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Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a my jsme se dostali do podzimního měsíce. Děti se vrátily do mateřské školy, žáci a
studenti do svých lavic. Věřím a pevně doufám, že nic nezabrání tomu, aby průběh školní roku již nebyl
omezován, ale naopak aby se všichni mohli vzdělávat a své školy navštěvovat. U mateřské školy jste jistě
zaregistrovali, že dochází k finálním úpravám na dětském hřišti, které bude sloužit nejen mateřské škole, ale
všem dětem. Mnozí se obraceli na obecní úřad s dotazem, zda budou moci hřiště využívat i ostatní děti,
vzhledem k oplocení. Tak ano, oplocení je zejména z bezpečnostních důvodů. Uzamykat se bude až ve
večerních hodinách, aby nedocházelo ke shlukování mládeže a k nekalým aktivitám. V současné době byl vyset
trávník. Vstup na hřiště proto není ještě přístupný, a také z důvodu dokončování prací a oprav na herních
prvcích. Doufáme, že stavební práce před Domem služeb budou co nejdříve dokončeny. Termíny se zpožďují
z důvodu nedostatku materiálu. Ještě bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup vedle autobusové
zastávky a poté finální úpravy. Děkujeme vám za vaši obezřetnost a toleranci během stavebních prací.
V měsíci říjnu bude realizována výsadba dvouřadé aleje. O získání finančního příspěvku z Agentury ochrany
přírody a krajiny jsme vás informovali v minulém vydání zpravodaje. V současné době přijímáme cenové
nabídky k výsadbě. Bude se jednat o výsadbu 250 ks listnatých stromů a 720 ks keřů. Jedná se o dvouřadou alej,
která vybuduje cestu k druhému dolu až k vodárně. Na výsadbu budete srdečně zváni, budeme rádi za vaši
pomoc, a taky za to, že společně uděláme něco pro naši přírodu.
V minulém týdnu došlo k drcení suti, která byla ve sběrném dvoře. Nadrcený materiál bude použit na zpevnění
polních cest. V současné době je sběr suti ve sběrném dvoře pozastaven, než dojde k vývozu nadrcené suti.
Stále více se obracíte na obecní úřad z důvodu nefunkčnosti obecního rozhlasu. Tento dlouhodobější problém
řešíme s příslušnou firmou. Technik byl přítomen v naší obci, rozhlas kontroloval, a došel k závěru, že amplióny
jsou v dosti špatném stavu. Domluvili jsme se na možnostech a postupu oprav. Momentálně zjišťujeme
možnosti dotačního programu, do kterého bychom mohli napasovat výměnu ampliónů a opravy. Snažíme se o
rychlé řešení, neboť víme, že rozhlas je v naší obci velmi důležitý. Prosíme vás o trpělivost.
Měsíc září byl bohatý na společenský život v naší obci. Ještě poslední víkend v srpnu se v areálu hřiště TJ
Spartak konalo promítání letního kina s karnevalem. I přes chladné počasí se tato akce těšila velkému zájmu. O
týden později, téměř v letních teplotách, se v areálu na Kučakovci konala přesunutá akce Ukončení prázdnin.
Děti i rodiče využili krásného počasí a navštívili akci v hojném počtu. Moc děkujeme pořadatelům ,,holkám
z obce“ za organizaci a přípravu. Následující víkend byly dvě akce současně, Prajzská Rallye a Veteránská liga
našich hasičů a poslední akce v měsíci byl Den obce Rohov v areálu CVA.
V měsíci říjnu plánujeme, po delší odmlce z důvodu pandemie, tradiční setkání seniorů, které připadá na datum
22. 10. O hudební doprovod se postará hudební skupina Unico. Naše pozvání přijala autorka Hedvika Jandová
(jejíž tvorbu můžete vidět na facebooku Zapomenuté Hlučínsko) s prezentací své nové knihy, která bude
v nejbližších dnech vycházet. Pokud vše dobře dopadne, bude možnost i zakoupení knihy s autogramem.
Pozvánky s bližšími informacemi budou včas vyvěšeny, ale už teď jste srdečně zváni.
Přeji vám úspěšné a pohodové dny a hlavně zdraví.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.
Voličem je státní občan České republiky (zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu), který alespoň
druhý den voleb dovrší věku 18 let. Hlasování probíhá na území ČR, hlasuje se i v zahraničí. Volič hlasuje
v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Co když se nemohu dostavit do svého volebního okrsku.
Už teď víte, že nebudete moci jít odvolit do svého volebního okrsku, například z důvodu hospitalizace v
nemocnici? V tom případě si můžete požádat o voličský průkaz, který Vám vystaví na Obecním úřadě Rohov (s
případnými dotazy se obracejte na tel: 553 761 091).
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního domu Rohov, Hlavní
čp. 180 – zasedací místnost v přízemí obecního úřadu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR - platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Rohov (tel.: 553 761 091) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi (tel.: 724 24 86 20) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
_________________________________________________________________________________________
INFORMUJEME
Informujeme občany, že do odvolání je pozastaven odběr stavební suti na sběrném místě obce Rohov
(bývalá silážní jáma na ul. Krátká).

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden v úterý 5. října 2021 !
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. vlna kotlíkových dotací
Ministerstvo životního prostředí představilo základní podmínky 4. kola kotlíkových dotací
Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Dotace jsou pro domácnosti, kde průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než
170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. (Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro
dotaci. U nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč).
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství.
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021.
Předpokládaný příjem žádostí: začátek roku 2022.
Více informací lze získat:
• na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106 v úředních hodinách (Po 8 - 13 h, St 12 - 17 h)
• na telefonní lince: 595 622 355
• na webových stránkách: https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/
Dotace na výměnu kotlů pro ostatní domácnosti
Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít
kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované
od 1.1.2021.
Předpokládaný příjem žádostí: podzim 2021.
Více informací lze získat:
• na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (Po 9 – 17 h, St 9 – 17 h, Pá 9 – 12 h)
• na bezplatné infolince 800 260 500
• na webových stránkách: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatnidomacnosti/
__________________________________________________________________________________________
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Vítání občánků 5.9.2021
_____________________________________________________________________
Společenská kronika
měsíc srpen 2021
Jubilanti 50 let 1 občan
55 let 1 občanka
65 let 1 občanka
2 občané
Úmrtí – 1 občanka

Když se narodí dítě,
člověk si uvědomí,
že
existuje
něco
důležitějšího, než je on
sám…
V neděli 5.9.2021 se
uskutečnilo
v sále
Obecního
domu
„Vítání občánků“. Do
společenství obce jsme
přivítali 18 nových
občánků, z toho 7
děvčátek
a
11
chlapečků,
ročník
narození 2019 - 2021
(3 děti se akce
nezúčastnily).
Jako tradičně každé
dítě obdrželo finanční
dar ve výši 1000 Kč,
pamětní
knihu,
maminky pak květinu.

Upozornění občanům !!!
Upozorňujeme občany, aby byli obezřetní a
zabezpečili si své přístupy k rodinným domům,
neboť v obci Rohov dochází poslední dobou ke
krádeži kol z dvorků !

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

ČEZ DISTRIBUCE

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

dne 7. 10. 2021 od 8:00 do 17:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Rohov (okres Opava)
č. p. 87
Dolní: č. p. 154, 155, 165, 166, 171
Hlavní: č. p. 1-5, 9-18, 20-26, 46-57, 88-95, 103-107, 109-116, 118, 119, 123, 162, 163, 180, 182
Horní: č. p. 72, 133-141, 150, 151, 152, 153, 156, 160, 183, 187
Krátká: č. p. 6, 7, 8
Luční: č. p. 77, 79
Na Kopci: č. p. 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 97, 99, 100, 102, 145, 158, 159, 164, 175
Opavská: č. p. 33, 41, 42, 43, 44, 120, 121, 122, 124, 125, 130, 146, 149, 169, 170, 172, 176, 185
Polní: č. p. 142, 143, 144, 147, 148
Slezská: č. p. 58, 60-70, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 101, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 161, 167,
168, 179, 181
U Křižovatky: č. p. 39, 40, 157, 177
kat. území Rohov (kód 740438): parcelní č. 289/1 290, 552/11, 561/43, 561/48, 943

__________________________________________________________________________________________
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Letní kino a prázdninový mejdan
na místním hřišti – 28.8.2021

Rozloučení s prázdninami
v areálu Kučakovec - 5.9.2021

O posledním srpnovém víkendu v sobotu 28. 8. se konaly v naší obci
na fotbalovém hřišti akce: letní kino – promítal se film „Bábovky“ a
prázdninový mejdan s DJ Baluu. I když počasí příliš nepřálo,
účastníci se dobře bavili.
V neděli 5. 9. byl krásný slunečný letní den a v areálu Kučakovec
proběhla velice vydařená akce pro děti na ukončení letních prázdnin.
___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Den obce Rohov 18.9.2021 areál Centra volnočasových aktivit
Nová akce DEN OBCE ROHOV se uskutečnila v areálu CVA (na bývalé skládce) v sobotu 18.9.2021.
Ve 14.00 hod. začala bohoslužba pod širým nebem, celebrovaná místním rodákem otcem Karlem Hanslíkem
a otcem Alešem Písařovicem. Po mši svaté k poslechu zahrála místní dechovka Rohovanka. V 16.00 hod. ji
vystřídala hudební skupina UNICO. Během celého odpoledne měly děti možnost využít zábavné atrakce skákací hrad, velkou skluzavku, malování na obličej, kolotoč. Po celou dobu bylo připraveno bohaté
občerstvení. Program večer uzavřela taneční zábava se skupinou Sunday‘s band. Akce se, i přes chladnější
počasí, vydařila a určitě bude naplánovaná i na příští rok.

_________________________________________________________________________________________
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SDH Rohov informuje
SDH Rohov uspořádalo v sobotu 11.9. ve 14 hod. pátou soutěž letošního ročníku veterán ligy okresů Opava.
Jedná se o soutěž mužů a žen nad 35 let. U nás v Rohově se zúčastnilo 8 družstev mužů a 2 družstva žen.
Připravili jsme velice zajímavou trať a úžasné počasí tomu nahrálo.
Výsledky - kategorie - žen – 1. místo Rohov, 2. místo Štěpánkovice .
Kategorie - muži – 1. místo Kobeřice, 2. místo Rohov, 3. místo Kravaře.
Velice rád bych poděkoval všem, kteří nás přišli podpořit. Moc děkuji obci Rohov za finanční podporu a všem
členům SDH za pomoc s přípravou a pořádání celé akce.
Petr Tomíček, starosta SDH Rohov

__________________________________________________________________________________
Povinná publicita projektu :
Podpora sportovních družstev mužů a žen SDH Rohov

SDH Rohov získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2020,
a to na
generální opravu čerpadla PS 12.
Čerpadlo je již hotové a připravené k užívání.
Celková cena generální opravy byla 95.156 Kč,
dotace Moravskoslezského kraje byla 80.000 Kč a
15.000 Kč doplatila obec Rohov.
Tímto moc děkuji zastupitelstvu obce Rohov za
finanční podporu na spoluúčasti celého projektu.
Petr Tomíček, starosta SDH Rohov
__________________________________________________________________________________________
Vážení čtenáři,
rád bych Vás informoval o činnosti SDH Rohov z pohledu mladých hasičů v požárním sportu. Jak jste si již
mnozí mohli všimnout, tak s příchodem jara, se znovu ozývají hlasité zvuky motoru. Co by to jen mohlo být,
říkáte si. Tak pro vysvětlenou, je to naše mašina a MY mladí hasiči začínáme sezonu tréninky na místním hřišti.
Letošní rok pro nás vypadal nadějně, všichni jsme měli rozdělené své funkce a pilně trénovali. Avšak co čert
nechtěl, si náš strojník Jirka v zápalu stoprocentního nasazení při práci zlomil obě ruce a pro nás nastala těžká
chvíle, najít náhradního strojníka. Jelikož ten náš nám prozatím může akorát fandit z lavičky. Naštěstí nám
nabídli pomocnou ruku kluci z SDH Bělá, kteří nám již párkrát vypomohli na soutěžích z minulých let, a jejich
strojník již věděl, do čeho jde. Tímto bychom chtěli klukům z SDH Bělá moc poděkovat za to, že nám vytrhli
_________________________________________________________________________________________
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trn z paty a rádi bychom popřáli Jiříkovi brzké uzdravení.
Jako již každým rokem, tak i letos se účastníme Noční hlučínské hasičské ligy. První ligové kolo začínalo 11.
června v Markvartovicích, kde náš pravý proudař sestříknul v čase 18,04. Druhé ligové kolo se konalo v Píšti
25. června, kde nás bohužel zklamala mašina a útok jsme nedokončili. Třetí ligové kolo se konalo 9. července
v Závadě. Tuto soutěž řadíme zatím jako jednu z nejpovedenějších.
V Závadě se nám zadařilo a doběhli jsme si pro výsledný čas 16,91,
který nás namotivoval k dalším úspěchům. Čtvrté ligové kolo se
konalo 16. července v Bohuslavicích. Soutěž v Bohuslavicích byla
pro většinu týmů problematická z důvodu kluzké základny, která nám
dělala problémy i u kádě. Jelikož se nám nepodařilo rychle a kvalitně
nabrat vodu, dokončili jsme toto kolo s časem 27,19. Po týdnu
trénování jsme se 23. července vydali na páté ligové kolo, a to do
vedlejší vesnice, do Kobeřic. V Kobeřicích se nám útok povedl a
doběhli jsme si pro výsledný čas 16,21, což nám stačilo na nechvalně
známé čtvrté místo z NHHL. Dokonce se zde našemu pravému proudaři povedlo sestříknout už v čase 15,93, a
to je opravdu krásný výkon. Na této soutěži jsme obdrželi pozvánku na denní soutěž do Hošťálkovic, na kterou
jsme se také 7. srpna rozhodli vydat a vyplatilo se nám to. Na soutěži jsme si doběhli pro krásný čas, 16,01, ale
stačilo nám to jen na bramborovou medaili. Ze soutěže jsme si odvezli mnoho zkušeností a náš proudař Honza
si zde zaběhnul svůj ,,osobáček“ s časem 15,36.
Naše sezona je téměř v půlce, tudíž máme ještě mnoho soutěží před sebou a na každé z nich se budeme snažit o
co možná nejlepší výkony. Doufám tedy, že i Vy, občané Rohova, nás přijdete na soutěže pořádané na
Hlučínsku podpořit.
Vedoucí požárního sportovního družstva, Jan Slanina
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Z farního okénka Rozloučení s prázdninami 28.8.2021 na faře v Sudicích

______________________________________________________________________________
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PRAJZSKÁ RALLYE 11.9. 2021
Dne 11. září 2021 přivítalo koupaliště Bolatice účastníky již 19. ročníku mezinárodní orientační soutěže
historických vozidel pod názvem PRAJZSKÁ RALLYE, kterou uspořádali členové Auto Moto Clubu Kravaře
a Vojenského muzea v Chuchelné. Soutěž je velice populární mezi širokou veřejností, neboť diváci mají
možnost shlédnout nejen historická vozidla, ale i zajímavé soutěžní úkoly na jednotlivých kontrolních
stanovištích. Hodnocení soutěžících je totiž v závodě PRAJZSKÉ RALLYE stanoveno dle pravidel tak, že
vítězem je vyhlášen vždy účastník s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů, které postupně získává za
splnění úkolů na jednotlivých průjezdních kontrolách, a to bez ohledu na rychlost a pořadí dojezdu do cíle.
Takový systém umožní aktivní zapojení do soutěže nejen řidičům vozu, ale i spolujezdcům včetně dětí a
mládeže. Tak jako v předešlých letech vedla trasa soutěže také letos přes území Polské republiky. Na soutěžící
posádky historických vozidel čekalo na trati dlouhé 58 km celkem 6 kontrolních stanovišť, kde soutěžící
posádky postupně plnily tyto soutěžní úkoly: Start a Cíl soutěže byl v Bolaticích v prostoru koupaliště, soutěžní
úkoly pak účastnící plnili v rámci soutěží na průjezdních kontrolách, mj. PK 1 – Rohov – In – Line areál !
Na trasu letošního ročníku soutěže Prajzské Rallye se vydalo 151 startujících posádek. Startující měli možnost
se v průběhu soutěžní jízdy potěšit upravenými obcemi a městy “Prajzské“ a
představit své nádherné veterány divákům podél trasy a u průjezdových kontrol.
Rádi bychom zdůraznili skutečnost, že startovní pole netvořili pouze účastníci
z ČR, ale spousta soutěžících ve startovním poli přijela ze zahraničí (z Polska a
Slovenska). Mezinárodní účast dokládá vysokou úroveň, a prestiž této soutěže, což
přispělo k dobré prezentaci nejen samotné soutěže či pořádajících klubů, ale také k
prezentaci měst a obcí celého regionu Hlučínsko a našich sponzorů, a to nejen
v rámci našeho regionu, ale i za jeho hranicemi.
Po dojezdu do cíle bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení a příjemná
přestávka před závěrečným vyhodnocením a vyhlášením výsledků.
Nejúspěšnějším účastníkům v jednotlivých kategoriích byly předány poháry a
hodnotné ceny věnované našimi sponzory a pořádajícími kluby.
PODĚKOVÁNÍ
Jménem Auto Moto Clubu Kravaře a Vojenského muzea Chuchelná bychom tímto
Vítěz
chtěli poděkovat zastupitelstvu obce Bolatice a obcí Tworkova, Bohuslavic,
Kategorie A 1 (Auto do
Rohova, Píště, Chuchelné a městu Kravaře za podporu a zájem o tuto akci.
1930)
Dále bychom rádi poděkovali všem
Gorcsakovszki
Jan
sponzorům, kteří nás podporují a na
CZ Citroen 5 HP
tuto
akci
jakkoliv
přispěli.
FILIP – oční centrum Kravaře, Jařabová – cukrárna Kravaře, Mazalkvětinářství
Bolatice,
Klia
–
Květiny
Kravaře,
Šimeček - krby a kamna, MS - Zem – Matěj Scheffczík, MSEM,
ELTOM, Hodinářství Heribert Sentenský Kravaře, Klub seniorek
z Rohova, Lukáš Moravec - autoservis, Schomburg – Stavební
chemie, Harley Davison Ostrava, Masokombinát Klemens,
Petrometal
Bolatice,
Koupelny
–
Hollesch, MV – STEEL –Miroslav Vučetic Velké
Hoštice, Barvy laky – Ing. Jaroš Kravaře, Stavební firma –
Martin Thimel Kravaře, Nábytek Jurček Kravaře, Petr
West –autodoprava Kravaře. V závěru bychom taktéž rádi
poděkovali všem pořadatelům za jejich náročnou práci a
obětavost, všem účastníkům za účast a všem divákům,
kteří přišli podpořit naše soutěžící a pomohli tak vytvořit skvělou atmosféru celé soutěže!
Děkujeme Vám všem za dosavadní podporu a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň. Těšíme se na
další spolupráci při následujícím 20. ročníku soutěže PRAJZKÁ RALLYE.
Lukáš Rinka, Jan Dorušák a Karel Kotzian - AMC Kravaře

__________________________________________________________________________________________
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POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021 - 2022

Třída
1.
2.
3.*
4.
5.
1.
stupeň
6.*
7.*
8.
9.*
2.
stupeň
CELKEM

Celkem
11
10
15
14
9

Chlapci
5
7
7
6
2

Dívky
6
3
8
8
7

Sudice
6
3
6
2
3

Rohov
3
5
6
8
4

Třebom
2
2
2
4
2

59
17
8
16
16

27
8
5
8
12

32
9
3
8
4

20
7
2
9
7

26
7
2
7
8

12
2
3
0
0

57
116

33
60

24
56

25
45

24
50

5
17

OKÉNKO
ZÁKLADNÍ
ŠKOLY SUDICE

Žáci 1. třídy

+ 1 žák
z jiné
obce

Prázdninám odzvonilo aneb… Zahajujeme nový školní rok 2021/2022
Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, vážení pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci… Skončilo vytoužené
období prázdnin. Minulý školní rok byl vlivem pandemie koronaviru velmi náročný, ale zvládli jsme ho se ctí.
Když se žáci ke konci minulého školního roku začali postupně vracet do lavic, byla na nich vidět radost z toho,
že mají možnost se opět potkávat a vzdělávat se společně ve škole. Žáky a učitele čekají opět zcela nové výzvy
a také příprava na případné další vzdělávání na dálku, což si však nikdo nepřeje. Nikoho z nás by ještě před
rokem a půl ani v tom nejhorším snu nenapadlo, že nejen školu, ale také kvalitu našich životů ovlivní
celosvětová pandemie koronaviru. Nikdo by si ani na chvíli nepomyslel, že se budou zavírat školy a už vůbec
ne, že z věčně živé školy plné žáků, učitelů a zaměstnanců se stane škola smutná, tichá, bez života. Budeme
tedy společně věřit, že toto vše již bylo a zůstane minulostí.
Začátek září se opět hlásí a s ním se budou hlásit stejně usilovně i naši žáci v lavicích. Ano, milí žáci,
prázdninám definitivně odzvonilo. Doufáme, že jste prožili pěkné léto plné nezapomenutelných zážitků a že
jste všichni načerpali velké množství sil k úspěšnému zvládnutí nového školního roku 2021/2022. Srdečně
vítáme především ty nejmenší, prvňáčky a přejeme jim, aby se všem v naší škole líbilo. Je to jejich první velký
životní krok. Naopak naši deváťáci vstupují do ročníku, kdy studium na naší škole ukončí a z dětí se pomalu
začnou stávat skuteční dospělí lidé. Letní prázdniny jsou také pravidelně obdobím, kdy se většina škol promění
ve staveniště. Jedno takové vzniklo již začátkem července v Sudicích. Usilovně se pracovalo
a díky tomu je naše škola zase o něco krásnější a modernější. Velkých změn doznalo druhé patro školy i
kanceláře v přízemí, kde byla dokončena 3. etapa rekonstrukce elektřiny, došlo rovněž k nové výmalbě tříd a
kabinetů. Těch největších změn ovšem doznaly odborné učebny v přízemí školy, díky projektu z MMR ČR
„Modernizace učeben ZŠ a MŠ Sudice“, který je spolufinancován Evropskou unií. Zapomeňte na starou
cvičnou kuchyňku. Naše škola se bude od tohoto školního roku pyšnit zcela novou cvičnou žákovskou kuchyní
a jídelnou. A pamatujete si starou učebnu výtvarné výchovy? Ta je již také minulostí. Od nového roku se tato
učebna promění v moderní učebnu rukodělných činností. V současné době se již učebny zařizují novým
nábytkem a v polovině září by mělo být vše hotovo.
Přeji všem – žákům, učitelům, zaměstnancům školy i rodičům – krásný a především úspěšný školní rok
2021/2022. Ať je tento školní rok pro všechny rokem šťastným a bezproblémovým.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy

________________________________________________________________________________
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Okénko MŠ Rohov
V rámci projektu Šablony III. jsme pro naše děti uspořádali výlet na Dětský ranč v Hlučíně.
Ráno 21. 9. 2021 jsme se s batůžkem na zádech (ve kterém nesměla chybět nějaká dobrota
a pití) sešli na autobusové zastávce, kde nás v 8 hod. odvezl zájezdový autobus do Hlučína.
Cesta nám rychle utekla a my jsme se ocitli, plní očekávání na ranči. Protože nás čekala asi 2 hodinová
prohlídka, museli jsme se na ni posilnit. Posvačili jsme ve venkovním posezení a užívali si sluníčka.
Pak nás přišla přivítat zaměstnankyně ranče paní Zuzanka. Seznámila nás s průběhem prohlídky, upozornila,
která zvířata můžeme pohladit, nakrmit. Během této exkurze jsme si užili spoustu legrace.
Největším zážitkem pro nás ovšem byla jízda na koni a návštěva dětského hřiště, kde jsme opět rozbalili naše
batůžky, dali si dobrotu a prozkoumali spoustu atrakcí: houpačky, prolézačky, skluzavky…
Cílem programu návštěvy bylo přiblížit dětem život a krmení zvířat v dětské ZOO, využít sluneční labyrint nebo
dětskou zahradu SVĚT, která je rozdělena na jednotlivé světadíly a odráží to, co je pro ně typické a tradiční
(pyramida, indiánské té pí, japonskou zahradu apod.), a v závěru programu rozhýbat tělo na ojedinělém dětském
integrovaném hřišti s plochou 4500 m² .
Výlet se nám moc líbil 
MŠ Rohov

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Holka Polka na w podróży/na cestě
Tak zní název nového polsko-českého projektu, který realizuje Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach
společně se Sdružením obcí Hlučínska.
V rámci projektu bude natočeno 10 tematických videí zachycujících zajímavosti společného regionu.
Propagační
videa
bude
možné
sledovat
především
na
vyhrazeném
kanále
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC6a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ a také na sociálních sítích:
- Sdružení obcí Hlučínska https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska
- Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach https://www.facebook.com/krzanowiceMok
ale i dalších obcí a měst Hlučínska.
A proto neváhejte, sledujte, sdílejte a třeba objevíte nové tipy na výlet i vy.
_________________________________________________________________________________________
Tělovýchovná jednota Spartak Rohov, z.s. si Vás dovoluje pozvat na
zápas staré gardy a výběru Rohova, který se uskuteční 25.9.2021 na místním
fotbalovém hřišti. Sraz výkop v 15:00 hod.
Tělovýchovná jednota Spartak Rohov, z.s. zve své členy v termínu 2.10.2021
v sobotu v 16:00 hod. na valnou hromadu.
Valná hromada bude v bývalé hospodě na hřišti.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak Rohov
_________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
STALO SE V ROCE 1991
Prvním lednem roku 1991 začalo svou činnost obecní zastupitelstvo již v samostatné obci Rohov (ustavující
zasedání se konalo dne 24.11.1990). Velká pozornost byla věnována zvelebování obce, byly položeny chybějící
chodníky v centru obce, osázeny a upraveny obecní pozemky, zřízeny nové asfaltové komunikace. Mezi
největší stavební akce patřila bezesporu výstavba vodovodu, která byla v tomto roce úspěšně dokončena
zřízením zásobníku pro vodovod a předáním celého
objektu vodárnám. Tímto tedy byly pro mnohé občany
ukončeny nemalé trampoty s vodou.
K dalším stavebním pracím patřilo zřízení kanalizace
pro část obce, která byla bez kanalizační přípojky,
zřízení odstavného pruhu pro autobus ČSAD v centru
obce, zahájení výstavby úschovny hraček pro MŠ,
oprava ústředního topení v budově zvláštní a mateřské
školy.
V říjnu roku 1991 bylo zahájeno vysílání vysílače
v obci, v tomto vysílání byl každý občan informován o
zprávách obecního úřadu a dění velmi pohodlně
prostřednictvím svého televizoru.
K dalším velkým úkolům patřila zajisté generální
oprava budovy obecního úřadu (bývalá pekárna pana
Stavba vodojemu za obcí směrem na Kobeřice
Watzlawika) na dnešní ulici Hlavní. S těmito pracemi
probíhalo i zřizování prodejny potravin Zemědělského družstva Kobeřice z bývalé pekárny v objektu obecního
úřadu. Její rychlé zprovoznění přispělo k vylepšení obchodní sítě v obci. Tohoto roku se v Rohově rozběhl i
soukromý sektor. Byly otevřeny další prodejny, a to prodejna smíšeného zboží v ul. Na Kopci, průmyslové
zboží MAN, Hospoda U Komárků a hospoda na hřišti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počasí – září 1961
Teplé letní počasí zasáhlo až do září, v prvním týdnu bylo ještě nad 30 °C, druhý týden byl deštivý s teplotami
okolo 20 °C. Posledním horkým letním dnem bylo 18. září s teplotou 30 °C. Dne 22. září teplota silně poklesla a
ráno byl citelný mráz, do konce měsíce byly oblačné nebo polojasné dny.
První polovina října se vyznačovala slunným a teplým počasím. Slunné a přiměřeně teplé počasí k této roční
pokročilé době bylo až do konce měsíce.
Počasí – září 2001
Letošní počasí zemědělcům moc nepřeje, v létě přívalové deště a krupobití, v září pole rozmoklé po vydatných
srážkách komplikující sklizeň. Září bylo srážkově nadprůměrné.
Říjnové počasí bylo na rozdíl od září ve znamení babího léta. Říjen byl celkově teplejší a chudší na přeháňky
než obvykle. Rekordní teplota byla naměřena 2. 10. i 3. 10. v pražském Klementinu. Dne 3. října v 15 hodin
dosáhla 25,7 °C a překonala dosavadní rekord z roku 1929.
Čerpáno z obecní kroniky
__________________________________________________________________________________________

Nové služby na pobočce pošty v Rohově
Česká pošta, s.p. Rohov oznamuje, že od 1.9.2021 je nově zřízená služba Balíkovna na poště. Máte nyní
možnost poslat si balík do balíkovny. S levnějším poštovným.
Přijďte využít také služby společnosti Sazka a.s. Můžete si vsadit náhodný tip Sportky či koupit los jen tak pro
radost.
Těší se na Vás vedoucí pošty Rohov Lenka Králová
__________________________________________________________________________________________

Velkoobchod MALHVO s drogistickým zbožím na ulici Ratibořská 189, Sudice, vám nabízí možnost
nakoupit za výhodné ceny: hřbitovní svíce, drogerii, krmiva a jiné zboží. Provozní doba od 8 – 14 hodin.
Těšíme se na Vás !
__________________________________________________________________________________________
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