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Vážení spoluobčané,
je za námi další měsíc a s ním i další vydání pravidelného zpravodaje. V minulém vydání jsme vás informovali,
že nám bylo doručeno 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“. Situace se však změnila. Krátce poté nám přišlo nové vyrozumění v náš prospěch.
Moravskoslezský kraj propočítal finance, a rozhodl, že budou nakonec podpořeny i projekty, které dosáhly
v bodovém hodnocení 36 bodů. Zde spadal i náš projekt, který byl zařazen mezi náhradní projekty. Proto
můžeme s radostí oznámit, že nám nakonec byla tato dotace ve výši 399 800,- Kč poskytnuta. Již byly započaty
přípravy k dané rekonstrukci. Proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma Radek Němec Stavby s. r. o.
z Rohova, z celkových tří podaných nabídek. Rekonstrukce vnitřních prostor bude započata 1. července.
Dokončení je plánované tak, aby školní rok mohl začít bez omezení. Současně také řešíme interiérové vybavení
třídy a herny, zpracovává se vizualizace na základě podnětů paní ředitelky a pracovníků MŠ a obce. Jak dopadla
naše žádost o dotaci k vybudování ,,Workoutového hřiště“ v areálu CVA stále nevíme, čekáme na výsledek,
který by měl být znám koncem května.
V měsíci červnu by mělo dojít k ošetření oltáře v místní kapli. Ošetření bude provedeno látkou přípravku Dobol
Fumigator. Účinná látka působí ve formě dýmu i kontaktně, narušuje nervovou soustavu hmyzu a tím působí
jeho rychlé uhynutí. Tato možnost byla zvolena jako nejúčinnější, po poradě s odborníkem.
V minulém týdnu byly opraveny výřezy v cestě na ulici Hlavní a Slezská, a vytipovaná místa, která byla
zapotřebí opravit a zalepit. V současné době probíhají v obci práce, které si jarní období vyžaduje. Děkujeme, že
svou prací, úklidem okolo svých nemovitostí, pomáháte ke zvelebování a čistotě naší obce.
Určitě se k vám dostala informace ohledně prodejny potravin společnosti Hruška, s. r. o., která upozorňovala na
pokles tržeb a zvyšující se náklady na provoz prodejny. S vedením společnosti jsme se dohodli na určitých
krocích, které zaručují i nadále provoz prodejny v naší obci. Je v našem největším zájmu, aby byla prodejna v
obci zachována a zajištěna služba občanům.
Kulturní život se bezpochyby vrací ke svému normálu. Svědčí o tom proběhlé akce v minulých týdnech.
Poslední dubnový pátek patřil dětem, vlastně čarodějnicích a čarodějům. Spolek Roháček uspořádat tradiční Slet
čarodějnic, který se po pauze těšil velkému zájmu. Organizátorům moc děkujeme za přípravu akce. Druhé
páteční odpoledne v květnu naopak patřilo našim seniorům. V sále Obecního domu jsme přivítali naše seniory
na několikrát odkládaném Setkání seniorů. Jsme rádi, že váš zájem o akce je, a podporujete je svou návštěvou.
Spolek Roháček, ve spolupráci s obecním úřadem připravuje také Den dětí, bližší informace naleznete
v pozvánce. Těšit se můžete také na sportovně orientační soutěž historických vozidel Prajzskou Rallye, která
bude jako v minulých ročních projíždět naší obci. Obec Rohov plánuje také obecní akci Rohovský odpust.
Vzhledem k tomu, ať se nekryje s termínem odpustu v Sudicích, jsme se dohodli, že náš odpust připadne na
první červencový víkend. Bližší informace poskytneme v dalším vydání zpravodaje.
Vážení občané, přeji vám v následujících dnech hlavně pohodu, pevné zdraví a mnoho slunečných dnů.
Bc. Pavel Jurčík, starosta obce
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V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl v pondělí 2. května 2022 očkování psů proti
vzteklině. Před budovou Obecního domu bylo naočkováno 27 psů.
Povinností každého majitele psa je přihlásit psa, který dovršil stáří 3 měsíců. Poplatník je
povinen ohlásit správci poplatku (obecnímu úřadu) vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Rovněž je povinností ohlásit zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od úhynu psa, darování
jinému majiteli nebo prodejem, ztrátou, utracení psa nebo přestěhování se apod. !
___________________________________________________________________________________________________________________________

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 ve středu 1. června 2022 !
__________________________________________________________________________________________

Povinná publicita projektu :
„Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Rohov.“
Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2022“ a podala žádost o poskytnutí dotace
na projekt „Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Rohov.“
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci v maximální výši 49,00 %, maximálně však
ve výši 399.800,- Kč. Projekt je zaměřen na zlepšení stavebně – technických nedostatků v budově mateřské
školy v obci tak, aby vyhovoval přísným požadavkům hygienických norem. Byla zpracována projektová studie,
která řeší rekonstrukci stávajících vnitřních prostor mateřské školy. Účelem realizace projektu je vytvoření
odpovídající infrastruktury pro předškolní vzdělávání v obci Rohov a zajištění kvalitnějších podmínek pro
komplexní rozvoj dětí.
Nad rámec tohoto projektu bude pořízeno vybavení interiéru moderním nábytkem, který nahradí stávající
zastaralé vybavení. Stavební práce by měly být dokončeny v termínu do konce letních prázdnin.
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4. výzva kotlíkových dotací
Postup podání žádosti o kotlíkovou dotaci:

1) Vyplnění elektronické žádosti na adrese https://kotliky.msk.cz/ - kdykoli od 11. 5. 2022.
2) Odeslání elektronické žádosti od 13. 6. 2022 od 10:00 hod.Výzva na: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
3) Po odeslání se umožní tisk žádosti. Žádost vytiskněte, podepište a spolu s relevantními přílohami (viz
Dotační program str. 7–8) zašlete/doručte v zalepené obálce na adresu krajského úřadu* do 10
pracovních dní. V případě, že elektronickou žádost odešlete až na konci srpna, musí být obálka
s žádostí a přílohami doručena na podatelnu úřadu v kratším termínu, tj. nejpozději do 31. 8. 2022.
Změna u dotace na tepelné čerpadlo : 95 % způsobilých výdajů, nejvýše však 187.500 Kč (původně
137.500 Kč). Plynové kondenzační kotle budou podpořeny pouze pokud byly instalovány nebo závazně
objednány do 30.4.2022.
*společně s žádostí se Vám vytiskne také polep na obálku se všemi potřebnými údaji a adresou krajského úřadu.

________________________________________________________________________________________
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Pálení čarodějnic
Při pátečním podvečeru 29. dubna 2022 se před Obecní dům slétli různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci
všech věkových a kouzelnických kategorií. Krátce po 17 hodině jsme se všichni společně vydali průvodem obcí
v čele s čarodějnicí Hexou. Během průvodu museli všichni splnit čarodějnický úkol v areálu CVA, a po splnění
mohli letět průvodem dál obcí. Čarodějnicko-strašidelný průvod jsme zakončili na Kučakovci, kde jsme
společně zapálili připravenou hranici, v jejichž plamenech byla upálená čarodějnice Hexa. A protože nám
pořádně vyhládlo, opekli jsme si buřty. Po dobrém jídle a pití měly děti možnost sportovně se vyžít na
asfaltovém hřišti. Děti si domů odnesly pěkné zážitky a také malou odměnu. Věříme, že se všem líbilo,
nejmenším i největším a těšíme se na další slet čarodějnic v příštím roce.
Roháček 

Setkání seniorů
Po dlouhé odmlce, díky coronavirové pandemii, jsme se v pátek 13. května sešli v sále Obecního domu s našimi
vzácnými spoluobčany u příležitosti akce ,,Setkání seniorů“. Byli jsme nesmírně rádi, že se toto setkání již
konečně uskutečnilo a mohli jsme prožít společně příjemné odpoledne. Na uvítanou byl připraven Welkome
drink. Program zahájily děti z Mateřské školy svým hudebně-tanečním vystoupením na tradiční lidové písně, a
vnesly tak úsměv a radost do celé akce. Další část programu byla věnována autorce knihy ,,Za štreku“, paní
Hedvice Jandové, která s radostí přijala pozvání do naší obce. Přítomným předčítala úryvky ze své knihy, a
doplnila je krátkými příběhy, díky kterým kniha vznikla. Něco málo prozradila i o své nové připravované knize
a poskytla autogramy a věnování do své knihy. O hudební doprovod akce se postarala cimbálová muzika Grunt
z Háje ve Slezsku. Sladkou radost udělaly zákusky a káva, a nechybělo také pohoštění v podobě výborné večeře.
Děkujeme všem přítomným za účast, a věříme, že se tato akce opět stane nedílnou součástí kulturního života
v naší obci, a už nic nezabrání jejímu plánování.
Mgr. Hana Birtková, místostarostka obce

________________________________________________________________________________________
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Dny zdraví, sportu a sociálních služeb se vydařily
Poslední dubnový víkend (pátek a sobota) byl ve znamení zdraví, zdravého
životního stylu, sportu i sociálních služeb. V areálu zámeckého parku v Kravařích
se totiž konal první ročník akce s názvem Dny zdraví, sportu a sociálních služeb.
Myšlenka uspořádat akci pro širokou veřejnost zaměřenou
na zdraví, sport a sociální služby v rámci komunitního
plánování zazněla několikrát, ale až v letošním roce se
přetavila ve skutečnost. Místem konání se stalo největší
město mikroregionu – Kravaře a zdejší krásný zámecký
park. I za mikroregion Hlučínska-západ jsme se aktivně
zúčastnili a přiložili ruku k dílu. Návštěvníci, kteří na Dny
zdraví zavítali, se mohli po oba dva dny těšit na různé
atrakce, zdravé gastronomické zážitky, přednášky,
poradenství (zdravotní i sociální) a mnohé další. Každý den
nabídl něco trošku jiného. A co vlastně? Namátkou – pátek
jsme zahájili kurzem nordic walkingu (severská chůze),
nejdříve kurz pro seniory a pak i pro pokročilé. Sobotu
jsme pro změnu odstartovali během Prajzského BK
Kravaře. Bylo toho opravdu hodně – mohli jste si
vyzkoušet chůzi po laně, otestovat nepřeberné množství
jízdních kol od MojeKolo.cz. Nechyběla ani přednáška
kurzu bezpeční jízdy, absolvovat jste mohli měření těla na
inBody (PrajzskáNutri), zjistit hodnotu krevního cukru či
svůj krevní tlak (EUC klinika Ostrava). Zájemci mohli navštívit lekci jógy, přednášku Bellis o prevenci
rakoviny prsu či se poradit o svých problémech s právníkem Petrem Křižákem. Návštěvníky ze všech věkových
kategorií přilákali canisterapeutičtí psi s ukázkou od paní Šárky Blokeschové. Zastoupeno bylo i nemalé
množství sociálních služeb. Jmenujme alespoň některé – po oba dny byly k zakoupení krásné výrobky z Charity
Hlučín, k vyzkoušení byl trénink paměti (Fosanima Bruntál), dozvědět jste se mohli informace o nabízených
službách například z DomA Kobeřice, kde se připravují na zahájení provozu denního stacionáře. Nejen o
duševních problémech se s vámi poradili na stánku Fokusu Opava a Centra duševního zdraví, své zastoupení
měl i Tichý svět či jste se mohli dozvědět o službách Eurotopie Opava a dalších. Samozřejmě nechyběli ani
zástupci Městského aquaparku Kravaře. Zdejší odbor sociálních věcí pak nabízel informaci o pěstounství. Po
oba dva dny mohly děti skotačit na skákacím hradě, zkusit si
fotbal či florbal, v sobotu navíc přibyl zorbing, inline brusle
(Swanky) nebo skoky přes švihadlo. Spolek Ekvilibro pak
nabídl dětem možnost vyzkoušet si jaké je to pohybovat se
na invalidním vozíku a také se dozvědět něco o tom, jak se
na invalidním vozíku žije. O tom si mohly povídat
s Adamem Kratochvílem, který má na toto téma pořádá
přednášky nejen v mateřských a základních školách napříč
mikroregionem. Velký zájem byl i o NERF střelnici
Ekvilibra.
Přestože se jednalo o první akci takovéhoto ražení nejen
v Kravařích, ale v celém mikroregionu, návštěvnost předčila
naše očekávání. Musíme říci, že i počasí nám bylo (zejména
v sobotu) více než přívětivé. Velké poděkování patří všem
organizátorům, děkujeme i všem vystavujícím a
v neposlední řadě také všem návštěvníkům, kteří na akci
zavítali. Věříme, že se nám tímto podařilo založit novou
tradici, která bude pokračovat i v dalších letech. A ti z vás,
kteří se letos nemohli akce zúčastnit, budou mít šanci zase za rok.
__________________________________________________________________________________________
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Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich
každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů.
Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení
si naše obec vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu
prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z
environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve
spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z
něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 2,13 MWh elektřiny, 153,66 litrů ropy,
82,39 m3 vody a 0,49 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,67
tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje
okyselování prostředí) o 8,27 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje
příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10
MWh elektřiny. Takové množství odpovídá 3leté
spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za
100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro
cestu z Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě
třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního
prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí
studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle
Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a
recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin
elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL zajišťuje.

________________________________________
____________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2022

Jubilanti – 50 let 2 občanky

60 let 1 občanka

65 let 1 občan

75 let 1 občanka

__________________________________________________________________________________________
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 ve ČTVRTEK dne 9.6.2022
-cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč
-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 400 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

__________________________________________________________________________________________
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Z farního okénka
Velikonoční farní večer
Po covidové přestávce v loňském roce se letos opět konal Farní večer, tentokrát velikonoční s jarní tématikou.
Uskutečnil se v sobotu 23.4.2022 v sálu Obecního domu v Rohově pro všechny farníky z Rohova, Sudic i
Třebomi bez omezení věku, s bohatým kulturním programem,
s možností posezení, pobavení se, tancem i k poslechu u cimbálovky s Opavskými
hudci. Ač sál nebyl zcela zaplněn, nálada byla skvělá a přítomní se po celou
dobu dobře bavili. A protože se na sudické faře v minulém měsíci
narodily dvě malé ovečky, byl celý večer pojat v duchu oveček
a jejich pastýře, což mělo symbolizovat ovečky jako farní
společenství a jejich duchovního pastýře. Sál byl vyzdoben
ve veselých zelenožlutých barvách a ovečky byly všude, kde ses podíval.
O bečících ovečkách byla i krátká zahajovací scénka a také zábavné soutěže během celého večera. Bohaté
občerstvení zajistili sami návštěvníci večera, kdy každý něčím přispěl na společný rautový stůl.

Velikonoční klepání v Rohově

V roce 2020 kvůli
pandemii koronaviru
chlapci jen vyšli před
dům nebo stáli na
balkoně a klepali jen
symbolicky.
V roce 2021 chlapci
vyrazili klepat s
„rouškami“.
V letošním roce se
vrátilo klepání do
starých kolejí.
Chlapcům děkujeme !

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dne 26.4.2022 k nám do školky zavítalo divadélko Smíšek a představilo nám pohádku
s názvem „Jízda trabantíka Ferdy“. Toto představení děti opět nezklamalo.
V tomto týdnu jsme s dětmi probírali různé dopravní situace a značky. Divadélko jim to pak
více přiblížilo. Dozvěděli jsme se, jak se máme chovat jako účastníci dopravního provozu
na silnici i na chodníku a proč je důležité dodržovat dopravní předpisy.
Návštěva divadélka byla příjemným zpestřením týdne a budeme se těšit na příští návštěvu.
Vendula Hluchníková
V pátek 29. 4. 2022 navštívil naši školku přírodovědec Mgr. Adrián Czernik. Hlavním cílem jeho návštěvy,
bylo přiblížit dětem přírodu kolem nás a probudit v nich větší zájem o ni. Nejprve jsme byli seznámeni
s rozmanitou přírodou a zvířaty v okolí Hlučínska. Poznávali a pojmenovávali jsme známé i neznámé druhy.
Děti byly velmi pozorné a odpovídaly na kladené otázky. Připravené činnosti jim přinesly nové dovednosti a
vědomosti. Vyzkoušely si skládání obrázků a společně dotvořily „Hmyzí domeček“, kde si procvičily spolupráci
ve skupině, schopnost domluvit se mezi sebou a spolupracovat. Děti si uvědomily, že by jim nemělo být jedno,
v jakém prostředí žijí. Tento projektový den byl přínosný v mnoha ohledech a velmi se všem líbil. „Hmyzí
domeček“ je k vidění na dětském hřišti u mateřské školky.
Markéta Pacurová
V naší mateřské škole proběhl dne 21.4. Den otevřených dveří pro rodiče dětí, které jsou zapsány ve školce.
Během návštěvy se maminky mohly podívat, jak probíhá vzdělávání, co se děti naučily, jak zvládají běžné
činnosti….
Dalším dnem otevřených dveří byl 27. duben - pro rodiče a děti, které se chystají k zápisu na školní rok
2022/23. Maminky měly možnost prohlédnout si prostředí mateřské školy, seznámit se s tím, co všechno jejich
ratolesti čeká, získat informace o předškolním vzdělávání v rámci současné školské soustavy a děti si mohly
prohlédnout a vyzkoušet různé hračky. Doufáme, že se dětem i rodičům ve školce líbilo a budeme se na vás těšit
v září !
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se většinou druhou neděli v květnu na mnoha
místech po celém světě. Ve středu 11.5. jsme se sešli s rodiči a prarodiči na malou oslavu tohoto svátku v naší
školce. Pro všechny přítomné jsme připravili pásmo tanečků, písniček, her, říkadel a také vyrobili malý dáreček
pro svou nejmilejší maminku.
Děkujeme všem za účast a paní Marii Halfarové za upečená srdíčka, z kterých jsme měli velkou radost.
Anna Nevřelová

_______________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
McDonalds Cup I. kategorie
Turnaj této věkové kategorie proběhl v pátek 22. 4. na hřišti u ZŠ
v Kobeřicích. Do turnaje se přihlásilo 5 týmů a to: ZŠ Oldřišov,
Kobeřice, Bolatice, Chuchelná a ZŠ Sudice. Vzhledem k počtu
účastníků turnaj probíhal formou každý s každým a to 1 X 12
minut. Nakonec se nám podařilo obsadit skvělé druhé místo. Naší
školu reprezentovali tito žáci: Matěj Uvíra, Jakub Uvíra, Filip
Nevřela, Štěpán Komárek, Filip Kubjatko, Tomáš Seibert,
František Tvrdý. Všem žákům patří obrovské poděkování za
výbornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Ondřej Pekárek
TURNAJ VE VYBÍJENÉ V PÍŠTI
Konečně jsme se dočkali. Série našich soutěží čtyř škol zase pokračuje a tentokrát jsme začali v Píšti na tradiční
vybíjené. Turnaj byl určen pro žáky šestých tříd. Hrálo se po dobu 12 minut a hrál každý s každým. Některé
školy měly dva týmy, takže jsme si zahráli 5 zápasů. Všechny zápasy se nám podařilo vyhrát a tím pádem jsme
obhájili první místo z loňského roku.
Mgr. Ondřej Pekárek
Velikonoční tvoření s OC Breda & Weinstein a Deníkem
Během března a dubna probíhala soutěž – Velikonoční tvoření s OC Breda & Weinstein a
Deníkem. Také naše školní družina se do této soutěže s radostí přihlásila. A výsledek našeho
snažení ? Posuďte sami, nádherné 2. MÍSTO :). Všem dětem moc děkujeme za nádhernou
tvorbu a naší kolegyni Andree Lamlové děkujeme za skvělý nápad !
Za školní družinu Ester Medková, DiS.
DEN ZEMĚ
Po krátké odmlce jsme se vrátili ke známé akci. Den Země
je celosvětová
událost
organizovaná 22. dubna. Je
zaměřená na propagaci a
podporu ochrany
životního
prostředí.
V Rohově zůstaly děti z 2.
stupně a s nimi paní učitelky
Nováková a Hrubá. Žáci byli
rozděleni do skupin. Každá
skupina se vydala jiným
směrem a sbírala odpadky.
Odměnou jim bylo opékání
špekáčků, které zajistil obecní
úřad. Do Třebomi dojela paní
učitelka Truparová, aby se
postarala o všechny místní
děti. Děti uklízely příkopy v katastru obce. V Sudicích byly děti
rozděleny do pěti skupin, které vedly paní učitelky Poštulková,
Ratajová, Sniegoňová, van der Laan a Chovancová. První vyučovací hodinu všichni žáci vytvářeli plakát
k ochraně životního prostředí. Po rozdělení úseků třídy nafasovaly plastové pytle na odpadky a daly se také do
práce. Myslím, že jsme byli překvapeni, kolik jsme toho nasbírali. Děti odvedly kus práce, za kterou jim
děkujeme.
Mgr. Jaroslava Ratajová

__________________________________________________________________________________
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Okénko z historie ….. 77. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY
V těchto dnech jsme si připomněli již 77. výročí konce 2. světové války. V následujících řádcích uvádíme
hlavně pro mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto těžkém období jejich dějin.
Dle obecní kroniky:
Fronta postihla Rohov velmi těžce. Německé vojsko, jehož osud byl zpečetěn, se rozhodlo o obec bojovat. Fronta
probíhala od poloviny cesty do Strahovic až na vršek nad obcí, kudy vede silnice do Kobeřic. Na návrší stála
polní stodola, která byla během bojů zničena. Německé vojsko bylo rozděleno ve dvě linie. V obci byly umístěny
přední hlídky, první linie byla asi 200 metrů za obcí, druhá pak ještě dále. Dne 27. března 1945 se přiblížila
Rudá armáda, která postupovala od Ratiboře k severnímu okraji vesnice a obsadila velkostatek, odkud pak po
18 dní odstřelovala německé pozice uvnitř obce. Nejtěžší boje o vesnici se odehrály 14. dubna 1945, kdy po
čtyřhodinové bubnové palbě se podařilo Rudé armádě celou vesnici obsadit. Toho dne utrpěl vzhled obce
nejvíce. Jak obec válkou utrpěla, mluví tato čísla:
Počet domů: a) zbořených a vyhořelých 37
b) poškozených z 50% 29 c) lehce poškozených 31
Počet zbořených a vyhořelých hospodářských budov: a) stodoly 22 b) chlévy 13 c) kůlny 8
Nepoškozených zůstalo: a) obytných domů 30 b) chlévů 33 c) stodol 41
d) kůlen 11
Počet občanů zabitých, zraněných a zemřelých následkem zranění: 11
Z toho: děti do 14 ti let – dívek: 2 hochů: 1
dospělých žen: 8
Počet zraněných těžce 6, lehce 8
Počet členů postižených rodin: 120
Počet rodin které přišly o veškerý majetek:9
V kolika případech nutná finanční pomoc: 9 ve výši 500 tis. Kčs
Za bojů byla také úplně zničena a vyřazena z provozu škola a hasičská zbrojnice a částečně kaple. Ovocných
stromků bylo zničeno 140. Občanů z vyhořelých a neobyvatelných domů se ujali sousedé, jiným byly propůjčeny
nouzové dřevěné baráky. V obci se také v této době nacházeli uprchlíci z Ratibořska. Stav občanů k 1. lednu
1945 byl 466. Za války padlo na frontách 35 místních občanů.
***
Útrapy války byly nesmírné, je proto důležité, abychom na ně nezapomínali …
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________________
Dnešní Dům služeb a mateřská škola – ulice Hlavní č. p. 51
Stalo se před 60 lety – rok 1962
Dne 19. května sehrál divadelní kroužek školy ze
Strahovic pohádku Alladinova kouzelná lampa.
Pohádku nacvičil učitel Josef Mach. Přišlo se
podívat jen málo diváků, něco málo přes 50.
Počasí – červen 1962
1. června bylo studeno, pršelo a na to začalo
sněžit. Všechno polehlo vahou sněhu (obilí
apod.), další dny se počasí lepšilo a teplota se
zvyšovala. Do konce měsíce vládlo slunné a
horké počasí s teplotami okolo 30 ° C jako 16. a
23. června. Dne 19. června přešla silná bouře
s prudkým lijákem. Čerpáno z obecní kroniky
___________________________________________________________________________________________________
_

Opavsko, Hlučínsko a Vítkovsko se představí v Senátu 19. června
V červnu letošního roku se představí Opavsko, Hlučínsko a Vítkovsko v Senátu. V neděli 19. června vystoupí
ve Valdštejnské zahradě soubory z našeho regionu a od úterý 21. 6. do 4. 7. pak proběhne v předsálí jednacího
sálu Senátu výstava o zajímavých místech našeho regionu. Akci podpořilo město Opava, Vítkov, Sdružení obcí
Hlučínska a také někteří podnikatelé. Je to poprvé, co se náš okres představí v Senátu.
převzato z Bolatického zpravodaje
__________________________________________________________________________________________________
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Auto z Rohova na Islandu
V roce 2019 obec Rohov prodala
hasičskou Avii zájemci z Malých Heraltic,
který slíbil, že obci pošle foto až pojede
s tímto vozidlem na Island.
Tak plní slib a zdraví z Islandu !!!
Fotografie poslal dne 15. března 2022.
__________________________________________________________________________________
Na kole bezpečně - Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty.
Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky cykloturistiky, se zvýšeným pohybem cyklistů je spojené také
riziko nehodovosti. Policisté krajského ředitelství MSK se v předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost
mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel, ale také na dodržování zákonem stanovených pravidel provozu na
pozemních komunikacích. Na předem určených místech účastníkům připomněli několik zásad, jako jsou např.:
- Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na
pozemní komunikaci, Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz požití
alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy
- Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci
vyznačené příslušnou dopravní značkou, Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou
- Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí mít nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě, Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou
- Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a
zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy
- Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro cyklisty
- Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“ nesmí
cyklista chodce ohrozit, Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji vozovky
- Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil
sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo)
- Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu. Od ledna 2022 vyšel v platnost
zákon, který řidiči přikazuje povinnost předjet cyklistu ve vzdálenosti nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič lépe
představit vzdálenost, kterou musí dodržet, doporučujeme objíždět cyklistu stejným způsobem, jako při
předjíždění vozidla. Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou. Krajské ředitelství policie MSK
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Sbor dobrovolných hasičů Rohov
Vás zve na

Hasičský víkend
10.6.2022
NOČNÍ
HLUČÍNSKÁ
HASIČSKÁ LIGA
(memoriál Huberta
Hluchníka)
Pátek od 21:00 hod.
11.6.2022
OKRESNÍ LIGA VETERÁNŮ (mužů a žen)
Sobota od 13:30 hod.
Soutěže budou probíhat na fotbalovém hřišti
v Rohově !
Bohaté občerstvení zajištěno !
__________________________________________________________________________________
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