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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou druhé vydání zpravodaje v tomto roce, ve druhém měsíci s příhodným rokem 2022.
Mnozí z nás určitě sledují olympiádu v Pekingu, a troufám si říct, že každý z nás sleduje ustupující vývoj
pandemie Covid 19, která nás dva roky sužuje. Věřme, že je tohle ta tečka a život se začne vracet do starých
kolejí. I přesto vás však chci poprosit o maximální ohleduplnost k sobě navzájem a zodpovědnost.
Počasí si s námi pohrává a už nám přináší jarní teploty. Díky přijatelným podmínkám, došlo v naší obci
k odbornému ořezu dřevin firmou Halfar ze Štěpánkovic. Byla dokončena instalace nového pískovcového kříže
firmou Kamenictví AUG-FRED na ulici Slezská, který byl v loňském roce zničen při přívalovém dešti.
V jarních měsících dojde spolkem Hraničář k výsevu trávy na nové aleji, která byla na podzim vysázena od
špalírovské cesty k vodárně. V obci probíhají přípravy na jarní měsíce a práce s tímto příchodem spojené. Byly
podány žádosti o dotace na akce, o kterých jsme vás informovali v minulém vydání zpravodaje. Teď čekáme na
vyhodnocení těchto žádostí. O úspěchu či neúspěchu a dalších krocích vás budeme průběžně informovat.
Připravuje se podání žádostí o dotaci na veřejné osvětlení v naší obci, a stále čekáme na vyhlášení podmínek
k podání žádosti na rekonstrukci veřejného rozhlasu. Byla nám uznána dotace „sociálního pohřbu“
z Ministerstva pro místní rozvoj, a vše již bylo zdárně vyúčtováno.
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání schválilo také ,,Aktualizaci strategického plánu obce Rohov 20212024“. Tento dokument si klade za cíl nastínit a sjednotit možnosti vývoje naší obce v následujícím období.
Tento dokument je aktualizací Strategického plánu obce Rohov 2017 – 2020, v němž dochází k vyhodnocení
stanovených priorit (zda byly v daném období naplněny), a doplněny o nové priority, které na základě
pracovních schůzek, jednání a zasedání zastupitelstva obce byly vyhodnoceny jako důležité. Zastupitelstvo obce
také schválilo, že od ledna tohoto roku, již nebudou předávány jubilantům (u příležitosti životních výročí)
dárkové balíky, ale peněžní poukázky v obchodní síti Hruška, spol. s.r.o., které lze využít v naší prodejně
potravin.
U autobusové zastávky na ulici Hlavní, je stále nedokončena úprava „díry“ v silnici, která vznikla při opravách
kanalizace. Mnozí na tuto skutečnost upozorňujete a ptáte se proč. Asfalt v místě opravy nemohl být položen
z důvodu nízkých teplot. V zimních měsících se pokládka asfaltu nedělá, aby nedošlo k pozdějšímu poškození.
V jarních měsících bude úprava silnice dokončena.
Domluvili jsme opět sbírku použitého textilu a jiných věcí do domácností pro Diakonii Broumov. Sběr proběhne
ve středu 2. 3. 2022 zaměstnanci obce. Poté bude proveden svoz pracovníky Diakonie. Bližší informace, co
můžete darovat, naleznete ve zpravodaji.
Kulturní život se pomalu vrací do naší obce. V minulém víkendu se konal maškarní ples pro děti v sále
Obecního domu. Děkujeme všem za účast a organizátorům, za uskutečnění akce. V měsíci březnu připravujeme
divadelní představení ochotnického divadla ze Štěpánkovic. Pozvánku naleznete dále ve vydání zpravodaje. A
další pro vás budeme dále plánovat, ať se opět můžeme scházet a vídat.
Přeji vám do dalších dnů hlavně zdraví a pozitivní náladu.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
__________________________________________________________________________________________
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Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě (OD) v průběhu roku 2021:
Období
Typ akce
Místnost OD
Květen
Snídaně - svatba
klubovna
Červen
Rodinná oslava - 1. svaté přijímání
sál
Rodinná oslava
sál
Červenec
Zdravotní přednáška o bylinkách
sál
Rodinná oslava – svatba - snídaně
klubovna
Rodinná oslava
sál
Srpen
Rodinná oslava – svatba
sál
Září
Vítání občánků
sál
Říjen
Rodinná oslava
sál
Listopad
Adventní dílna s posezením u kávy
sál

Pořadatel
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Klub seniorů
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Obec Rohov
Soukromá osoba
Roháček a Klub seniorů

V Obecním domě se konaly v průběhu roku 2021 v důsledku opatření proti šíření koronaviru akce pouze
omezeně, probíhaly zde rovněž: zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna, schůzky Klubu seniorů – klubovna,
schůze SDH – zasedací místnost, výstavky prací dětí z MŠ Rohov ve vstupní hale Obecního domu.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informace k provozu v obecní knihovně

Otevírací doba : středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ ! V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního
fondu z Okresní knihovny v Opavě, vlastní fond financuje obec Rohov. Regionální fond je
sestavován vždy s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů. Fond knihovny obsahuje
nejen knižní novinky, bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy čtenářů.

 Statistika za rok 2021: k 31.12.2021 bylo v knihovně zapsáno 71 čtenářů, z toho 17 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 420 návštěvníků, návštěva on-line služeb 139 osob, k dispozici bylo 1882
knih (z toho naučná literatura 493, krásná literatura 1389), počet výpůjček byl 616. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 409 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 38.906 Kč. E-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU: každou středu od 16 - 17 hodin v půjčovní
době knihovny, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk zdarma).
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Vyšel nový Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska – k zakoupení na OÚ
Můžete se v něm dočíst o putovní výstavě „Hlučínsko v kostce“, přečíst si článek o jídle,
jako součástí regionální identity obyvatel Hlučínska, vzpomínky učitele Josefa Heloni na
působení ve Strahovicích a další zajímavosti. Cena časopisu: 50,- Kč.
Vlastivědný časopis vychází 2 x ročně (březen a listopad), rozsah je 36 stran, vydává jej
Muzeum Hlučínska ve spolupráci se Společností přátel Muzea Hlučínska. Za tímto
účelem byla vytvořena odborná redakční rada, jejímž posláním je zajistit a garantovat
kvalitní obsah vlastivědného časopisu. Ústřední téma roku tvoří hlavní tématickou osu
obou čísel vlastivědného časopisu vydaných v daném kalendářním roce – téma roku
2021 je středověk. Vedle příspěvků ve vztahu k ústřednímu tématu, obsahuje vlastivědný
časopis také řadu jiných témat z oblasti vlastivědy, historie a přírody Hlučínska.
__________________________________________________________________________________________
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Bude vás zajímat…..
Přehled stavů odevzdaného
Společenská kronika –
textilu za rok 2021
měsíc leden 2022
Celkem byly umístěny v obci
Rohov 2 ks kontejnerů Armády
Jubilanti – 55 let 1 občan
spásy na sběr textilu. Vývoz kontejnerů probíhal v průměru 2x
65 let 2 občané
měsíčně. Průměr vývozu z 1 ks kontejneru měsíčně cca 300
7
0
l
e
t
1
o
b
čanka, 1 občan
kg. Celkem vybráno z kontejnerů Armády spásy na textil za
85 let 1 občanka
rok 2021 v období od 19.4.- 31.12.2021: 4800 kg textilu a
dalšího darovaného materiálu.
Regionální koordinátor ReShare pro Moravskoslezský kraj
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden ve středu 2. března 2022 !

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Vážení občané, opět prosíme o pomoc pro Diakonii Broumov. Sbírka proběhne ve středu 2. 3.
2022 v dopoledních hodinách zaměstnanci obce. Vše potřebné, co chcete darovat, prosím zabalte
do igelitových pytlů a vystavte před své domy.
Děkujeme za Diakonii Broumov.
Mgr. Hana Birtková, místostarostka obce
CO JE MOŽNÉ DAROVAT:
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy.
Obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce), kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem.
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené.
Přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové, záclony, závěsy – nepoškozené.
Látky - minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek.
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční. Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře.
CO DIAKONIE NEMŮŽE PŘIJMOUT:
Znečištěný a vlhký textil - nelze poskytnout potřebným. Matrace, koberce - z hygienických důvodů.
Ledničky, televize, počítače - z ekologických důvodů.Nábytek -z důvodu nedostačujících skladových prostor.
Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán - transportem se znehodnotí.

________________________
K zamyšlení…
Velmi smutný pohled se naskytl
na území naší obce v lokalitě
východní části centra
volnočasových aktivit (směrem
na Strahovice), kde byla
objevena v minulých dnech
černá skládka ! Bohužel nám
naše okolí znečišťují bezohlední
lidé, a to i přesto, že obec má
zavedený pro všechny občany
systém třídění odpadů včetně
sběrného místa obce. Kdo toto
činí z našich občanů, že škodí
svým jednáním přírodě i lidem,
měl by se nad sebou zamyslet…

__________________________________________________________________________________
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ČINNOST SPOLKU ROHÁČEK ZA ROK 2021
Loňský rok byl pro činnost spolku Roháček velmi chabý, a to z důvodů
vládních opatření, které zasahovaly do kulturního a společenského života
nejen v naší obci.
Plánovaný Maškarní ples pro děti byl zrušený a s ním i další akce Slet
čarodějnic. Na podzim se situace mírně zlepšila. Pro děti byla uspořádána
akce ,,Světluškový rej“. I tato akce byla poznamenána covidem, a mnoho
dětí se akce nemohlo zúčastnit z důvodu karantény. Přesto však akci
navštívili naši nejmenší občánci, a užili jsme si spolu průvod broučků, a
podzimní opékání na Kučakovci.
V měsíci listopad proběhla v sále obecního domu akce ,,Adventní dílna“,
která byla ve spolupráci s Klubem seniorů. Nejednalo se tradiční akci
s jarmarkem, ale pouze o výrobu a zdobení adventních věnců, svícnů a
pro děti byla připravená tvořivá dílnička. Práci si mohli příchozí
návštěvníci zpříjemnit kávou a sladkými dobrotami z trouby našich
skvělých seniorek. Akce se těšila velkému zájmu, za což moc děkujeme.
V prosinci se v kapli svatého Petra a Pavla konala po mši svaté
,,Mikulášská nadílka“. Po nadílce v kapli si svatý Mikuláš našel cestičku
do domácností dětí, které nemohly z různých důvodů přijít a vykouzlil jim úsměv na tváři.
Děkujeme za podporu a účast na našich akcí, a věřme společně, že tento rok bude příjemnější a ve zdraví.
Spolek Roháček
Proměny zimy v Rohově ………

14. ledna 2022 „stromková cesta“
24. ledna 2022 „stromková cesta“ a areál CVA k in-line dráze
__________________________________________________________________________________________
Posílení obecního rozhlasu
V minulém týdnu byly na kritických místech v obci vyměněny nefunkční rozhlasové ampliony – tlampače
za nové. Prosíme občany, kteří i přes toto opatření „neslyší“ hlášení místního obecního rozhlasu, aby tu
skutečnost nahlásili na obecním úřadě !
Obec stále hledá kronikáře/ku a místní kaple stále hledá dobrovolníka/ky z řad občanů, který by zvonil
v případě potřeby umíráček v místní kapli. Bližší informace na obecním úřadě !
_________________________________________________________________________________________
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Opravený kříž na ulici Slezská
Při bouřce v červenci loňského roku byl poškozen kříž
na
ulici
Slezská u
čp.
132.
Dnes je již
opraven !

Průzkum
zájmu
o
kotlíkové
dotace v
Moravskoslezském kraji - 4. výzva
Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací jsou
kraje povinny provést dotazníkové šetření,
prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace.
V MSK je realizováno formou on-line formuláře:
https://1url.cz/@kotliky4.
Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům
přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů,
proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář
vyplňte. Program bude spuštěn pravděpodobně ve
2. čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a
spoluvlastníky:
- rodinných domů, - bytů v bytových domech, rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci
bydlí.
Stejné, jako v předchozích výzvách, zůstávají
obecné podmínky kotlíkových dotací, tzn., že
dotace jsou určeny pro žadatele, kteří provozují
kotel na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní
třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv.
revizní zprávou), při likvidaci původního kotle si
pořiďte fotodokumentaci jeho znehodnocení.
Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodující příjem
celé domácnosti trvale obývající nemovitost, ve
které bude zdroj tepla vyměněn. Tvoří-li Vaši
domácnost např.: 2 dospělí a 2 děti, pak roční čistý
příjem Vaší domácnosti nesmí přesáhnout 4 x
170.900,- Kč, tj. 683.600 Kč, přičemž příjmy dětí a
studentů se do limitu nepočítají.
Příjmy budete muset prokázat, dokládat se
budou příjmy
za
rok
2020.
Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době,
kdy budete podávat žádost o dotaci (tj. v roce
2022):- bude celá domácnost tvořena starobními
důchodci nebo invalidními důchodci 3. stupně, bude jediným vlastníkem nemovitosti nezletilý nebo
student denního studia do 26 let, - jste někdy v
průběhu období od 1. 1. 2020 do podání žádosti
pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na
bydlení. V případě, že příjem Vaší domácnosti
přesáhne stanovený limit, budete mít možnost
požádat o dotaci z programu Nová zelená
úsporám poskytovanou Státním fondem životního
prostředí.
V případě dotazů kontaktujte MSK:
tel.: 595 622 355, https://lokalni-topeniste.msk.cz/,
e-mail: kotliky@msk.cz.

__________________________________________________________________________________________
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Denní stacionář Kobeřice
Poskytovatel sociálních služeb DomA-domácí asistence, z.s., se sídlem v Kobeřicích, který již více než 16 let
v regionu Hlučínska poskytuje pečovatelskou službu a službu osobní asistence, se od poloviny roku 2022 chystá
otevřít novou službu Denní stacionář Kobeřice. Tato služba se bude poskytovat v nově zrekonstruovaných
prostorách budovy bývalého obecního úřadu na adrese: Slezská 53, Kobeřice. Budova bude opatřena výtahem,
její prostory jsou stavebně přizpůsobeny pro pohyb invalidních osob.
Služba se bude poskytovat od pondělí do pátku. O víkendech a ve státem uznané svátky se služba neposkytuje.
Provozní doba bude od 7.00-16.00, je možné, že jeden den bude služba delší, např. do 17.00.
Služba bude hrazená uživatelem. Maximální částka je stanovena Vyhláškou Zákona o sociálních službách a
v současné době její konkrétní podobu ještě diskutujeme. Nebude však vysoká.
Věk uživatelů, pro které je stacionář určen, je 18 – 90 let.
Samozřejmě budou společně věkově kompaktní uživatelé
Služba bude vhodná pro tyto cílové skupiny:
- Senioři,
- Osoby s mentálním postižením (zde počítáme i s osobami s poruchami autistického spektra),
- Osoby s fyzickým postižením,
- Osoby s kombinovaným postižením
- Osoby se zdravotním postižením.
Služba nebude vhodná pro zcela imobilní
seniory, kteří by vyžadovali asistenci např. při
použití toalety atd. Služba dále nemůžeme
poskytovat osobám, které trpí projevy
autoagrese či agrese vůči druhým osobám a
nejsou proto schopny pobytu v kolektivním
zařízení. Zde se může jednat i o některé fáze u
např. Alzheimerovy demence.
Zjednodušeně si lze službu denního stacionáře
představit jako „mateřskou školu“ pro výše
uvedené skupiny uživatelů.
Uživatel může využít jeden den v týdnu, dva
nebo všechny. Může přijít na 2 hodiny,
dopoledne, odpoledne nebo na celý den. Dle
skutečně strávené doby ve stacionáři se pak
bude vypočítávat také úhrada.
Pro svoz uživatelů máme k dispozici také
Ford Transit s vestavěnou plošinou pro převoz
imobilních osob. Tato služba bude
zpoplatněna částkou 12,- Kč/km.
Uživatelům budeme rovněž prostřednictvím
místního dodavatele zajišťován oběd. Při
celodenním pobytu je vhodné mít s sebou
svačinku.
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit ne telefonním čísle: 602 124 532. Děkujeme za váš
zájem
Sledujte také webové stránky: www.domakoberice.cz.
DomA - domácí asistence, z.s.
___________________________________________________________________________________________________
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Zpráva o činnosti Městské policie Kravaře v obci Rohov za rok 2021.
Městská policie Kravaře plnila v naší obci v uplynulém roce úkoly, které jsou jí dány zákonem č. 553/1991 Sb.
o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
V uplynulém roce se při výkonu služby v Rohově střídalo pět strážníků. Hlavním a stěžejní činností městské
policie je pochůzková činnost, při které plní hlavně funkci preventivní, kontrolní, ale i represivní.
Pokud jde o pochůzkovou činnost, tak jde o prakticky nezměřitelnou část práce městské policie, neboť pouhá
přítomnost hlídky v ulicích odradí případné potencionální pachatele od narušování veřejného pořádku, či
páchání jiné trestné činnosti. Strážníci jsou při této pochůzkové činnosti občany vidět a jsou jimi oslovování s
dotazy, žádostmi či stížnostmi. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o městské policii nebo jiný zákon: přispívá k
ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného
pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení o podílí se
na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.
Strážníci tedy v době výkonu služby na území obce Rohov provádějí především pochůzkovou a hlídkovou
činnost se služebním vozem spojenou s kontrolou dodržování dopravních předpisů a s tím navazující předvolání
neukázněných řidičů a řešení v blokovém řízení. Vzhledem k nastaveným směnám strážníků je služba
prováděna v obci výlučně v denních hodinách.
Co se týče obce Rohov, tak veřejnoprávní smlouva byla zřízena mimo jiné i z důvodu možného měření rychlosti
laserovým měřičem, kterým je MP Kravaře vybavena. Mělo se jednat o komunikaci č. 46 (ul. Opavská). V roce
2020 byla zpracována žádost s důvodovou zprávou, která musí předcházet jakékoliv měření MP a musí být
schválena Policií ČR. Tato žádost byla odeslána na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Dopravní inspektorát Opava. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že se jedná o silnici I. třídy, jde o
extravilán obce a je zde navíc z důvodu zpomalení projíždějících vozidel umístěn semafor. Během služby v obci
přesto strážníci na této silnici dozorují a kontrolují zejména možné nezastavení na signál STŮJ (na semaforu).
Zde je nutno dodat, že zrovna v tomto případě je tato prevence reprezentativním příkladem, neboť během této
činnosti, kdy je vidět služební vozidlo řidiči okamžitě tzv. „uberou plyn“. Navíc není během služby ze strany
městské policie evidována ani jedna jízda na „červenou“.
MP Kravaře řešila v roce 2021 taktéž porušování dopravních předpisů jako např. zákaz stání,
nedovolené stání na chodnících atd. Pokud se jedná o vozidla stojící na chodníku takovým způsobem, že
jsou chodci díky těmto neukázněným řidičům nucení vstupovat do vozovky, může v tomto případě
vozidlo tvořit překážku silničního provozu a strážník je oprávněn rozhodnout o jeho odtažení na náklady
provozovatele vozidla. Dále strážníci při pochůzkách prováděli dozorovou činnost nad dodržováním veřejného
pořádku zejména v lokalitách, které byly prokonzultovány se starostou, nebo kde byl zvýšený pohyb či výskyt
osob. Prováděly se také kontroly sběrného dvora, kde vznikají neoprávněné skládky. V podzimních měsících
byla také kontrolována švestková alej nacházející se v katastru obce, kde mohlo docházet k neoprávněnému
sběru švestek. V roce 2021 odsloužili strážníci v obci Rohov celkem 28 služeb a řešili 7 přestupků. Z toho jeden
přestupek byl zpracován, doložen důvody a důkazy a byl předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu
prošetření.
Městská policie Kravaře
ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V OBCI ROHOV ZA ROK 2021
Z činnosti Policie České republiky, obvodní oddělení Kravaře bylo evidováno v průběhu roku 2021 na území
obce Rohov sedm trestných činů. U pěti skutků je pachatel známý. V roce 2021 byl rovněž na území obce
Rohov evidován jeden přestupek proti majetku a 7 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích. Mimo to dále bylo evidováno šest dopravních nehod. Dopravní nehody jsou
prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru Opava. Zdejší útvar se
podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod a případném řízení provozu v místě nehody.
Policie ČR, obvodní oddělení Kravaře
_________________________________________________________________________________________
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Tříkrálová sbírka na
Hlučínsku přinesla
radost i rekordní
výtěžek
Po roční přestávce se letos
vrátili do ulic Hlučínska
Tři králové. Koledovat
vyrazilo
přes
tisíc
dobrovolníků ve více než
300
skupinkách.
Do
pokladniček dárci přispěli
částkou více než 3 mil. Kč.
Společně s online koledou
a
bezhotovostními
platbami dosáhl výtěžek
sbírky
na
Hlučínsku
rekordní částky 3 094 322
Kč.
„Mám obrovskou radost, že
po roční přestávce vynucené
epidemií mohli koledníci
vyrazit do ulic našeho
krásného regionu a předat
radostnou zvěst, aby tak
naplnili hlavní poslání
sbírky. Vrátila se ta
nádherná atmosféra, kterou
vytváří
přes
tisíc
dobrovolníků, kteří obětují
svůj čas a pohodlí pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal,
že pokud to protiepidemická opatření umožní, připraví Charita Hlučín pro všechny koledníky setkání v kině
v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny i farnosti, městské a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé služeb.
Počet všech lidí, kteří tvoří sbírku na Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku.
Po sečtení všech pokladniček se celkový výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších necelých 70 tis. Kč poslali
dárci přes online koledu či bezhotovostními platbami. Celkový výtěžek je tak o 17 % vyšší než před epidemií
v roce 2020 a výrazně vyšší než v loňském roce. „Moc děkujeme všem dárcům za tak obrovskou podporu. Je to
povzbuzení pro naše zdravotní sestry, pečovatelky a osobní asistentky, které se každý den starají o nemocné,
handicapované a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. Jsem moc rád, že si lidé jejich práce váží a podporují ji,“
uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč, na Hlučínsku. Charita Hlučín
plánuje z výtěžku mimo jiné pořídit nové vybavení do půjčovny kompenzačních pomůcek, provést nutné opravy
charitního domova sv. Mikuláše či podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla sbírky umožňují využít
výtěžek i v mimořádných situacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy byly nakoupeny vysoušeče a dezinfekční
prostředky. Ty pomohly zmírnit následky povodní v Kravařích.
Základem sbírky je koledování v ulicích. Přispívat se ale letos dalo i do tzv. statických pokladniček umístěných
v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar mohli zájemci poslat i prostřednictvím online koledy na
webových stránkách sbírky nebo bezhotovostní platbou.
Zdroj: Charita Hlučín, 4. února 2022
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Okénko z historie …..
STALO SE PŘED 60 LETY – rok 1962 (čerpáno z obecní kroniky)
8. března byly oslavy Mezinárodního dne žen v sále Pohostinství u Komárků. Na oslavu byly pozvány všechny
ženy. Tajemník MNV Jindřich Riemel pronesl slavnostní projev. Maminky přihlížely pořadu připravenému pro
ně dětmi mateřské a základní školy. Na pohoštění přispěl MNV a Jednota peněžitou částkou.
10. března byla výroční členská schůze JZD spojená s vyplácením doplatků družstevníkům.
21. března byly prořezávány stromy v zahradě státního statku.
25. března přiletěli špačci.
28. března se sešli ve škole učitelé a funkcionáři MNV na oslavě Dne učitelů. Zástupce MNV odevzdal ředitelce
mateřské školy uznání za její práci ve škole.
31. března přiletěla první vlaštovka.
Počasí – březen 1962 V první polovině měsíce trvala teplota nad nulou s častými změnami teplot a počasí.
Trvaly přeháňky s deštěm i sněhem. Od 2. týdne se vítr změnil na severák a přinesl pokles teplot se sněžením.
Slabě mrzlo a sněžilo až do 26. Od 27. teplota stoupala a 31. 3. bylo +14° C, kdy se objevila i první vlaštovka.
V naší obci se dochovaly celodřevěné stavby, které se v regionu Hlučínska
vyskytují zcela ojediněle. Tyto stavby sloužily hospodářům k uskladnění
jejich úrody.
Obilí z polí, úroda ze zahrady i maso ze zabíjačky. To všechno kdysi
lidé na vesnici schraňovali v malých staveních zvaných špýchary
neboli srubky. V dobách, kdy museli žít bez lednic a dalších
technických vymožeností, to byla jistota, že budou mít zásobu jídla na
celý rok. A především, že se nic nezkazí a nepřijde nazmar. Špýchary,
ať už roubené nebo zděné, byly totiž stavěny tak důmyslně, že se v
nich v zimě i létě udržovala více méně stabilní teplota. Měly dvojitou
střechu ze slámy a hlíny a také zdi a podlahu s dobrými izolačními
vlastnostmi. Právě takovýto srubek se dochoval u domu č. p. 47 na
ulici Hlavní v naší obci, byl postaven před sto padesáti lety bez
jediného hřebíku, má dvě patra, do kterých se stoupá po příkrých
schodech. Sloužil ke svému účelu do konce 50. let 20. století.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srubek (19. století)
Končilo léto. Dlouhý stůl v sadu byl pokryt bílým ubrusem, kolem něj židle a lavice, muzikanti chystali své
nástroje. Modrá obloha a jasný sluneční svit vdechly obrazu radost a klid. Vůni koláčů, uzeného masa, klobás,
tlačenky a jelit přebíjela vůně pozdního léta. Vraty do dvora vešel svatební průvod. Svatebčané zmožení cestou
ze sudického kostela usedali vděčně k připravené tabuli. Z kuchyně vonělo pečené maso. Připili si na zdraví, na
štěstí, na děti. Pozoroval svou právě provdanou sestru a přemýšlel nad tím, kde on sám zakotví. Za pár dní se
vrátí do školy, je před ním poslední rok. A pak? Lepší život. Bez pole, bez zvířat, bez každodenního boje
s počasím. V suchu a teple města. Bude z něj úředník. Domů do Rohova se už nebude vracet ani na prázdniny.
Přijede občas na návštěvu a zase zmizí. Zakousl se do pečené husy. Šťavnatá sousta zajídal zelím a brambory. U
stolu vládly chutě, nikdo nemluvil. Svatebčané se cpali, co mohli, možná i víc. Byl konec léta a svět vypadal
nadějně. Úroda sklizená, dobytek spokojený, prasata, kozy a drůbež blažené. Srubek plný zásob. Měl rád
samostatně stojící věž sroubenou z kůlů, oplácanou směsí hlíny, plev a kravského hnoje. Stála na dvoře statku
už padesát let a pořád dobře sloužila. Zrno, ovoce, maso. V létě ve srubku i spával, když byl ještě chlapec.
Připadal si v něm blíž k nebi. Nevěsta s ženichem se dali do tance. Svatebčané kolem nich utvořili kruh a
pohupovali se v rytmu hudby. Hruškovice stoupala do hlavy, nebe bylo bez mráčků, stoly se prohýbaly pod
mísami jídla, den příjemně plynul k večeru, k sametově tmavé obloze a ke hvězdám. Svatební noc své sestry
strávil ve srubku. Spal pramálo. Sledoval hvězdy, vdechoval vůni zásob a přemýšlel o Bohu. Byl z něj dospělý
muž. Už si v horním patře srubku blíž k nebi nepřipadal.
K ránu se obloha zatáhla a začalo pršet.
Eva Tvrdá: Nenápadný půvab Slezska (2009)
__________________________________________________________________________________________
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Okénko Mateřské školy Rohov
ZOUBKOVÉ VÍLY
Dne 28. 01. 2022 k nám do školky zavítaly ,,Zoubkové víly“. Říkaly dětem, kolik a jaké
druhy zoubků máme a další různé zajímavosti. Děti se pak měly možnost ptát na různé
zvídavé otázky. Měly za úkol za každou položenou otázku přiložit puzzle, aby vzniknul
krásný zdravý zub.
Dále následovalo rozdání dárečků dětem, které si pro ně slečny připravily v podobě zubního kartáčku,
omalovánky a tabletky na zjištění zubního plaku. Společně pak trénovali, jak si správně čistit zoubky. Na závěr
si děti vyslechly básničku o zubech a společně se ji naučily. Pro všechny byla tato návštěva velmi přínosná a
budeme se těšit na příští shledání.
Vendula Hluchníková
TVOŘÍME ZE DŘEVA
V rámci podpory polytechnického vzdělání pro děti a ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlučínsko jsme
připravili na pondělí 31. 1. 2022 dílničky „TVOŘÍME ZE DŘEVA“.
Paní lektorka přiblížila dětem práci se dřevem a nářadím. Děti se naučily, jak správně opracovávat dřevo a jak
výrobek spojit dohromady. Měly možnost si vyzkoušet techniku broušení pomocí brusného papíru, ořezávání
hrotů, zatloukání pomocí kladívka, lepení dřevěných kolíků. Výrobek děti samy opracovaly a sestavily dle
instrukcí lektorky. Vyrobily si hrábě a druhým výrobkem byla dřevěná „Káča“. Všechny děti stihly dva
výrobky, takže byly do této činnosti hodně „zapálené." Poté si hotové výrobky odnesly domů. Všem dětem se
toto tvoření velmi líbilo. Tímto moc děkujeme paní lektorce a MAS Hlučínsko za zprostředkování akce a těšíme
se na další spolupráci.
Markéta Pacurová
BAREVNÝ DEN
Začátkem měsíce února, jsme pro děti připravili tematický týden, kde jsme se zaměřili na materiály a
jejich vlastnosti. Prozkoumávali jsme jejich pevnost, tvrdost, ohebnost a mnoho dalšího. Děti si také vyzkoušely
práci s nářadím a náčiním. Šroubovaly, navlékaly, barvily. Každý den byl něčím zajímavým.
Zakončení tohoto týdne bylo ve znamení barev, smíchu, radosti a hudby. Pro děti byly připraveny nejrůznější
soutěže a úkoly. Např. skákání v pytli, jízda zručnosti či různé tance s balónky a mnoho dalšího. Za splnění
úkolů dostaly sladkou odměnu. Vyvrcholením tohoto krásného dopoledne byla tombola, ve které děti vyhrály
krásné ceny. Všem se tento den velmi líbil.
Markéta Pacurová
ZIMNÍ OLYMPIÁDA V MŠ
V týdnu od 7. 2. do 11. 2. 2022 se v naší školce konaly ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Nejdříve se děti seznámily
s tím, jak taková olympiáda probíhá, co symbolizují barevné kruhy a jaké sporty na olympiádu patří. Vyrobili
jsme olympijskou vlajku, zapálili symbolický oheň a po slavnostním nástupu za zvuku hymny započal sportovní
svátek. Děti si během celého týdne vyzkoušely různé zimní sporty: biatlon, hokej, skoky na lyžích, slalom,
krasobruslení, jízdu na saních bobování a curling. Sportovní týden, který si všichni velmi užili, jsme ukončili
rozdáním medailí a diplomů.
Anna Nevřelová

TVOŘÍME ZE DŘEVA
BAREVNÝ DEN
OLYMPIÁDA
_________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Lyžařský kurz 30. 1 – 4. 2. 2022
Letošní lyžařský kurz se již tradičně uskutečnil v Karlově v pohoří Jeseníky. Výjimkou bylo ubytování, které
bylo v penzionu Eden. Počasí nám letos moc přálo a mohli jsme si užít opravdovou zimu plnou sněhu.
Ubytování bylo úžasné, pokoje, možnosti trávení volného času i stravování bylo skvělé. Na sjezdovky nás vozil
ski bus, takže i problém
s delší vzdáleností od svahu
byl
vyřešen.
Kromě
samotného lyžování se žáci
zúčastnili různých týmových
a stmelovacích her, kvízů,
her na sněhu, stolního tenisu
a mnoho dalšího. I přes
veškeré problémy před
odjezdem mohu říct, že
letošní lyžák byl zase
opravdu nezapomenutelný
a budeme na něj moc rádi
vzpomínat.
Mgr. Ondřej Pekárek
Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 26. 1. 2022 proběhlo v jazykové učebně školní kolo recitační soutěže. Účast byla hojná a žáci byli na
svá vystoupení pečlivě připraveni. Porota to s hodnocením neměla vůbec jednoduché. V jednotlivých
kategoriích postupují do okrskového kola tito recitátoři:
I. kategorie
Štěpán Komárek (2. tř.) František Tvrdý (2. tř.) Maxim Baránek (1. tř.)
II. kategorie
Hedvika Hluchníková (5. tř.) Jan Stříbný (4. tř.) Lucie Vaníčková (5. tř.)
III. kategorie
Dominik Nevřela (7. tř.) Nela Býmová (6.tř.) Ema Latková (6. tř.)
Okrskové kolo recitační soutěže proběhne 14. 2. 2022 v Rytířském sále zámku Kravaře. Věřím, že naši šikovní
žáci budou dobře reprezentovat sudickou školu.
Mgr. Lenka Sniegońová
PEXESIÁDA V ŠD
V pátek po Vánocích 7. ledna 2022 poměřilo své síly 22 žáků školní družiny v soutěži s názvem „Pexesiáda“. V
náročné soutěži si žáci procvičili nejen svou paměť - ale i schopnost soustředit se. Při hře bylo nutné
zapamatovat si obrázky – a především také místo, na kterém se nachází. Potom už byl úkol zcela jasný - získat
co nejvíce stejných obrázkových dvojic. Počet získaných dvojic se poté zapisoval.
Vítězové si odnesli diplom a sladkou odměnu. První místo v I. kategorii získal Mikuláš Mokráš z 2. třídy a ve II.
kategorii si první místo vybojoval Tomáš Komárek ze 4. třídy.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! 
Ester Medková, DiS.
Piškvorkový turnaj v ŠD zná své vítěze!
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 neskončilo pro 24 dětí vyučování jako
obyčejně posledním zvoněním… V odpoledních hodinách se totiž
některé děti zúčastnily velmi oblíbeného turnaje v piškvorkách.
Křížky a kolečka, ano, na děti čekala další soutěž v přemýšlení.
Cílem soutěže bylo poskládat pět symbolů v řadě. Piškvorky u dětí
rozvíjejí logické uvažování a soustředění - a to zábavnou formou.
Vítězům gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast! 
Ester Medková, DiS.
__________________________________________________________________________________________
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