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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou dubnové vydání Rohovského zpravodaje. Situace ve světě se nijak nelepší, a tak se
nám snad alespoň počasí umoudří a z aprílového času přijde konečně dlouho očekávané jaro. Měsíc březen utekl
jako voda a nám už přišla rozhodnutí na některé naše podané žádosti o dotace. S radostí můžeme oznámit, že se
podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu ,,Podpora významných
sportovních akcí v MSK pro rok 2022“ na realizaci projektu ,,Rohovský cyklokros“. Po několikaleté odmlce se
tak můžeme znovu těšit na cyklokrosové závody, které se v minulosti těšily velkému zájmu nejen sportovců, ale
také občanů, a taky vysoké sportovní úrovně. To je dobrá zpráva, která dorazila, ale taky máme i špatnou.
Bohužel jsem dostali oznámení o nevyhovění žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu ,,Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2022“ na realizaci projektu ,,Rekonstrukce
vnitřních prostor MŠ Rohov“. I přes toto nevyhovění žádosti se zastupitelstvo obce rozhodlo, že rekonstrukce
v prostorách MŠ proběhne. A to z důvodu nevyhovující a zastaralé elektroinstalace, na kterou již bylo několikrát
upozorňováno při revizi, dále rekonstrukce zasáhne do rozvodů vody a dojde k dispozičním stavebním úpravám.
Na nejbližším zasedání budou doladěny všechny náležitosti v projektu, poté osloveny firmy, a následně
proběhne výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele. Rekonstrukce by měla probíhat v letních
prázdninových měsících, kdy bude provoz MŠ uzavřen. Snad se vše podaří v daných termínech, neboť jak sami
víte, situace je nejistá, dodavatelské firmy mají problémy s dodáním materiálu, a stavební firmy s potýkají
s nedostatkem pracovníků.
Obec Rohov tradičně podpoří akci ,,Ukliďme Česko“, která již několik let probíhá ve spolupráci se Základní
školou Sudice. Žáci, společně s našimi zaměstnanci, se v pátek 22. dubna vydají uklízet prostranství v okolí naší
obce. Tato akce probíhá jako oslava Dne Země, která každoročně připadá právě na 22. dubna, tedy jen 8 dní
před „Pálením čarodějnic“. Od roku 1990 je tento den prohlášen za Mezinárodní den Země, neboť se k tomuto
dni přidal celý svět. Pokud by však bylo nepříznivé počasí, akce se přesune o týden později.
Dovolte, abychom vás pozvali jménem otce Aleše a pastorační rady na ,,Farní večer“, který se bude konat
v sobotu 23. dubna v sále Obecního domu, bližší informace na plakátku ve zpravodaji. Za týden v pátek 29.
dubna vás zveme na tradiční ,,Pálení čarodějnic“, které připravuje Roháček. Tato akce má své stálé místo
v našem kulturním kalendáři. Jsme rádi, že se tímto vrací zpět kulturní a společenský život do naší obce a okolí.
Koncem měsíce března navštívil naši obec Štěpánkovický ochotnický spolek ŠOS se svým představením. I přes
malý divácký zájem jsme rádi, že i takhle jsme mohli zpříjemnit a kulturně přispět k pěknému zážitku. V měsíci
květnu připravujeme ,,Setkání seniorů“. Věřím, že tento (již třetí) termín vyjde a společně se uvidíme v sále
Obecního domu v pátek 13. května (pozvánka viz. zpravodaj).
Vážení občané, blíží se nám nejdůležitější křesťanské svátky, Velikonoce. Žijeme v nejisté a neklidné době,
kterou si nikdo z nás nedovedl představit. Proto Vám přeji, ať Vás tyto svátky naplní nadějí a vírou. Dále Vám
přeji hlavně zdraví, hodně síly, elánu, pohodu a Boží požehnání.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
_________________________________________________________________________________________
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Vyhlášení termínu voleb v roce 2022
Dne 6. 4. 2022 prezident České republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí na
pátek 23. 9. 2022 a sobotu 24. 9. 2022. Ve stejném termínu proběhnou i volby do třetiny
Senátu Parlamentu ČR.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - evidence obyvatel za 1. čtvrtletí 2022
Počet obyvatel k 1.1.2022: 623
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 1
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 4
Zemřelí občané : 0
Narozené děti : 1 (1 děvčátko)
Počet obyvatel k 1.4.2022: 621

Společenská kronika –
měsíc březen 2022

Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občanka
90 let 1 občanka
Narození – 1 děvčátko
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

Úhrady poplatků za psa, komunální odpad, odvod odpadních vod do obecní kanalizace
Splatnost výše uvedených poplatků je do 30. 06. kalendářního roku,
a to elektronicky na účet Obce Rohov – 1847094369/0800, Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol číslo
popisné, příklad – dům s č.p. 20 – variabilní symbol 20, nebo v pokladně Obecního úřadu Rohov. Na OÚ vám
bude vydána očíslovaná svozová známka - nálepka na popelnici a plastové pytle na třídění odpadů !
__________________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, sběr papíru a použitých jedlých tuků a
olejů bude v obci proveden v pondělí 2. května 2022 !
__________________________________________________________________________________

Divadelní představení ,,Miláčku, vydrž“ v Rohově
Poslední březnová neděle 27. 3. 2022 byla věnována kultuře.

Byli jsme rádi, že po téměř dvou
letech jsme mohli i v naší obci
zorganizovat divadelní
představení. Naše pozvání přijal
Štěpánkovický ochotnický
spolek – ŠOS, se svou
vydařenou divadelní hrou
,,Miláčku, vydrž“.
Herecký výkon ochotníků byl
naprosto skvělý, a jen málo kdo
by poznal, že se nejedná o herce
s dlouholetou zkušeností.
A byť bylo krásné slunečné
odpoledne, představení mělo
pochmurnou stránku, a to
takovou, že hereckému umění
přihlížela jen hrstka diváků.
Byla to velká škoda, nicméně,
kdo přišel neprohloupil a užil si
představení plné smíchu a
pěkných scén.
Mgr. Hana Birtková,
místostarostka obce

__________________________________________________________________________________________
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Změny podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním
V minulém čísle zpravodaje jsme přinesli informace o 4. výzvě kotlíkových dotací, v dnešním vydání bychom
vás chtěli informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro Životní
prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním.
První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč.
Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně:
„MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována,
případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory
plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení OPŽP* ze
strany EK**.“
*OPŽP – Operační program Životní prostředí 2021–2027
**EK – Evropská komise
Co to pro žadatele znamená:
V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude
proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek
kraje 7.500 Kč a případný příspěvek obce). K žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do
provozu s datem do 30.4.2022.
V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci
závaznou objednávku u dodavatele vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před
termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve
publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč + příspěvek kraje 7.500 Kč a
případný příspěvek obce). K žádosti bude předložena jako příloha závazná objednávka vystavená do 30.4.2022.
V případě, že není výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022 bude žádost o
dotaci schválena pouze v případě, že ministerstvo do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti na jednání s EU
o podpoře plynových kotlů. V opačném případě budou tyto žádosti neschváleny.
Před tím, než budete moci podat žádost o dotaci již bude známo, zda budou plynové kotle nadále podporovány
či nikoli. Jakmile budeme tuto informaci mít dostupnou, budeme Vás neprodleně informovat. V případě, že by
nebyly podporovány výměny plynových kotlů vyjma již vyměněných nebo závazně objednaných do 30.4.2022,
je možné podat žádost na jiný z podporovaných zdrojů tepla.
KÚ MSK, Odbor regionálního rozvoje
_________________________________________________________________________________________

Roháček zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční
,,PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Slet čarodějnické vrchnosti bude v pátek 29. dubna 2022 v 16.30 hodin u Obecního domu.
Poté se společně vydáme s čarodějnicí ,,Hexou“ průvodem vesnicí, a na Kučakovci se s ní rozloučíme.
Nezapomeňte koště, klacek na párek a správnou čarodějnickou náladu.  Těší se Roháček 

OBEC ROHOV ZVE SVÉ SENIORY NA TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 13. 5. 2022 v 15.00 v sále Obecního domu.
Můžete se těšit na vystoupení dětí z Mateřské školy,
prezentaci nové knihy autory paní Hedviky Jandové (prezentující své články na Zapomenutém Hlučínsku)
Vystoupení Cimbálové muziky GRUNT z Háje ve Slezsku.
Bohaté občerstvení – káva, zákusek, a překvapení zajištěno.
Těšíme se na vaši návštěvu

__________________________________________________________________________________
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ROHOVANKA hrála k svátku všem Josefům
Hraní v předvečer svátku sv. Josefa má v obci dlouhou tradici. Po přestávce (naposledy se hrálo v roce 2019)
opět v pátek 18. března 2022 dechová kapela Rohovanka obcházela domy, kde bydlí Josefové a zahrála jim
oblíbené skladby...

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tělovýchovná jednota Spartak Rohov informuje
Rozlosování jarní části fotbalové soutěže :
datum
13. Kolo Neděle
24.04.2022
14. Kolo Neděle
01.05.2022
08. Kolo Pátek
06.05.2022
12. Kolo Neděle
15.05.2022
11. Kolo Neděle
22.05.2022
10. Kolo Neděle
29.05.2022
09. Kolo Neděle
05.06.2022

čas
10:30
14:30
17:00
10:00
10:30
13:00
10:30

domácí
hosté
Rohov - Šilheřovice
Štěpánkovice - Rohov
Bohuslavice - Rohov
Hať Rohov
Rohov - Kozmice
Vřesina - Rohov
Rohov - Bolatice

______________________________________________________________________
Z farního okénka
O třetí neděli postní se uskutečnila okolím Sudic křížová cesta za mír ve světě. Každý účastník křížové cesty ale
mohl přijít také s vlastním úmyslem, který jsme pak nesli spolu s křížem během celé křížové cesty.
„ farní web“

_________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
STALO SE PŘED 60 LETY – rok 1962, Čerpáno z obecní kroniky
Zemědělství
Úrodu v letošním roce ovlivnila nepřízeň jarního, dešťového počasí, které bylo velmi studené. Jarní práce se tak
zpozdily nejméně o 3 týdny. Do rozbahněných a mokrých polí se nedalo vjet a nemohly být dodrženy
agrotechnické lhůty jarních prací. Bylo štěstím, že část prací byla vykonána před dešťovým obdobím. Byly již
zasety obiloviny i cukrovka a též byla zasázena část brambor. Porosty byly vinou dlouhých dešťů značně
zaplevelené a práce byla o to těžší, že se nahromadila v krátkém časovém období po deštích a pak ji nebylo
možno zvládnout.
Stavební ruch
Bytová nouze, která byla celostátním úkazem, projevila se také v Rohově. Státní úřady a národní podniky
vycházely proto všemožně vstříc těm, kdož měli úmysl vybudovat si vlastní dům. Byly udělovány půjčky
nejlepším pracovníkům, kterým dokonce podnik, ve kterém uchazeč pracoval, byl povinen zaopatřit stavební
materiál a pomáhat při přidělování stavebního místa.
V obci bylo v tomto roce rozestavěno 14 rodinných domů, na všech těchto stavbách se pracovalo svépomocí a
vesměs místními občany. Lidé, kteří stavěli, měli možnost zaopatřit si stavební materiál přímo u prodejny místní
Jednoty, která všechno zařídila.
Povolení drobných staveb a rekonstrukcí bylo na 17, jednalo se většinou o povolení stavby plotu, stavby kůlny a
chléva, výměny oken, rekonstrukce podkroví nebo přístavbu obytných místností.
Přehled:
Rok
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
1956
Oddavky
0
5
7
10
8
5
4
11
11
neuvedeno 4
Narození
4
15
17
12
21
14
13
8
10
neuvedeno 5
Úmrtí
1
6
4
3
5
4
8
13
9
neuvedeno 3
Počasí – květen
Začátek května připomínal prosinec s nízkými teplotami a dešťovými přeháňkami. 9.5. v noci přešla bouřka
s lijákem. 11.5. se přehnala bouřka s krupobitím. Do konce měsíce trvalo přeháňkové počasí. Oteplovalo se.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 1. března 2011 byl otištěn
v novinách OPAVSKÝ A
HLUČÍNSKÝ deník článek
s fotografií,
které
se
vztahovaly rovněž k obci
Rohov.
Text:
Věřící v pohraniční obci
Sudice
Dominanta obce – kostel
svatého Jana Křtitele – vítá
každou
neděli
účastníky
bohoslužeb. Přestože minulý
režim farářům příliš nepřál,
návštěvu kostela si na
Opavsku málokdo, zejména ze
starších občanů, nechal ujít.
Nejen místní, ale i přespolní
šlapali i za nepříznivého
počasí do svého kostela.
Foto: Květoslav Kubala

Na fotografii jsou ženy z obce Rohov.
________________________________________________________________________________________________
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Okénko Mateřské školy Rohov
Dne 22. 3. 2022 jsme v rámci týdne ,,O zvířátkách“ přijali pozvání pana Gregořici a spolu s dětmi
navštívili areál jeho firmy Dakar. Prohlídka začala u ohrady s ovečkami a jejich jehňátky. Mohli jsme si je jak
pohladit, tak i nakrmit. Dále nás pan Gregořica vzal k rybníku, kde má pro děti krásný dobový kolotoč. Měly
možnost se svézt a připravit se na další prohlídku zvířátek. Pokračovali jsme k husám, řekli jsme si co jí a jak
žijí a tím jsme návštěvu areálu ukončili. Panu Gregořicovi děkujeme za pozvání a také za hračky, které naší
školce věnoval. Návštěva se nám všem moc líbila a budeme se těšit na příště.
Vendula Hluchníková
Canisterapie, Návštěva ZŠ Sudice
22. 3. 2022 jsme přivítali v naší MŠ návštěvu - paní Šárku Blokešovou
se svou fenkou Roxi. Kromě ukázky canisterapie měly děti možnost
samy se s pejskem sblížit – pohladit si ho, nabídnout mu piškot…Děti
byly velmi nadšené a odnesly si z tohoto setkání nejen příjemné
zážitky, ale i některé důležité poznatky o psech a setkání s nimi.
Poslední březnový den jsme se s dětmi vypravili na návštěvu za svými
staršími kamarády do Základní školy v Sudicích. Paní učitelka Mgr.
Petra Poštulková nás přivítala ve třídě, kde jsme přihlíželi výuce
prvňáků. Děti si vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, zahrály si společně
děti s fenkou Roxi
hru, popovídaly si o přestávce s kamarády. Měli jsme možnost
prohlédnout si novou „jazykovou učebnu“ a krásnou tělocvičnu, ve které jsme si zacvičili, zaběhali a zahráli
hry. Děkujeme všem učitelům, paní ředitelce za milé přivítání a krásně prožité dopoledne.
Výstavka ke DNI ZEMĚ
Ve dnech 21. 4. 2022 – 20. 5. 2022 si můžete ve vstupní hale OÚ Rohov prohlédnout
výstavku výtvarných prací rodičů a dětí k příležitosti DNE ZEMĚ na téma „MOTÝLKOVÁNÍ“ .
Děti dostaly za své pěkné výrobky malou odměnu. Rodičům děkujeme za spolupráci.
Všechny Vás srdečně zveme a doufáme, že se Vám výstavka bude líbit.
Anna Nevřelová
„Kniha - studnice moudrosti“ Jak moc je důležité čtení?
Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Proto
podporujme lásku ke čtení. V průběhu tohoto měsíčního projektu jsme si povídali o tom, jak vzniklo písmo,
z čeho se vyrábí knihy, a získávali jsme spoustu nových poznatků. Dětem bylo vysvětleno, kdo je spisovatel a
ilustrátor knihy, nebo jaké máme druhy knih. Vyrobili jsme si leporelo k pohádce „O Červené Karkulce“,
zahráli si na knihovnu. Děti ji vyzkoušely psát do různých materiálů, jako je písek nebo plastelína a také
poznaly co je Braillovo písmo. Během celého měsíce děti ve spolupráci s rodiči plnili úkoly. V prvním týdnu si
měly přinést knihu, kde byla hlavní postavou princezna, princ nebo zvíře. Za splnění všech úkolů děti získaly
malou odměnu. Také jsme navštívili místní knihovnu v Rohově, kde pro nás připravily paní knihovnice
zajímavé dopoledne. Povídali jsme si o knihách, přečetli si společně pohádku O třech kůzlátkách, prohlíželi si a
vyhledávali v knihách obrázky zvířat. Na závěr jsme si vyrobili zápich do květináče ve tvaru motýlka. Děti
odcházely nadšené a s malou sladkou odměnou. Vážíme si Vaší spolupráce a děkujeme za ni.
Markéta Pacurová
Přijďte se k nám podívat.
Vážení rodiče předškolních dětí, kteří se chystáte k zápisu do MŠ Rohov na školní rok 2022/2023.
Zveme Vás a Vaše děti k návštěvě naší školky dne 27.4.2022 v 10.30 hod. Můžete si prohlédnout prostory
a zařízení školy, hračky a pomůcky pro děti, seznámíte se s tím, co všechno vaše děti čeká, v jakém prostředí si
budou hrát a bavit se. Získáte informace o předškolní výchově a vzdělávání v rámci současné školské soustavy.

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka… radost a smích a krásná malovaná vajíčka !
Přejeme všem krásné velikonoční svátky.
Zaměstnanci Mateřské školy Rohov.
________________________________________________________________________________________________
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Okénko Mateřské školy Rohov
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Ředitelka MŠ Rohov, PO oznamuje na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 proběhne
v úterý 10. 5. 2022 v době od 10:00 hod. do 15:30 hod.
__________________________________________________________________________________________
OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO UKRAJINU
ZŠ a MŠ Sudice moc děkuje všem dětem, jejím rodičům, prostě všem dárcům, kteří přispěli jakoukoli věcí
do Humanitární sbírky pro Ukrajinu, která se ve škole uskutečnila od 8. do 11. března. Potřebné věci jsme
dodali do jedné opavské organizace, která je dál rozváží, podle potřeby, do konkrétních ubytoven na Moravě
(Branka, Podhradí, Šumperk, Olomouc, …).
Děkujeme moc za vaši štědrost!
Mgr. Pavla Němcová
POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY
V pátek 18. 3. proběhl ve SKI Areálu Klobouk-Karlov p.
Pradědem již 6. ročník lyžařského závodu základních škol
v okresu Opava. Poprvé i v zastoupení našich žáků. Mezi 180
závodníky se tak objevil Vítek Halfar (6. tř.) a Eliška
Vaníčková (8. tř.). Každý soutěžil ve své věkové kategorii.
Závod byl doprovázen krásným slunečným počasím. Všichni
závodníci si nejprve projeli závodní trať. Závod se jel na dvě
kola. Do druhého kola postoupilo pouze nejlepších 60 dětí
spolu s našim Vítkem Halfarem. Vítkovi se nakonec podařilo
celkově obsadit 6. místo z 31 závodníků! Velká gratulace ke
krásnému úspěchu! Elišce na trati vznikly menší technické
problémy, kterým bohužel odpovídal i čas. Ale nevadí! Příště
to bude určitě lepší!
Po celou dobu byl přítomen dokonce olympijský medailista a mistr světa ve skocích na lyžích Jaroslav Sakala.
Pro všechny děti bylo připraveno občerstvení a spousta věcných cen. Bohatě oceněn byl opravdu každý. Ceny
předával primátor města Opavy Tomáš Navrátil.
Lyžařský závod se celkově moc vydařil a pevně věřím, že příští rok se tu
opět sejdeme v mnohem větším zastoupení.
Mgr. Veronika Truparová
Březen – měsíc čtenářů aneb… Školní družina v knihovně
Jako správní čtenáři jsme se v měsíci březnu vydali na malý výlet za
knihami.
Ve středu 9. března jela naše školní družina do nedalekých Kobeřic. Cíl
cesty byl zcela jasný – místní knihovna. Paní knihovnice nás vřele
přivítala a poté nás seznámila s původem a vznikem knih. Dozvěděli
jsme se mnoho zajímavého… Věděli jste, že v pravěku používali místo
písma obrázky a kreslili do skály? No, my už to víme. Kromě toho už
také víme, že v Egyptě používali pergamen a kamenné desky. Zajímavá
byla také historie knihtisku. Po prezentaci jsme měli možnost
prohlédnout si celou knihovnu a nahlédnout do některých zajímavých
knih. No a co by to byl za výlet, kdybychom si v obchodě nekoupili naše
oblíbené sladkosti. Výlet se všem líbil, a proto ho hodnotíme jako
vydařený. Za školní družinu Ester Medková, DiS. a Jakub Saidl, 5. tř.
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