriminality.cz/wp-content/uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, por. Bc. Martina Jablońská, komisař
oddělení prevence
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