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Vážení spoluobčané,
v rukou máte jarní vydání rohovského zpravodaje. V minulém vydání jsem psal, že máme na ústupu covidovou
pandemii, ale jistě nikoho z nás nenapadlo, že vzápětí budeme řešit další problém, a tím je Rusko-Ukrajinská
válka. Vše bedlivě sledujeme a s Krizovým štábem Moravskoslezského kraje jsme ve spolupráci a dostáváme
aktuální informace o dění, možnostech a případných opatřeních. V současné době naše obec nenabízí ubytování
uprchlíkům válkou zasažené Ukrajiny. Co se týče finanční pomoci, tak začátkem března se uskutečnila
mimořádná schůze Sdružení obcí Hlučínska, kde byl odsouhlasen finanční dar ve výši 100 000,- Kč, který bude
předán Diecézní charitě ostravsko-opavské se sídlem v Ostravě, a následně použit jako pomoc pro uprchlíky
v našem kraji. Společně věřme a doufejme, že konflikt na východě bude co nejdříve ukončen s co nejmenšími
dopady na naši společnost.
V obci se dále pokračuje s jarním úklidem, a přípravou na různé akce. Na 35. zasedání zastupitelstva obce byly
projednány různé body. Bylo schváleno podání žádosti u Státního pozemkového úřadu na vybudování cesty na
pozemku parc. č. 690, jedná se o úsek od hranice pozemku obce Sudice až k můstku. Tato cyklostezka byla
zahrnuta do Komplexních pozemkových úprav na k. ú. Rohov, a proto existuje možnost požádat Státní
pozemkový úřad, aby zařadili cyklostezku do výstavby. Z důvodu narůstajících cen za energie, schválilo
zastupitelstvo obce novou sazbu pro pronájem obecních nebytových prostor (Kučakovec, sportovní hřiště) za
spotřebovanou elektřinu v sazbě 10,- Kč/KWh.
V rámci výzvy Ministerstva vnitra ČR Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, uspěla obec
Rohov s žádostí o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Rohov. Je možnost dalšího spolufinancování Moravskoslezským krajem, žádost o poskytnutí dotace z MSK
byla zastupitelstvem obce schválená a podána. Automobil by byl určen nejen pro potřeby hasičů, ale zejména
také pro potřeby obce, a samotných občanů.
V současné době čekáme, jak dopadnou naše podané žádosti o dotace na investiční akce, o kterých jsme vás
informovali v minulých vydáních zpravodaje. Vzhledem k nejisté situaci ohledně navyšování cen na trhu (nejen
dodávky plynu a energií), jsme velice obezřetní a následující investice uváženě zvažujeme a plánujeme.
V letošním roce si naše obec připomene důležité výročí, kterým je 90 let od postavení a vysvěcení kaple sv.
Petra a Pavla v Rohově. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi významnou událost, rozhodlo se zastupitelstvo
obce přiblížit vám občanům, a také široké veřejnosti, historii naší kaple ve fotografiích v podobě stolního
kalendáře na rok 2023. Kalendář bychom rádi vytvořili do konce srpna tohoto roku. V měsíci září by pak byl
distribuován do domácností. V současné době sháníme podklady pro vytvoření. Obracím se tedy na vás
s prosbou, jestli máte doma nějaké dobové fotografie kaple, zda byste nám je mohli propůjčit a přinést
v následujících dnech na obecní úřad (do 15. dubna 2022). Fotografie pak budou vybrány, udělá se grafická
podoba kalendáře a fotografie vám budou následně vráceny.
Vzhledem k tomu, že se situace okolo Covidu-19 uklidnila a byla zrušena opatření Vlády, snažíme se plánovat
kulturní akce pro tento rok v naší obci. Dále ve zpravodaji naleznete předpokládaný kulturní kalendář pro rok
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_________________________________________________________________________________________

2
2022. Již se uskutečnil Dětský maškarní ples, který se těšil velkému zájmu nejen dětí ale i dospělých. Jsme za to
velice vděční organizátorům a tímto jim děkujeme. V neděli 27. března vás srdečně zveme na divadelní
představení Štěpánkovického ochotnického spolku ŠOS s komedií ,,Miláčku, vydrž“, které se uskuteční v sále
Obecního domu v 17 hodin.
Vážení občané, přeji vám pevné zdraví a pozitivní mysl. Nepodléhejme strachu ze zpráv z okolního dění a
společně věřme, že vše dobře, a hlavně co nejdříve skončí.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
__________________________________________________________________________________________

Požehnané a klidné prožití velikonočních svátků
a jarní pohodu
přejí občanům
členové zastupitelstva obce
a zaměstnanci obecního úřadu…
__________________________________________________________________________________________
Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2022 - 600,- Kč/osoba – je nutné uhradit nejpozději do 30. 6.
2022 ! Bezhotovostně na účet obce - 1847094369/0800, variabilní symbol číslo popisné, příklad – dům s č.p. 20
– variabilní symbol 20. Platba hotovostní - v pokladně OÚ Rohov v úřední dny (pondělí a středa 8 – 17 hod.),
vydání svozové známky – nálepky na popelnici s evid. číslem !
Poplatek za odvod odpadních vod do obecní kanalizace 50,- Kč/osoba, poplatek za psa činí 100,- Kč/pes.
U všech poplatků prosíme využívejte přednostně bezhotovostní platbu na účet obce !!!
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden v pondělí 4. dubna 2022 !
INFORMUJEME
S účinností od 9. dubna bude po zimní uzavírce opět otevřeno
sběrné místo obce (bývalá silážní jáma na ul. Krátká).
Provozní doba bude ve 14-ti denním intervalu vždy v sudém
týdnu, a to vždy v soboty od 8.00 – 12.00 hodin !
Žádáme občany, aby využívali tento termín, dodržovali pořádek
v okolí sběrného místa a neodkládali svévolně odpady před
areál, týká se hlavně velkoobjemových odpadů (skříně, sedací
soupravy apod.) !
V případě změny provozní doby – bude s předstihem vyhlášeno
místním rozhlasem !
____________________________________________________
Kácení starých třešní
Zaměstnanci obce v minulých dnech káceli staré stromy na
„Stromkové cestě“. Jednalo se o silně poškozené stromy, některé
z nich byly rozlomené, některé ztrouchnivělé stářím, pokroucené,
měly uschlé větve. Tyto stromy byly vysázené cca v padesátých
letech minulého století a byly již nebezpečné pro kolemjdoucí, v
případě silnějšího větru hrozilo zlomení a tím ohrožení osob a
bezpečnosti silničního provozu na přilehlé komunikaci.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3
Informace – odpady v naší obci
Rekapitulace odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2021
Název odevzdaného odpadu
Množství
Směsný komunální odpad
163,82 t
Objemný odpad
43,08 t
Plasty
13,74 t
Sklo
13,3 t
Papír
6,74 t
Kovy + železo
2,25 t
Pneumatiky
2,98 t
Elektroodpad - odevzdáno do E-domku
0,537 t
(Asekol), 2x klecový kontejner
15 ks TV CRT
Velké a malé elektrospotřebiče z domácností
1,868 t
(Elektrowin)
19 ledniček a mražáků, 18 praček a myček,

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
Papír :
5.382,Směsný komunál. odpad:
405.665,Objemný odpad:
71.220,Svoz skla+pronájem zvonů: 14.996,Uložení plastů +nákup pytlů: 75.191,Celkem:
572.454,- Kč
Celkový příjem obce za odpady :
Uhrazené občany:
355.988,Uhrazené podnikateli:
35.805,Obdržené za sběr papíru
a sběr železa:
15.115,Odměna od společností :
ASEKOL a Elektrowin za odevzdaný
elektroodpad:
2.081,EKO-KOMa.s. za třídění: 121.399,Celkem:
530.388,- Kč
----------------------------------------------Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce !

1 bag (nádoba) malých spotřebičů
0,240 t
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2021
Ekolamp /zářivky, výbojky/
1x svoz
v r. 2021
Pozn.: odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů, nápojových kartonů a skla ve výši 121.399,- Kč
musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů (např. nákup pytlů na sběr plastových odpadů,
pronájem zvonů na sklo nebo např. vybudování zpevněných ploch pro sběrné nádoby), nedá se použít
k úhradě výdajů za svoz směsného komunálního odpadu (popelnice), objemný a nebezpečný odpad.
__________________________________________________________________________________________
Kam se žárovkou, když dosvítí?
Většina z nás musí občas řešit, co se žárovkou, která najednou dosvítila. Vysloužilé
žárovky, zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde
z některých z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
V průměrné domácnosti se nachází přibližně 14 světelných zdrojů. V posledních letech
postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější druhy. Podle místnosti a
svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky nebo čím dál častěji LED
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných
zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud taková žárovka dosvítí, nesmí
skončit v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci
znovu využít. Navíc zářivky (trubicové i kompaktní) obsahují malé množství jedovaté
rtuti, kterou je třeba odborně zpracovat. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít jakoukoliv vysloužilou žárovku a odevzdat ji
v obchodě při nákupu nové. Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře na ul. Krátká, do sběrné nádoby v chodbě Domu služeb nebo ve vstupní hale Obecního
úřadu na ul. Hlavní. Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby,
aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr veškerých světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré náklady na
přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací žárovky, fénu, vysavače či jiného elektrozařízení nám vynahradí
vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními elektrozařízeními a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.____________________________________________________________________________
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Dětský maškarní ples
V sobotu 19. 2. 2022 se sál Obecního domu proměnil v Ledové království. V odpoledních hodinách se zde
konal Dětský maškarní ples. Že se děti těšily, svědčí návštěvnost, neboť v maskách přišlo více jak 50 dětí. A
mnoho dalších přišlo třeba jako doprovod nebo jen tak si užít sobotní odpoledne. Sál se hemžil různými
originálními maskami, od princezen, přes piráty, spidermany až po různé zvířátka. Je třeba ocenit originalitu a
nápady všech masek
. Děti si užily zábavu, sladké i slané občerstvení, ale ze všeho nejvíc bohatou tombolu,
která byla v okamžiku prodána a rozdána dětem. Vyhrát mohl opravdu každý. Jsme moc rádi, že se akce
vydařila, a opět po roce se k nám vrátil dětský smích a radost. Děkujeme všem, kteří přišli, a zejména všem
kamarádům a známým, kteří pomáhali při přípravě a organizaci.
Roháček

__________________________________________________________________________________________
Kulturní kalendář r. 2022
datum
název akce
organizátor
místo
19. 2.
Dětský maškarní ples
Roháček
sál OD
27. 3.
ŠOS - Divadelní představení
Obec Rohov
sál OD
29. 4.
Slet čarodějnic
Roháček
areál Kučakovec
13. 5.
Setkání seniorů
Obec Rohov
sál OD
4. 6.
Prajzska Relly
Auto moto club Kravaře
areál CVA
10. 6.
Memoriál Huberta Hluchníka
SDH Rohov
areál TJ
- noční hasičská soutěž
11. 6.
Veteránská hasičská liga
SDH Rohov
areál TJ
1. 7.
Letní kino
Obec + SDH Rohov
areál Kučakovec
2. 7.
Rohovský odpust
Obec + SDH Rohov
kaple + areál Kučakovec
srpen
Letní kino
Obec Rohov
areál Kučakovec
10. 9.
Rohovský cyklokros + Den obce
Obec + SK Veha Team
areál CVA
25. 9.
Vítání občánků
Obec Rohov
sál OD
26. 10.
Uspávání broučků
Roháček
areál Kučakovec
26. 11.
Adventní dílna
Roháček + Klub seniorů
sál OD
prosinec Mikulášská nadílka
Roháček
Kaple sv. Petra a Pavla
17. 12.
Rohovský krmáš + 90. výročí kaple Obec Rohov
Kaple + OD
prosinec Turnaj v lukostřelbě
TJ Spartak,odd. lukostřelby areál TJ
prosinec Veřejné bruslení
Obec + SDH Rohov
Buly aréna Kravaře
prosinec Vánoční fotbal stará garda : výběr TJ Spartak Rohov
areál TJ
Rohova
prosinec Turnaj v ping - pongu
TJ Spartak Rohov
areál TJ
Konání akcí může být v průběhu roku dle možných nařízení vlády ČR (epidemie COVID-19 pozastaveno) !
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Zjednodušené podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací
Předpoklad vyhlášení výzvy Moravskoslezským krajem je nejpozději do 1.6.2022, příjem žádosti pak bude po
zákonné lhůtě 30 dní po vyhlášení.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5 v rodinných domech, trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci a bytových
jednotkách v bytových domech.
V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z
členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.
Dotaci na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1.
2009, zdroj již podpořen z jiných programů na výměnu zdroje tepla.
Žadatelem musí být fyzická osoba – vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, který v nemovitosti bydlí a
zároveň splňuje maximální výši příjmu domácnosti, tj. průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020
nebyl vyšší než 170 900 Kč (příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let se uvažují ve výši 0 Kč).
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní
osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí
žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením) a příjem této osoby do příjmu domácnosti započítáván
nebude.
Počet
členů
domácnosti
je
rozhodný
k
datu
podání
žádosti
o podporu.
Příjmy se nebudou dokládat pouze v případě, že:
žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní
důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a v případě spoluvlastnictví
nemovitosti, jsou-li i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi
a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Příjemce získá dotaci ve výši 95 % způsobilých výdajů projektu, nejvýše však:
Nový zdroj tepla a výše dotace

podpora EU

+ příspěvek 7.500 Kč MSK

Plynový kondenzační kotel
100.000 Kč
107.500 Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva,
130.000 Kč
137.500 Kč
včetně akumulační nádrže (kusové dřevo)
Automatický kotel na biomasu (pelety)
130.000 Kč
137.500 Kč
Tepelné čerpadlo
130.000 Kč
137.500 Kč
Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. Seznam
těchto obcí a měst bude znám až při vyhlášení výzvy. Zastupitelstvo obce Rohov již schválilo příspěvek ze
svého rozpočtu ve výši 7.500 Kč/dílčí projekt konečného uživatele.
Dotace bude proplacena po realizaci a předložení vyúčtování nebo zálohově, tj. ve výši předložené zálohové
faktury s omezením do výše 60 % ze schválené dotace s doplatkem po předložení vyúčtování realizace.
Za způsobilé jsou považovány výdaje bezprostředně související s výměnou zdroje tepla, a to:
a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového
kondenzačního kotle,
b) náklady na úpravu spalinových cest,
c) náklady na vybudování nebo úpravy plynovodních rozvodů na neveřejné části pozemku,
d) náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné soustavy, včetně akumulační nádoby
nebo kombinovaného bojleru, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje vytápění do provozu, ovšem pouze v
období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
f) náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících s administrací žádosti o podporu
(uznatelné náklady na administraci žádosti o podporu jsou omezeny do výše 5.000 Kč)._________________
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Časová uznatelnost nákladů: od 1. 1. 2021 (od tohoto data lze uplatnit účetní doklady za výměnu kotle)
Realizace výměny kotle: 2 roky od účinnosti smlouvy s žadatelem, max. do 30. 9. 2025
Udržitelnost projektu: 5 let od proplacení dotace
K žádosti budou požadovány tyto přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.
Doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání,
potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných Českou správou
sociálního zabezpečení nebo Úřady práce ČR).
Stavba pro rodinnou rekreaci: Doklady prokazující, že žadatel nebo člen domácnosti ve stavbě pro
rodinnou rekreaci trvale bydlí (zápis adresy v občanském průkazu, výpisem z Registru osob, nebo potvrzením
od místního obecního úřadu).
Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků.
Doklad o vedení bank. účtu na jméno žadatele (kopie smlouvy o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu).
Plná moc k zastupování v případě, že žadatel žádost nepodepíše a k podpisu zmocnil další osobu.
Počet přijatých žádostí nebude omezen. Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022.
__________________________________________________________________________________________
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ČINNOST SDH ROHOV ZA ROK 2021
Vážení čtenáři,
letní sezóna už nám s prvními slunečními paprsky klepe na dveře a já bych se rád poohlédl za sportovní sezónou
roku 2021 a navnadil Vás na blížící se dlouhé a teplé dny. V minulém článku jsem Vás již obeznámil s částí
soutěží požárního sportu, kterých jsme se MY, mladí hasiči účastnili v první polovině sezóny. Jednalo se o
soutěže NHHL a také o pohárové soutěže. Tuto sezónu jsem Vám popsal pouze do pátého kola NHHL a zbytek
ligových kol bych Vám chtěl přiblížit v nynějším článku.
Šesté ligové kolo NHHL se konalo v Bělé 20. srpna na fotbalovém hřišti. Zde si naši kluci zaběhli krásný
výsledný čas 16,01 s a umístili jsme se s ním na čtvrtém místě. Na sedmé ligové kolo NHHL jsme zavítali 27.
srpna do Štěpánkovic. Soutěž jsme dokončili s výsledným časem 17,489 s. a zaujali jsme páté místo. Na další
den jsme si naplánovali navštívit denní soutěž v Zátoru a vydat ze sebe maximum. Tato časově náročnější cesta
se nám vyplatila a domů jsme si odvezli pohár za třetí místo s výsledným časem 16,25 s. Na osmé ligové kolo
NHHL jsme 3. září zavítali do vedlejší vesnice, do Strahovic. Strahovice toto ligové kolo uskutečnili netradičně
na fotbalovém hřišti. Zaběhli jsme si zde výsledný čas 17,76 s. a obsadili čtvrté místo. Deváté ligové kolo
NHHL a zároveň předposlední kolo se uskutečnilo 10. září ve Služovicích. Zaběhli jsme zde s časem 16,7 s. a
obsadili páté místo. Druhý den ráno jsme sice neměli k dispozici obecní auto, ale poskládali jsme se v týmu do
dvou aut a jeli si zasoutěžit do Branky u Opavy. Účastnili jsme se zde klasického útoku PS 12, který je nám
známý a také zásahového způsobu sání z kádě PS 8, kde zapojujete veškeré hadice mimo základnu. Soutěž jsme
si velice užili, někteří z nás si zkusili něco nového a to hlavní, co nesmím opomenout je to, že jsme si odvezli
pohár za první místo v kategorii PS 12 a také pohár za druhé místo v kategorii PS 8. Na desáté a poslední ligové
kolo NHHL jsme 17. září zavítali do Vřesiny, kde jsme se umístili na místě osmém. Poslední soutěž, které jsme
se účastnili v letní sezóně 2021, byla denní soutěž v Markvartovicích. Zaběhli jsme si zde dva požární útoky.
První klasický, kdy každý běžel svůj post a druhý tzv. mišmaš, kdy jsme si vytáhli post a museli běžet. Kluci se
sice umístili na šestém místě, ale celkově si soutěž užili, a někteří dokonce zjistili, co všechno umí zvládnout.
Tečka za koncem sezóny proběhla v Bohuslavicích 30. října vedená formou slavnostního ukončení NHHL. Na
tomto ukončení jsme si odnesli trofej za šesté místo v celkových tabulkách ze soutěží a byli jsme vyhlášení za
PŘEKVAPENÍ LIGY. Naše družstvo letní sezónu 2021 začalo pokukovat po vyšších příčkách tabulky (těch
pohárových
) a toho si už stačily všimnout i ostatní týmy. Trháme lepší a lepší výsledky a doufáme, že letní
sezóna 2022 bude ještě lepší než ta minulá. Motivaci a stálé členy máme, zbytek už je jen v našich rukou.
Na závěr bych Vám chtěl oznámit, že se letos, poprvé v historii uskuteční noční kolo NHHL u nás v Rohově a
to 10. června 2022 na fotbalovém hřišti. Tímto bych Vás chtěl pozvat na perfektní podívanou a něco dobrého
k jídlu a pití. Doufám, že nás přijdete podpořit a povzbudit. Těšíme se na Vás.
Vedoucí požárního sportovního družstva
Jan Slanina

_________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2022
Jubilanti – 60 let 1 občanka

65 let 1 občan

80 let 1 občan

__________________________________________________________________________________________
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Z farního okénka Jak se žije a studuje v semináři?
Na úterý 1. února 2022 připadl den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře v Olomouci a naší
farnosti. U této příležitosti byla uspořádána zajímavá beseda na téma „Jak se žije a studuje v semináři“. Pozvání
o. Aleše Písařovice přijali P. Jakub Lasák, P. Lukáš Jambor, P. Jan Szkandera a jáhen Karel Honka.
Po adoraci a modlitbě v kostele se přítomní věřící a pozvaní hosté přesunuli do sálu na faře, kde v neformálním
duchu pokračovala beseda farníků s pozvanými hosty. Úvodem P. Aleš Písařovic představil jednotlivé hosty: P.
Lukáše Jambora, který nyní působí ve Slušovicích a na (CMTF) teologické fakultě v Olomouci, kde vyučuje
nejen bohoslovce, obor pastorální teologie; P. Jakuba Lasáka, který studoval v Arcibiskupském kněžském
semináři od roku 2013, jáhenské svěcení přijal 22.6.2019 a kněžské svěcení přijal 27.6.2020 v katedrále
Božského Spasitele v Ostravě a v současné době je kaplanem ve farnosti Kravaře; jáhna Karla Honku z farnosti
Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, který jáhenské svěcení přijal 19.6.2021. Přípravu na přijetí svátosti kněžství
zahájil v Teologickém konviktu v Olomouci a studiem na Teologické fakultě Univerzity Palackého, část
teologických studií absolvoval i v zahraničí, v Irsku. Po jáhenském svěcení vykonává duchovní povolání ve
farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí, kde působí také v Diecézním centru mládeže.
Čtvrtý host, který přijal pozvání, byl P. Jan Szkandera, který v Sudicích působil jako farář v letech 2001 – 2005,
přišel na besedu o něco později, o to vřeleji však byl přivítán, neboť jeho působení v Sudicích zanechalo mezi
lidmi výraznou stopu. Bohosloví studoval v Litoměřicích, v Lublinu studoval spirituální teologii a jako spirituál
působil nejdříve na církevní škole v Kroměříži a pak 14 let byl spirituálem v semináři v Olomouci. Od 1.7.2019
působí jako farář ve farnosti Kravaře.
Poté už došlo na zvídavé otázky publika, kterých zajímalo, jak a kdy dospěli k rozhodnutí dát se na kněžskou
dráhu, co na to říkali jejich rodiče, jejich blízcí, přátelé a kamarádi. Kdo ovlivnil jejich rozhodnutí, jak těžké
bylo studium teologie, jaké to bylo na kolejích, jak trávili svůj volný čas, jaké bylo jídlo a další, někdy úsměvné
dotazy.
Hosté však na všechny otázky dovedli ke spokojenosti všech odpovědět, jak je např. potrápilo studium filosofie,
jak během studií vzniklo mezi nimi hluboké přátelství, ze kterého čerpají stále, jejich aktivity v různých
oblastech. Své vyprávění doplnili fotografiemi ze semináře, studia v zahraničí ad.
Z celého povídání vyznělo, že k rozhodnutí dát se na duchovní dráhu, dospěli sami, z jejich pohledu bylo
zřejmé, že jsou šťastni, vyrovnaní a spokojení. Na jejich tvářích byla vidět také radost, že přítomné jejich
vyprávění zaujalo a ještě při malém občerstvení, které bylo připraveno nakonec, se příjemně s nimi povídalo.
Příspěvek paní Antonie Vavrové, Sudice

_________________________________________________________________________________________
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 25.3.2022
-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989
_________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Abeceda peněz
Finanční gramotnost na školách podporuje projekt České spořitelny – Abeceda peněz. Učí děti rozumět světu
financí, poznat hodnotu peněz a hospodařit s nimi. V současné době je určen žákům 2. a 4. tříd základních
škol, kterým otevírá svět financí zážitkovou formou. Na naší škole se tento program finančního vzdělávání
uskutečnil 1. 2. 2022. Žáci se seznámili se základními pojmy a pravidly při osobním či rodinném hospodaření
s penězi, zopakovali si rozdíl mezi příjmy a výdaji, vysvětlili si, co je to vyrovnaný, schodkový a přebytkový
rozpočet a k čemu slouží. Plnili úkoly v interaktivních cvičeních a pracovních sešitech, které od České
spořitelny dostali. Znalosti, které žáci během programu získali, budeme dále rozvíjet v hodinách matematiky a
také budeme pokračovat v dalších aktivitách projektu.
Mgr. Kateřina Hrubá
Karnevalové odpoledne v družině
Děti školní družiny se v pátek 18. února 2022 převlékly do
karnevalových kostýmů a přišly se pobavit, zatančit a
zasoutěžit si. Děti soutěžily ve skupinkách na různých
stanovištích, která byla rozmístěna po přízemí školy. Cílem
bylo co nejlépe splnit následující úkoly – uhádnout hádanky,
přeskok přes švihadlo, skákání v pytli, vázání uzlů, hod míčkem
na cíl, vybarvení omalovánky. Po splnění všech úkolů jsme si
ještě zahráli hokej a naši oblíbenou židličkovanou. Dětem se
karnevalové odpoledne moc líbilo.  Všem dětem děkujeme za
příjemně strávené páteční odpoledne.

Ester Medková, DiS.

Minizoo na cestách
Ve středu 9. 3. 2022 se pro žáky 1. stupně uskutečnila akce „Minizoo na cestách“. Během zajímavého
vyprávění paní Tomanové, chovatelky a pracovnice minizoo Opava, se děti dozvěděly mnoho informací o
chovatelství některých zvířat. Mohly si prohlédnout a pohladit zvířata, která viděly třeba zatím jenom
v knížkách nebo na obrázcích. K vidění byla pakobylka, agama vousatá, želva, ježek bělobřichý, plšík zahradní,
křeček syrský, morče dlouhosrsté či králík jménem Karamelka. Setkání se zvířátky byl pro děti jistě nevšední
zážitek a budeme se těšit na další program.
Mgr. Kateřina Hrubá
FLORBALOVÝ TURNAJ TŘÍD
Zase po roce proběhl na naší škole florbalový turnaj určený všem třídám. První hrací den patřil žákům nižšího
stupně, kteří hráli 2 x 4 minuty. Druhý den si zahráli starší žáci a ti hráli 2 x 6 minut. Velké překvapení se stalo
v turnaji nižšího stupně, kde 3. třída vyhrála všechny své zápasy a obsadila první místo. Na vyšším stupni ani
jednou nezaváhala 9. třída a zaslouženě si dokráčeli pro prvenství v tomto turnaji.
Mgr. Ondřej Pekárek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDICE, příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25 Sudice
Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 31. 3. 2022 v ZŠ a MŠ Sudice

Možnost nahlédnout do výuky v průběhu celého dne ! Zveme všechny rodiče předškoláků s jejich dětmi
odpoledne do školní družiny – čekají vás hry, soutěže a zábava (do 16.00 hod.)

Zápis dětí do 1. třídy
5. 4. 2022 od 13-17 hod., budova ZŠ - 2. třída, s sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
Společně se zákonnými zástupci přijdou k zápisu i všechny děti, které se narodily v rozmezí od
1.9.2015 do 31.8.2016 a zároveň i děti, kterým byl u zápisu v roce 2021 doporučen odklad školní
docházky o 1 rok.
__________________________________________________________________________________________
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Okénko Mateřské školy Rohov
„ČTEME DĚTEM“
17. 02. 2022 navštívila naší MŠ herečka ze Slezského divadla v Opavě paní Ivana Lebedová.
Hlavním cílem této návštěvy bylo, přiblížit dětem čtení hravou formou. Její vyprávění bylo
zajímavé a zábavné. V průběhu čtení příběhů, se zapojili všechny holky i kluci do plnění
různých úkolů. Celá akce byla velmi milá a příjemná. Čtení dětem pomáhá růst, proto
podporujme zájem o knihy.
Markéta Pacurová
„MALÍ BAJSLÍŘI“
Dne 03. 03. 2022 k nám do školky zavítali dva truhláři, z projektu „Malí bajslíři“, kteří nám přijeli přiblížit
práci se dřevem. V úvodu byly děti seznámeny s různými druhy nářadí, které si mohly také osahat.
Následovalo rozdělení do čtyř skupinek na různá stanoviště. Děti si tak měly možnost vyzkoušet šroubování
různých druhů šroubků, řezání, broušení a malování na dřevo. Pro děti to bylo velmi přínosné a zajímavé
dopoledne a budeme se těšit na příští návštěvu.
Vendula Hluchníková

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD - PŘIPRAVUJEME !!!
Tradiční “SETKÁNÍ SENIORŮ“
V pátek 13. 5. 2022 v 15.00 hod. v sále Obecního domu
Můžete se těšit na vystoupení dětí z MŠ, prezentaci nové knihy autorky p. Hedviky Jandové „Za štreku“,
vystoupení Cimbálové muziky GRUNT z Háje ve Slezsku, bohaté občerstvení – káva, zákusek, a překvapení !
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ROHOVANKA hrála ve Strahovicích
Naše dechová kapela Rohovanka hudebně doprovázela masopustní průvod v sobotu dne 19. února 2022 ve
Strahovicích…

_________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
STALO SE PŘED 60 LETY – rok 1962
2. dubna přeletěl nad Rohovem první čáp.
5. dubna byl zahájen provoz v samoobsluze v místním obchodě Jednoty.
8. dubna sehrál s úspěchem divadelní kroužek čs. Svazu mládeže divadelní hru „Chudák manžel“.
V prvním a druhém týdnu dubna řádila druhá vlna chřipky.
22. a 23. dubna byly velikonoční svátky. Bylo tak pěkné počasí, jako málokdy před tím, v tuto dobu byly třešně,
švestky a hrušně v plném proudu.
Jednotné zemědělské družstvo
JZD má 5 kolových traktorů a 1 pásový traktor DT 54. Nákladnost a mechanizace je poměrně vysoká, protože
JZD nemá dílnu pro opravu menších a středních poruch. Všechny opravy provádí STS Opava nebo Kravaře.
JZD nemá vlastních opravářů. Traktoristé jsou odměňováni podle výkonových norem, za splnění úkolů a podle
množství vykonané práce.
Družstvo má vybudovány 2 kravíny. V jednom s kapacitou pro 60 kusů je ustájeno 43 ks. V druhém s kapacitou
96 ks jsou ustájeny jen 2 dojnice a 63 ks mladých jaloviček a býčků na žír. Ostatní mladý skot a dojnice jsou
ustájeny na osmi místech ve vesnici, protože všechen tento skot je tuberkulózní. Tento způsob ustájení je
nerentabilní, veterinární služba nepřipustí jiných změn, dokud neozdraví celé stádo.
V tomto roce nemělo družstvo investiční výstavbu. Družstvo též nemělo přidruženou výrobu. Provádělo
dopravu paliva a stavebního materiálu pro členy JZD a místní občany a za tyto práce a služby dosáhlo obratu
50.393 Kčs. Patronátní závod Slovnaft Ostrava pomáhá JZD při materiálně technickém rozvoji a poskytuje
družstvu potřebnou pomoc. Poskytuje pomoc v politické práci, na ekonomickém úseku při rozborové činnosti
kdykoliv je toho třeba. Pomáhá řešit nedostatky na základě prověrek v prvotní evidenci a poskytuje družstvu
brigádnickou pomoc podle potřeb družstva. Na úseku kulturní a osvětové činnosti přispívá divadelní soubor
závodu sehráním divadelní hry v Rohově a poskytnutím autobusu na zájezdy dětí mateřské školy.
Počasí – duben
Do 15. trvalo přeháňkové počasí s mlhami a denními teplotami okolo 6°C. Jen 16.4. vystoupila teplota na 10°C.
Od 16. do 27. dubna bylo velmi teplé, slunné a pěkné počasí
s teplotami až nad 25°C jako na velikonoční svátky, kdy bylo
velmi pěkně, jako dlouho ne předtím. Do konce měsíce trvalo
přeháňkové počasí, chvílemi i se sněhem. Teplota klesla až
k nule. Stromy odkvétaly bez opylení.
Čerpáno z obecní kroniky

tento dům stál na místě dnešní ul. Slezská čp. 78
__________________________________________________________________________________________
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