.

Vychází v únoru 2014
č. 2/2014
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

ještě ani neuschl inkoust na lednovém zpravodaji, a už ve svých domácnostech máte k dispozici únorové vydání
Rohovského zpravodaje. Dnes se značným zpožděním, které bylo způsobené zpracováním dvou letošních
projektů, které zabraly hodně času. Náš úřad využil (stejně jako v předešlých letech) výzvy k předkládání
projektů do Programu obnovy a rozvoje venkova, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Jedním
z projektů je, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, zřízení nového dětského hřiště na ulici Na Kopci,
jelikož stávající již nevyhovuje bezpečnostním a zdravotním podmínkám. Zpracovali jsme tedy zcela nový
investiční záměr dětského hřiště, kde by na této ploše mělo být instalováno šest herních prvků a drobného
mobiliáře. Půjde o : herní sestavu, pružinovou houpačku, kládovou houpačku, dvě lavičky a odpadkový koš.
Díky omezenému prostoru ani více prvků umístit nelze. Předpokládané náklady hřiště jsou odhadnuty na více
jak 200 tis. Kč a díky dotačnímu programu můžeme získat až 70 % dotaci. Druhým z projektů je, de facto,
druhý pokus získat dotaci na úpravu prostranství před kaplí sv. Petra a Pavla. V rámci tohoto projektu hodláme
obnovit zpevněné plochy před kaplí, kompletně vyměnit oplocení celého objektu, obnovit kříž před kaplí a
pořídit vnitřní nasvětlení kaple (hlavní stropní svítidlo). Tento záměr byl projednán s členy kapličního výboru a
následně sestaven projekt vč. rozpočtu. Předpokládáme celkové náklady ve výši cca 640 tis. Kč a obec může
v rámci výše uvedeného programu získat rovněž až 70 % dotaci. Věřím, že se podaří potřebné finanční
prostředky získat a dosáhnout tak na zdroje k dalšímu zvelebení naší obce.
Jak jsem již v lednovém zpravodaji uvedl, rok 2013 byl pro naši obec po stránce rozvoje a zvelebování našeho
prostředí hodně úspěšný. Realizovali jsme 6 různých projektů s celkovými náklady ve výši 2,5 milionů korun a
obci se podařilo získat dotace v celkové výši 2,2 milionů Kč. Z těchto dotačních prostředků je sice zapotřebí
odečíst výdaje spojené s přípravou projektů především externích zpracovatelů, ale jelikož se jedná o náklady
v řádech desítek tisíc korun, mám za to, že více jak dvoumilionová dotace není vůbec k zahození.
Jsme na začátku roku a v období, kdy se nejrůznější dotační programy teprve vyhlašují. O termínech a ani
podmínkách dopředu nevíme, proto se soustřeďujeme na projekty již z části připravené, abychom tak mohli
pružně reagovat na vyhlášené výzvy. „V šuplíku“ máme připraveny další dva projekty – druhá etapa in-line
dráhy a komunikace podél bývalé skládky. Takže budou-li vyhlášeny vhodné dotační programy, předpokládám,
že využijeme tyto možnosti právě s těmito projekty. Samozřejmě se budeme i nadále zabývat přípravou dalších
projektů výhledově do dalších let.
Co se týče již předložených projektů - projekt "SKATING WSPÓLNA SPRAWA - SKATING SPOLEČNÁ
VĚC - IN-LINE BRUSLAŘSKÁ DRÁHA ROHOV", je tak jak jsem uvedl minule, schválen jako první
náhradní a lze předpokládat, že se bude v letošním roce realizovat. Konečné rozhodnutí však ještě nemáme.
Další (letošní) projekt „Silniční propojení hraničních obcí Rohov a Krzanowice“ byl teprve podán a
v nejbližších dnech a týdnech bude hodnocen. Jen připomínám, že se jedná o novou komunikaci do polských
Krzanowic a půjde o jednopruhovou komunikaci, kde bude umístěno 6 výhyben pro plynulé projíždění vozidel

__________________________________________________________________________________________
v obou směrech. Komunikace bude určená pěším, cyklistům, ale rovněž osobním vozidlům, vozidlům
integrovaného záchranného systému (hasiči,záchranáři,Policie) a zemědělské technice. Celkové náklady jsou
projekčně plánovány ve výši více jak 7 milionů Kč a obec může z Operačního programu přeshraniční
spolupráce získat dotaci až do výše 90 % !
Dalším z projektů, o kterém jsem psal již několikkrát, je „Revitalizace zeleně v obci Rohov“ se kterou se
započne v jarních měsících.
Naučná stezka „Za rohem Rohova“ byla v termínu zpracována a podána do programu NET4GAS. V rámci
tohoto projektu bude vybudována trasa v severovýchodní části obce a bude zasahovat do sousedních Sudic a
Krzanowic. Na trase bude 5 zastavení, kde budou formou 8 instalovaných informačních tabulí veřejnosti
představeny zajímavosti z oblasti flóry, fauny a historie Rohova, doplněné o 4 ks laviček. Celý projekt
zpracovával zcela zdarma pan Mgr. Adrian Czernik, který jako biolog má k této problematice velmi blízko a za
sebou několik naučných stezek na Hlučínsku. Chtěl bych touto formou panu Czernikovi moc poděkovat a pokud
se podaří finanční prostředky získat, můžeme se těšit na velmi zajímavou naučnou stezku, kterou budeme
realizovat ve spolupráci se Základní školou v Sudicích a městem Krzanowice. Předpokládané náklady projektu
jsou ve výši 245 tis. Kč a z programu NET4GAS můžeme získat až 100 % dotaci, respektive 90 % dotaci,
jelikož jsme se rozhodnutím zastupitelstva obce usnesli na spolufinancování tohoto projektu ve výši 10 %.
O přípravách dalších investičních projektů Vás budu samozřejmě předem informovat.
A teď něco málo z kulturně společenského života. V období uplynulých týdnů se v naší obci uskutečnila celá
řada zajímavých aktivit.
Ještě na přelomu starého roku, konkrétně 30. prosince uspořádalo SDH Rohov pro všechny rohovské občany
veřejné bruslení v Buly aréně v Kravařích. Velké množství bruslařů i nebruslařů – doprovodu, bylo znamením,
že o tento sport je zájem. Veřejné bruslení organizovali a finančně zajišťovali rohovští hasiči a z tohoto místa
bych chtěl za nás za všechny, kteří se bruslení zůčastnili, moc poděkovat.
V sobotu 18. ledna proběhly již tradiční Zvěřinové hody, které organizačně zajišťovalo Myslivecké sdružení
Strahovice. Domnívám se, že výběr jídel, jejich kvalita a vůbec vše s tím související vč. vynikajících zákusků a
bohaté tomboly nemělo chybu. Rád bych poděkoval jednak všem myslivcům, jejich rodinným příslušníkům a
známým za organizaci a hladký průběh této ryze kulinářské akce a rovněž všem domácím i přespolním
návštěvníkům za jejich návštěvu a podporu Zvěřinových hodů v Rohově.
Dne 25. ledna se sešli všichni tancechtiví zájemci o obecní ples. V pořadí 4. obecní ples se opět uskutečnil pod
taktovkou sdružení Roháček a jak už bývá tradicí, byl o tento ples velký zájem. Možná to bylo hudbou nebo
prostředím nebo tombolou, nevím, snad vším, co obecní ples nabízí, ale osobně jsem rád, že se daří ples jak
obecní, tak o pár týdnů později ples SDH Rohov, organizovat a pro společenskou stránku obce nabízet i tyto
akce. Žádný ples by snad nebyl zdárný bez ochoty a nasazení organizátorů – tedy bez práce sdružení Roháček a
samozřejmě členů SDH Rohov, ale také všech rodinných příslušníků a známých. Proto bych chtěl moc
poděkovat všem těmto organizátorům, ale také všem sponzorům–a nebylo jich málo, za organizaci obou plesů !
V pátek 7. února měly rej naše děti, totiž sdružení Roháček uspořádalo pro všechny děti Maškarní karneval. Šlo
opět o tradiční dětskou akci, které se každoročně zůčastňuje množství domácích, ale i přespolních dětí. Věřím,
že šlo o podařenou akci a že si ji děti užily na 100 % ! Děkuji i v tomto případě organizátorům a všem
dobrovolníkům za organizaci této aktivity.
Rád bych také poděkoval Vám všem, kteří jste přispěli v letošní Tříkrálové sbírce. Vybraný obnos patří stejně
jako v předešlých letech mezi nejvyšší v přepočtu na obyvatele. Ze zhruba 44 Kč za každého obyvatele Rohova
budou mít bezesporu radost všichni ti, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni. Děkuji tedy ještě jednou všem
koledníkům, vedoucím skupin, koordinátorům a především Vám všem, kteří jste přispěli !
Závěrem však ještě jedna záležitost, která je pro nás – rohovské občany velmi důležitá.
V nedávných dnech jste měli možnost využít podporu v rámci Petice na záchranu pošt na venkově. Tuto petici
za pár dní podepsalo zhruba 70 občanů obce (a jistě by jich bylo více) a tím vyjádřilo nesouhlas s tímto
nesmyslným návrhem České pošty s.p.. Děkuji Vám všem, kteří jste tento nesouhlas podpořili. Dalším
výrazným krokem pro zachování pošty v naší obci by však jistě byla podpora využití nabízených služeb. Pošta
v Rohově nabízí mimo jiné podávání zásilek, výběr hotovostí, ale rovněž si můžete zřídit osobní účet nebo
nakoupit různé zboží – dopisní papíry, obálky, krabice na zasílání balíků, apod. Na poště v Rohově máte také
možnost spolupráce s Českou pojišťovnou či Reiffeisen stavební spořitelnou a Českomoravskou stavební
spořitelnou.
Prosím tedy Vás všechny – občany i podnikatelské subjekty – využívejte tyto služby pokud možno co nejvíce a
pomozte i touto cestou zachovat pobočku České pošty v Rohově ! Děkuji Vám.__________________________

__________________________________________________________________________________________
Do dalších dnů Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost a pohodu v pracovním i soukromém prostředí.
Užívejte si tohoto velmi netypického zimního období – třeba netypicky ☺
Daniel P r o c h á z k a - starosta
__________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nový občanský zákoník
Od 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, původní občanský zákoník č. 40/1964 Sb., který byl
vícekrát novelizovaný, se mění na nový pod číslem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník upravuje okruhy jako jsou
rodina, vlastnictví, smlouvy, sousedské vztahy, náhrada škody apod. Novela občanského zákoníku ovlivnila
život téměř každého člověka, proto doporučujeme se s touto legislativou seznámit !
__________________________________________________________________________________________
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od 1.1.2014
Sazba poplatku na rok 2014 zůstává stejná jako v loňském roce a činí pro poplatníka 500,- Kč. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková
povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných
splátkách s termíny splatnosti vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 17. února 2014, a to v úředních
hodinách (zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace 30,- Kč/1 osoba)!
S sebou na OÚ si prosím přineste vyplněný FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY (který byl rozeslán s minulým číslem zpravodaje) : jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho
bude zaplacen společným zástupcem místní poplatek (společný zástupce se uvádí ještě také do kolonky
poplatníků !).

_______________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 28. února 2014
Společenská kronika – měsíc leden 2014
Jubilanti – 50 let
60 let
75 let

1 občanka
1 občanka, 1 občan
2 občanky

_________________________________________________________________________________________
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce Kravaře
Počínaje dnem 17.1.2014 (do odvolání) nebudou na Kontaktním pracovišti Kravaře pátky úředními dny pro
veřejnost. Úředními dny pro veřejnost jsou tedy pouze:
pondělí, středa:
08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod
úterý, čtvrtek:
08:00 – 11:00 hod
__________________________________________________________________________________________

V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha - Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum: Úterý 20.05.2014 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:30 hodin
Středa 21.05.2014 v pracovní době od 08.30 do 12:00 hodin
V případě dotazů Vám poradí Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře, mobil: 602 502 478,
Mail: josef.melecky@provalve.cz_____________________________________________________________

Občanské sdružení Diakonie Broumov a OÚ Rohov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ


Letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látky, domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky, vatované
přikrývky, polštáře a deky, obuv, hračky – vše nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční : v pátek 28. února 2014 (spolu se svozem plastů)

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, vystavte před rodinný dům !

_________________________________________________________________________________________

Klub seniorů informuje o činnosti v roce 2013

Členky klubu seniorů se pravidelně schází 1x měsíčně v klubovně OÚ v Rohově, kde si plánují různé akce, taky
se pobaví, zazpívají a odreagují se od domácího stereotypu. Během roku se členky dle svých možností
zůčastňovaly různých akcí.
Během první poloviny roku probíhalo pravidelné cvičení jógy za účasti cvičitelky PeadDr. Ludmily Bočkové.
Dle možností se prováděly výlety na kolech do okolních vesnic, případně pěší tůry.
Několikkrát jsme navštívily divadlo v Opavě, Ostravě i v Praze, kde jsme měly možnost shlédnout komedie,
operety, operu i muzikály s velkým kulturním zážitkem.
Zůčastnily jsme se v Hlučíně besedy na téma Zábavně o stáří, tj. zajištění seniorů v pozdním věku. Toto
poměrně vážné téma bylo odlehčeno příjemným doprovodem bavičů p. Vladimíra Hrona a Aleše Cibulky
z Prahy. Opět jsme navštívily již známé poutní místo – Turza v Polsku s bohatým duchovním zážitkem. Rozjely
jsme se i ke Sv. Kříži a navštívily i další kostely sousedních polských vesnic.
Jako každý rok i vloni jsme si společně zajely do Bělé na pstruhy a některé se prošly i labyrintem u léčebných
bazénků založených na Priessnitzově metodě. Protože jsme byly osloveny organizátory loňského odpustu,
abychom vystoupily v programu, připravily jsme si a zazpívaly několik lidových písní.
V srpnu byl zorganizován pro všechny občany zájezd, který začal návštěvou a účastí na mši svaté na Sv.
Hostýně. Po prohlídce křížové cesty a hřbitova jsme se všichni rozjeli do Rožnova p. Radhoštěm, kde byla
domluvena exkurze ve svíčkárně Unipar a odpoledne jsme strávili v Dřevěném městečku ve Skanzenu. Celý
zájezd byl zakončen společnou večeří. Dle dostupných informací se zájezd opět vydařil.
Vloni jsme rovněž spolupracovaly s Občanským sdružením Roháček při přípravě a organizaci 2. Adventního
jarmarku a dílny v Rohově. Doufám, že jsme svým upečeným cukrovím a jinými pochoutkami přispěly ke
zdárnému průběhu této akce. Při zpívání koled u vánočního stromu jsme se jako každoročně zůčastnily nejenom
samotným zpěvem, ale i pečením cukroví, které se pak rozdávalo všem přítomným.
Doufáme, že i v letošním roce se dle našich možností budeme podílet na některých akcích připravovaných
v naší obci.
Závěrem patří poděkování p. starostovi Danielu Procházkovi a jeho spolupracovnicím za vstřícné jednání a
velkou podporu.
Marta Švanová, Klub seniorů
________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček o.s. ve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO PÁTRY

V sobotu 26. dubna 2014 od 20:00 v sále Obecního domu v Rohově
Přijďte si nejen v retro oblečení zatančit na hity, které Vás budou bavit celý večer.

Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________
Zpěvník hlučínských a polských lidových písní
vydalo Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a
Pietrowice Wielkie. Zpěvník byl vydán jako součást projektu „Festival přeshraniční
kultury“, aby zachytil pro další generace lidové písně, které se zpívaly a hrály za časů
našich prababiček a pradědečků. Zpěvník si můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě !

_________________________________________________________________________________
Vzpomínka
Vážení občané, v informační skříňce u kaple sv. Petra a Pavla bylo vyvěšeno smuteční parte,
které oznamovalo, že dne 1. února 2014 zemřel ve věku 88 let pan Jaromír Rusek, nejstarší
občan obce Rohov (z mužů).
Pan Jaromír Rusek převzal dnem 1. září 1956 správu školy v Rohově (po řediteli Josefu
Všetičkovi, který byl přeložen do Koutů). Tímto dnem se stal ředitelem rohovské školy, kde
byl přeložen po desetiletém působení v osmileté škole v Sudicích. Škola v Rohově tenkrát
byla organizována jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky a s 56 žáky (pátý ročník byl
přičleněn k Základní devítileté škole v Sudicích až v roce 1960/1) – údaje čerpány z obecní kroniky.
Pan Jaromír Rusek také v minulosti vykonával funkci obecního kronikáře._____________________________

__________________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se
V sobotu 25. ledna 2014 se konal v prostorách Obecního domu v Rohově tradiční Obecní ples, který pořádalo
Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci
s Obecním úřadem Rohov. Venku pořádně mrzlo a tak
u příchodu byli příchozí přivítání Welcomedrinkem na
zahřátí, a ženy navíc byly obdarovány krásnou růží. O
hudební doprovod se postaral hudební soubor Recept
z Opavy. Všichni se mohli občerstvit na baru, kde si
mohli zakoupit něco k pití, a komu snad vyhládlo,
mohl si pochutnat na topince s kuřecí směsí. K plesu
patří také tombola, která byla jako každý rok opravdu
bohatá. Velké díky patří všem sponzorům a Obecnímu
úřadu Rohov, díky kterým se výherci mohli radovat
z pěkných a také hodnotných cen. A že o zábavu
nebyla nouze, svědčilo i to, že se hrálo a tančilo až do
ranních hodin ☺. Doufáme, že si každý odnesl nejen
nějakou cenu či maličkost z tomboly, ale také pěkné zážitky.
Velké poděkování patří členům Občanského sdružení Roháček, o.s. a Obecnímu úřadu Rohov za přípravu a
skvěle odvedenou práci.
Roháček, o.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jarní prázdniny sice končily, ale děti nemusely zoufat, neboť v pátek 7. února 2014 pořádalo Občanské sdružení
Roháček ,,Maškarní ples pro děti“. Od 16 hodin se začal
sál plnit různými maskami – spidermany, princeznami,
beruškami, kovboji a mnoha dalšími a krásnými maskami.
Všechny tyto krásné masky se nám představily
v promenádě, a protože každá maska byla krásná a
originální, zasloužily si všechny sladkou odměnu. Poté se
losovaly krásné ceny pro děti v maskách. Program pro děti
byl opět bohatý, děti hrály společné hry, tančily společný
tanec na písničku ,,Indiáni jedou“ a zatančily si tanec se
svými rodiči. Nejvíce se děti těšily na bohatou tombolu,
kde měly možnost vyhrát krásnou hračku. A po tom všem
tančení a hraní měli všichni možnost občerstvit se
zákuskem nebo něčím do bříška v indiánském městečku (klubovně).
Občanské sdružení Roháček, o.s. děkuje všem dětem, že s námi strávily krásné páteční odpoledne. Těšíme se
zase příště.
Roháček, o.s.
Hasičký ples
Výbor SDH Rohov děkuje všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a
hladkém průběhu letošního hasičského plesu, který
se konal 15.2.2014 v sále obecního domu. Všem
pořadatelům patří velké díky za přípravu, průběh
plesu a úklid sálu. Rovněž náš velký dík patří
osloveným podnikatelům, živnostníkům a všem,
kdo jakýmkoliv způsobem přispěli do naší
tomboly. Díky vám všem, byla opravdu bohatá.
Zvláště bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu
obce a panu starostovi, za dobrou spolupráci.
Všem mockrát děkujeme.
Myslivecké sdružení Strahovice pořádalo v sobotu
18. ledna v prostorách Obecního domu
S pozdravem výbor SDH Rohov.
„Zvěřinové hody“.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě v průběhu roku 2013:
Pozn.: zm – zasedací místnost v přízemí
Období
Typ akce
Leden
III. Obecní ples
Ples SDH
Zvěřinové hody
Rodinná oslava – narozeniny (2x)
Volby prezidenta ČR (I. a II. kolo)
Únor
Dětský maškarní ples
Rodinná oslava – narozeniny (2x)
Cirkusové představní – cirkus BIMBO z Prahy
Březen
Rodinná oslava – narozeniny (3x)
Schůzka rodičů - 1. sv. přijímání
Duben
Rodinná oslava – narozeniny (3x)
Rodinná oslava – narozeniny
Rodinná oslava – narozeniny
Retropárty
Sněm Sdružení obcí Hlučínska
Květen
Přednáška o Číně
Rodinná oslava – diamantová svatba
Kulturní pořad MŠ „Den matek“
Červen
Veřejné projednání územního plánu obce Rohov
s odborným výkladem
Červenec
Rodinná oslava – narozeniny
Srpen
Komunitní plánování sociálních služeb – úvodní
setkání starostů a ředitelkou Institutu komunitního
rozvoje v Ostravě
Září
Rodinná oslava – svatba
Přednáška o kompostování
Říjen
Komunitní plánování sociálních služeb – I. setkání
pracovních skupin
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Akce obecní knihovny
Potáborové setkání
Listopad
Komunitní plánování sociálních služeb – II. setkání
pracovních skupin
Beseda k E-aukci
Předvánoční setkání seniorů
Adventní jarmark a dílna
Prosinec
Setkání
organizátorů
běžeckých
závodů
„Půlmaratón Kietrz-Rohov“
Mikulášská nadílka
Rodinná oslava – narozeniny (2x)
Rohovský krmáš

Místnost OD
sál
sál
sál
klubovna
zm
sál
sál
sál
sál
sál
sál
zm
klubovna
sál
sál
sál
sál
sál
sál

Pořadatel
Roháček os.
SDH Rohov
Mysl. sdruž. Strahovice
Soukromá osoba
Obec Rohov
Roháček os.
Soukromá osoba
Obec Rohov
Soukromá osoba
katechetka
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Roháček os.
Obec Rohov
Obec Rohov
Soukromá osoba
MŠ Rohov
Obec Rohov

sál
zm

Soukromá osoba
Obec Rohov

sál
sál
zm

Soukromá osoba
Obec Rohov
Obec Rohov

zm
sál
sál
zm

Obec Rohov
Knihovna Rohov
Roháček os.
Obec Rohov

sál
sál
celý OD
sál

Obec Rohov
Obec Rohov
Roháček os.
Obec Rohov

sál
sál
sál

Obec Rohov
soukromá osoba
Obec Rohov

Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Cvičení žen – sál (2x týdně)
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně)
Schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
V obecním domě je v provozu také knihovna, k jejíž návštěvě Vás touto cestou zveme !
V knihovně jsou knihy doplňovány jednak nákupem nových knih, jednak výměnnými soubory
z Okresní knihovny v Opavě.
Statistika za rok 2013: k 31.12.2013 bylo v knihovně zapsáno 82 čtenářů (v roce 2012 jich bylo
45), z toho 32 dětí do 15 let, knihovnu navštívilo 456 návštěvníků (vloni pouze 225 návštěvníků),
k dispozici bylo 1618 knih. Z rozpočtu obce bylo vyčleněno na nákup nových knih: 41.792 Kč.
Výpůjční doba je každý pátek od 16 do 17 hodin.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 hodin do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna.
__________________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
MAŠKARNÍ PLES STROMU V ZŠ
V sobotu 25. 1. 2014 se konal ve
škole v Sudicích stejně jako loni maškarní
ples. Tělocvičnu znovu zaplnily nejen
princezny, čarodějové, piráti a mnoho
jiných pohádkových postav, ale také celá
plejáda akčních hrdinů. Předváděly se
masky, tančilo se, dovádělo i soutěžilo. Vše
pod vedením STROMU - sdružení rodičů a
přátel školy. DJ Tom se postaral o hudební
doprovod
i správnou
diskotékovou
atmosféru. Nechyběla bohatá tombola a
výborné
občerstvení.
Karnevalovou
atmosféru si užili všichni, děti i dospělí.

Výrazný úspěch v testování SCIO
aneb „ZLATÁ“ ANGLIČTINA
And the winner is…Tomáš Klinger. Ano, je
tomu skutečně tak. Žák 9. třídy naší školy
dosáhl fantastického úspěchu v testování
SCIO v anglickém jazyce. Tomáš Klinger
dosáhl nejlepšího výsledku
v Moravskoslezském kraji v testování
anglického jazyka devátých tříd základních
škol. Obrovský úspěch! Tomáši, ze srdce
gratulujeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů ve studiu na střední škole.

Zápis do 1. třídy zdárně proběhl

Ve dnech 28. ledna 2014 a 11. února 2014 proběhl na naší škole zápis
budoucích prvňáčků do 1. třídy. Po oba dny převládala nad případnou
nervozitou rodinná atmosféra. Někteří budoucí školáci možná chtěli ve
škole zůstat rovnou, ale nemusejí mít strach, za pár měsíců se jim poprvé oficiálně otevřou dveře školy a oni se
stanou hrdými prvňáčky. Doufáme, že si zápis do 1. třídy, jeden z důležitých životních krůčků, užily nejen děti
– ale také jejich rodiče. Po oba zápisové dny přesvědčovali budoucí školáci paní učitelky o tom, že jsou na
školní docházku velmi dobře připraveni. Pro školní rok 2014/2015 jsme zapsali 24 šikovných žáčků ze Sudic,
Rohova a Třebomi.
Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši školu a těšíme se na setkání v září
2014.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
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