.

Vychází v říjnu 2013
č. 10/2013
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

v úvodu říjnového vydání Rohovského zpravodaje bych v rámci úvodního slova věnoval pár řádků realizaci
jednoho z našich letošních projektů, kterým byl „Obec Rohov – biologicky rozložitelný odpad“, jehož
předmětem byla dodávka domácích kompostérů, kompostovacích sil určených pro potřeby obce na veřejných
prostranstvích a štěpkovače za traktor. Mile mě překvapilo, jak rychle se domácí kompostéry rozebraly. Ihned
po vyhlášení v obecním rozhlase se sjelo k našemu úřadu množství občanů, kteří si kompostéry vyzvedli.
Přejímka kompostérů probíhala ještě několik dní poté, takže k dnešnímu dni evidujeme 165 kusů rozdaných
kompostérů ! Pro nás je to dobré znamení, neboť je vidět, že se naši spoluobčané o využití bioodpadů ze svých
domácností bezesporu postarají správnou metodou, čili kompostováním s následným využitím, např.
v zahrádkách. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je k dispozici ještě 15 kusů kompostérů, které si může
kdokoliv z Vás dodatečně převzít. Jen pro informaci uvádím, že každý z Vás, kdo si kompostér převzal, je má
na dobu 5 let ve výpůjčce od obce Rohov a po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně převedeny do
vašeho vlastnictví. Nakonec vyplývá to ze smlouvy, kterou jste s obcí uzavřeli. Co se týče štěpkovače: tento
výkonný stroj máme k dispozici nepřetržitě a bude sloužit pro drcení především větví, takže budete-li potřebovat
naštěpkovat tento materiál např. ze zahrádky, stačí zavolat na náš úřad nebo přímo na můj mobilní telefon a
dohodneme vše potřebné. Náklady na štěpkování jsou pro vás bezplatné, uhradily by se pouze náklady traktoru
dle schválené sazby obce.
U této příležitosti bych však upozornil na stále se opakující nešvar některých našich občanů a to je „odkládání“
odpadů (především bioodpadů !) na bývalé skládce. I přesto, že jsme do většiny domácností zdarma dodali
kompostéry, pár dnů po cyklokrosových závodech, kdy se naši pracovníci obce postarali o důkladný úklid této
lokality, objevilo se zde několik hromádek různého bioodpadu – ořezané túje, borovice, uschlé květiny, apod.
Důrazně žádám všechny ty, kteří tuto již mnoho let uzavřenou skládku využívají i nadále k odkládání
jakéhokoliv odpadu, ať toho zanechají. Nemyslím si, že obec disponuje množstvím finančních prostředků na
následné odstraňování tohoto nešvaru nebo třeba výstavbou oplocení bývalé skládky anebo schvalováním
obecně-závazných vyhlášek s možností udělování pokut. Spoléhám na inteligenci všech občanů, kteří by měli
pochopit, že k dnešnímu dni jsme v Rohově vytvořili natolik dokonalý systém odpadového hospodářství, že tyto
„činy“ jsou opravdu zbytečné. Proto prosím ještě jednou – máte-li potřebu likvidovat jakýkoliv odpad,
kontaktuje buď mě osobně nebo náš úřad a my se postaráme o likvidaci těchto odpadů tak, jak se má. Děkuji za
pochopení. Pro úplnost dodám, že v rámci odpadového hospodářství obce zajišťujeme kromě pravidelných
svozů plastů, papíru, nápojových kartónů, oděvů, také sběr vysloužilých elektrospotřebičů, zářivek, pneumatik
atd., zkrátka vše, na co si vzpomenete (bohužel neustále dochází k svévolnému odkládání „čehokoliv“ před
sběrný dvůr a tím ke znečišťování samotného dvora a jeho okolí), k úplné dokonalosti je však zapotřebí
komunikovat, proto v případě potřeby volejte, pište.________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
K dalším aktivitám. Dle sdělení dodavatelské firmy se dodávka nových autobusových zastávek prodlouží do
konce listopadu. Není to sice dobrá zpráva s ohledem na vysoký datum v kalendáři, ale budu doufat, že se
v letošním roce stihne vše dle předpokladu. Podobné je to u projektů se zelení. Na pondělním (14.10.2013)
zasedání zastupitelstva obce bychom měli rozhodnout o nejvhodnějších dodavatelích na mobiliář, zahradní
techniku a výsadbu zeleně v rámci Zelené stuhy. Obávám se, že se vše stihne na poslední chvíli především
s ohledem na předpověď počasí, ale pevně doufám ve zdárný průběh realizace projektu. V předešlých vydáních
zpravodaje jsem Vám mnohokrát psal o realizaci největšího projektu, kterém je Revitalizace zeleně v obci.
V tuto chvíli jsme v očekávání, zda nám Státní fond životního prostředí ČR odsouhlasí zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení. Jakmile bude odsouhlasena, budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele. Tak jak
jsem plánoval realizaci tohoto projektu na letošní rok, tak s postupně přibývajícími dny se smiřuji s posunutím
výsadby do jarních měsíců. Bohužel se nedají ovlivnit a zkrátit termíny administrativy, proto se může stát (a
v našem případě zřejmě stane), že se plánovaná podzimní výsadba přesune na jaro příštího roku. Rekonstrukce
chodníků na ul. Luční a ul. Horní by měla být zahájena na přelomu měsíců říjen – listopad. O pořízení
nakladače k traktoru bude rozhodovat zastupitelstvo obce rovněž na pondělním zasedání a dále pak se budeme
zabývat výběrem nejvhodnějšího dodavatele na výsadbu hruškové aleje za ul. Slezskou.
Ze společenského života :
Rohovský cyklokros, který se pátým ročníkem odehrál v sobotu 21. září, se rozsahem dostává mezi největší
akce v Rohově. Už jen účast 257 závodníků svědčí o rozsahu této ryze sportovní aktivity, kterou má po dobu
své existence na starosti náš cyklokrosový oddíl SK VEHA TEAM. Tato akce „doplněná“ o Vinobraní byla jako
obvykle hodnocena ze strany návštěvníků velice kladně a k tomuto hodnocení se přidávám i já. Jsem si jist, že
se neobešla bez komplikací, stála fůru času, nervů a financí, na druhou stranu se „tato oběť“ zhodnotila v dobře
zorganizovanou akci. Velmi pozitivní je i skutečnost, že se organizátorům podařilo tuto akci spolufinancovat ze
zdrojů Evropské unie, což se v rámci našich spolků a sdružení doposud nestalo. Z tohoto místa bych moc
poděkoval všem organizátorům, dobrovolníkům, ale i zaměstnancům obce, kteří se každý svým dílem postarali
o sportovní den na kolech. Rovněž gratuluji všem závodníkům, kteří do cílové pásky dojeli mezi prvními –
Matěj Lasák i Jakub Wágner nezklamali – v což jsem pevně věřil. Děkuji také všem zahrádkářům za akci
Vinobraní.
Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám všem, tak jako vždy, moc poděkoval za vaši spolupráci s našim
úřadem a zaměstnanci obce a za vzájemnou spolupráci mezi spolky, ale i mezi sebou samými. Děkuji za aktivní
přístup ke zvelebování naší krásné obce a za podněty a návrhy, jak něco vylepšit, zdokonalit.
Do dalších dnů Vám všem přeji mnoho zdraví, elán v tomto krásném ročním období a pohodu v kruhu svých
Daniel P r o c h á z k a - starosta
rodin a přátel.

POZVÁNKA NA VÝSADBU
Vážení spoluobčané, srdečně zveme Vás i Vaše děti na akci výsadba „Hruškové aleje za Slezskou“, která
se uskuteční v sobotu 26. října 2013 od 14.00 hod. Sraz všech účastníků je v místě výsadby – polní cesta
za ulicí Slezskou (za rodinným domem Riemlových čp.128).
Prosím, vezměte si sebou rýč, hrábě a klacky na opékání párků !
Po výsadbě bude připraveno občerstvení u táboráku a teplý čaj – vše zdarma pro účastníky akce !
Na setkání s Vámi se těší Daniel Procházka - starosta

__________________________________________________________________________________
Občanské sdružení Roháček, o.s. a Klub seniorů Rohov
zve všechny děti, rodiče, prarodiče, kamarády i přespolní na akci

ADVENTNÍ DÍLNA & JARMARK
30. listopadu od 14:00 v Obecním domě v Rohově
Ve 14:00 vystoupí děti z Mateřské školy, dále se můžete těšit na ochutnávku ,,Ne“tradičního
cukroví
našich
babiček,
prodejní
stánky
s různými
výrobky,
květinářství
Rohovský,
výrobky Chráněné dílny Charita Vlaštovičky, koláče, zákusky, kapry na ohni, svařák, punč. Možnost výroby či
nazdobení adventního věnce, výroba svícnů (vše potřebné k nazdobení bude možné zakoupit na místě za
nákupní ceny), nazdobit perníčky, vyrobit vánoční dekorace. Proběhne také soutěž ,,Nejlepší Ajerkoňak“!

☺ Těší se na Vás pořadatelé ☺________________________

________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

______________________________________________________________________________________
Prezident republiky Miloš Zeman svým rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013 rozpustil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR a téhož dne vyhlásil termín předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Tyto volby se
uskuteční ve dnech: v pátek 25.10.2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26.10.2013 od 08.00 do 14.00 hod..

Umístění volební místnosti: volební okrsek č. 1: Obecní dům Rohov - zasedací místnost v přízemí
Obecního úřadu Rohov, Hlavní čp. 180.

Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Hlasovací lístky obdrží voliči do svých schránek nejpozději 1 den přede dnem
voleb. Voliči, kteří nebudou moci volit v Rohově, mohou požádat Obecní úřad v Rohově o vydání voličského
průkazu (s sebou si doneste občanský průkaz). Voličský průkaz je možno vydat voliči nejdříve od 10. 10. 2013.
Občané mohou požádat ze závažných důvodů obecní úřad (OÚ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
(OVK) o přenosnou volební schránku.
Tel. na OÚ: 553761091 nebo 553761363, na OVK: 724 248 620.____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a
uživatele dotčených pozemků

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění,si dovolujeme
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.

Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.____
__________________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 31.10.2013 !

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 2. listopadu 2013 na stanovišti:

AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 8.00 do 12.00 hodin
________________________________________________________________________________________
Přednáška o kompostování
V úterý 17. září 2013 v 17.00 hodin proběhla v sále obecního
domu přednáška o kompostování. V tento den byla také
provedena zástupcem firmy JRK ing. Markuljakem
bezplatná analýza odpadů v obci Rohov (bližší informace
přineseme v příštím čísle zpravodaje).
Upozorňujeme občany, že jsou ještě stále volné
kompostéry!
Případní další zájemci si je mohou vyzvednout na obecním
úřadě, a to v provozních hodinách OÚ.
________________________________________________
_________________________________________________

Upozornění pro majitele psů

Obecní úřad upozorňuje majitele psů, aby si psy řádně zajistili a zamezili tak jejich volnému
pobíhání po vesnici. Volně pobíhající psi ohrožují občany, zejména děti ! Za psa i jiná zvířata
nesou odpovědnost jejich majitelé a je potřeba si uvědomit, že v případě napadení může dojít k
ublížení na zdraví ! V poslední době obecní úřad zaznamenává stížnosti občanů na volný pohyb
psů zejména na ulici Horní. Stále také zaznamenáváme stížnosti na hromádky psích exkrementů
na veřejných prostranstvích. Udělejme vše pro to, abychom takovýmto situacím předešli._____

_____________________________________________________________________

Cyklisté z ČR a Polska závodili 21. září 2013 v Rohově
Již popáté se uskutečnily v Rohově na Opavsku závody Cyklisté bez hranic, letos za spolufinancování
z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 2007-2013 v oblasti Fondů
mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Na startu bylo celkem 257
závodníků, z nichž 56 bylo z Polska, nechyběli ani cyklisté z
Olomouce, Loštic, Valtic, Poličky aj. Rozděleni byli do 15
kategorii, v té hlavní, kterou byla Elite mužů dominoval domácí
jezdec Matěj Lasák. Ve vynikající atmosféře, kterou vytvářelo asi
450 diváků, se však jely všechny závody. O vysokou úroveň se
přičinili nejen samotní závodníci, ale i krásné počasí a především
vzorně připravené tratě, perfektní práce organizátorů i pořadatelů.
Trička s emblémem Operačního programu a pořádajícího oddílu
– SK VEHA TEAM ROHOV, dvě společná soustředění
sportovců a jejich doprovodu, poháry a další ceny pro nejlepší
budou vzpomínkou na závod, který přispěl svým dílem k
rozšíření spolupráce mezi závodníky, amatérskými sportovci i trenéry obou sousedících států.

_____________________________________________________________________
VINOBRANÍ

Český zahrádkářský svaz v Rohově pořádal rovněž
v sobotu 21. září 2013 již potřetí v rámci
cyklokrosových závodů v lokalitě bývalé skládky
tradiční VINOBRANÍ. K zakoupení byla vína
z jižní Moravy a populární burčák, v rámci obou
akcí pak různé speciality, pochoutky, koláče, točilo
se kolo štěstí.
Zpestřením byl kulturní program, ve kterém
zazpíval Statis Prusalis, který roztančil přítomné
návštěvníky.
Den byl zakončen živou hudební produkcí kapely
TOTÁLNÍ SKRAT z Kravař, která zahrála
k poslechu i k tanci.
V sekci SK VEHA TEAM máte možnost shlédnout
fotografie z akcí (www.rohov.cz).

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
18. výstava hroznů Slezska
Víkend v polovině září – 14. – 15. září – již po osmnácté patřil výstavě hroznů. V honosných zámeckých
prostorách historického objektu v obci Velké Hoštice měli možnost návštěvníci spatřit unikátní exponáty hroznů
vypěstovaných zde ve Slezsku. A naše Místní skupina Hlučínsko byla také malou součástí této jedinečné akce
pořádané v české části Slezska.
Ač je kout Hlučínska severní částí České republiky, z pohledu historického území Slezska leží Hlučínsko a
potažmo celé Opavsko na samém jihu. A také zde, v této části Slezska, žije velká komunita obdivovatelů,
milovníků a pěstitelů vinné révy. Právě ti se scházejí každoročně ve Velkých Hošticích, aby představili
veřejnosti známé i méně známé odrůdy vína, která dokážou vypěstovat.
Významnou součástí je vzájemné předávání pěstitelských a šlechtitelských poznatků a zkušeností. Návrat
zdejších vinařů ke starým vinařským odrůdám pomáhá zachovat kulturní dědictví našich dědů a vytváří
nezaměnitelnou genetickou databázi vinné révy. Svou měrou k tomuto zaměření částečně přispěl projekt
Sdružení obcí Hlučínska realizovaný v loňském roce přes naši Místní akční skupinu nazvaný Ovocnářské
vzdělávání na Hlučínsku.
Malebné sály zdejšího zámku byly vyzdobeny vinařskými doplňky, které jedinečně dotvářely vinařskou
atmosféru. Návštěvník měl možnost obdivovat vystavené exponáty, často tajemných názvů a také originální
výzdobu, jež sama o sobě byla pastvou pro oči. Příchozívši měl možnost pořízení nádherných suvenýrů, ale
bezesporu tahákem se stal jak bílý tak i červený burčák. Skvělý mok se mohl okusit přímo na místě nebo jej
bylo možno odnést si domů a při konzumaci tohoto zdraví prospěšnému moku (pozor, pouze pro dospěláky!) si
přímo evokovat svahy jižní Moravy, odkud byl dovezen.
Inu – krásně zdařilá originální akce. Ale kdo zde nebyl a lituje, nechť nezoufá. Již za rok zde bude výstava
znovu. A tentokrát si ji nenechte ujít.
Setkání členů Euroregionu Silesia
Rozvoj spolupráce a partnerství našeho příhraničního regionu podporuje již 15 let Euroregion Silesia, jehož
působnost je jak na české, tak i polské straně. A právě polská část Euroregionu Silesia uspořádala společné
setkání členů, realizátorů projektů a představitelů samosprávných obcí z okolí česko-polské hranice. Turistické
středisko Aqua-Brax v polských Szymosicích nedaleko Racibórze se stalo od 18. září dva dny dějištěm
přátelského setkání, společného bilancování a kreativního plánovaní budoucnosti.
Naše Místní akční skupina Hlučínsko je přidruženým členem Euroregionu Silesia a tohoto setkání se také
zúčastnila. Bohužel setkání probíhalo ve stejném termínu jako setkání Svazu měst a obcí, proto náš region byl
zastoupen představiteli obcí velice střídmě. Nicméně i v malém počtu jsme dokázali prezentovat náš region
důstojně a zájmy polských představitelů gmin a kulturních organizací se zaměřily na další rozšiřování
spolupráce. S velkým zaujetím byly přijaty možnosti navazování kontaktů a partnerství prostřednictvím naší
organizaci při zastřešení Euroregionem Silesia.
Zlatým hřebem setkání bylo promítnutí nově vytvořeného filmového dokumentu o Euroregionu Silesia.
Památky, zajímavosti, místní atrakce a mnoho dalších informací z území, na kterém má Euroregion Silesia
působnost, bylo skvěle zpracováno a dvojjazyčného efektu bylo dosaženo polským komentářem s českými
titulky. I když pro „našince“ polština problémem není, diváci mimo naši příhraniční oblast by mohli dostat
nepřesné či nesrozumitelné informace.
Místní akční skupina Hlučínsko děkuje za pozvání na podnětnou a velice příjemnou akci.

Festiwal produktu lokalnego – Ustronie, Polsko
V loňském roce navázala Místní akční skupina Hlučínsko partnerství s polskou místní akční skupinou –
Logalna grupa dzialanie Wrota wielkopolke. Po několika společných setkáních jsme obdrželi pozvání na
Festiwal produktu lokalnego, který se konal v neděli 22. září v polském Ustroniu.
I když na mapě se jeví území LGD Wrot velkopolských kousíček za hranicí, ve skutečnosti nás dělí více než
180 kilometrů. Nově opravené anebo vybudované cesty na polské straně však činí tuto vzdálenost nepodstatnou.
Co je ale podstatné – vzájemná chuť ke spolupráci a partnerství místních organizací a samospráv. Místní festival
potravinových specialit, domácích výrobků a rukodělných prací se zde koná s železnou pravidelností každý rok
a zájem o něj je obrovský. A Místní akční skupina Hlučínsko byla pozvána na prezentaci našich místních krás a
zajímavostí. Díky partnerům, kteří nám poskytli dostatek materiálů - Sdružení obcí Hlučínska a městu Opava –
jsme mohli propagovat náš kouzelný kout českého Slezska. Protože navštívené území je dále od českého
pohraničí a znalost českého jazyka je zde nevalná, velké poděkování patří našim partnerům, kteří nám
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propagační produkty poskytli v polském jazyce. Můžeme, kromě poděkování ještě tímto názorně ukázat metodu
Leader v praxi – příklad partnerství a spolupráce. A zájem o informace a materiály ze strany návštěvníků byl
obrovský – bylo to poprvé na této akci, kdy bylo možné seznámení se blíže s českým Slezskem.
Nutno konstatovat, že na festivalu opravdu bylo na co se koukat a co ochutnávat. Fantazie místního
obyvatelstva byla nevyčerpatelná – k hodnocení bylo přihlášeno 111 potravinových produktů ve čtyřech
kategoriích a 46 výtvorů v rukodělné kategorii. K vynikající náladě přispěla soutěž burmistrů okolních gmin
v přípravě nudlí. Burmistři v zástěrách a kuchařských čepicích s rukama od mouky a vajec dokázali ještě vtipně
komentovat své výtvory a přispěli k uvolněné sváteční náladě.
Neděli strávená mezi lidmi, kteří svými výrobky a nápady podporují rozvoj „svého“ regionu byla velice
inspirativní a kreativní. V konečném důsledku tato naše prezentace přiblížila místnímu regionu poznání o našem
území a nabídla další oboustranné možnosti ke spolupráci. A co hlavně – vzbudila zájem místního obyvatelstva
a představitelů veřejného života o návštěvu našeho slezského zákoutí.
V sekci fotogalerie máte možnost shlédnout fotografie z uvedených akcí (www.mashlucinsko.cz).
Vaše MAS Hlučínsko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Zájezd seniorů se vydařil

Mše svatá s ukázkou úrody našich zahrádkářů

Klub seniorů v Rohově pořádal 29.8.2013
V sobotu 28.9.2013 proběhla v kapli sv. Petra a Pavla
zájezd na poutní místo Sv. Hostýn.
v Rohově mše svatá za místní zahrádkáře.
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček, o.s. zve všechny děti, rodiče, prarodiče
a přátelé na tradiční

,,Světluškový rej“

V pátek 25.10.2013
Sraz všech světlušek, broučků a berušek v 17:00 hodin u Obecního domu
Vezměte si lampióny, lucerničky, světýlka, ať si společně posvítíme na cestu. Průvod zakončíme na Kučakovci,
kde si u táboráku opečeme buřty, dáme sladkou odměnu a zahřejeme teplým čajem. A pro rodiče bude taky něco
teplého do břicha.
☺ Těšíme se na Vás, Roháček, o.s. ☺
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
PLACENÁ INZERCE

__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

CVIČENÍ ŽEN – Přijďte si zacvičit aerobic
Každé pondělí a středu budeme cvičit aerobic a posilování celého těla vždy v 19.00 hod. v sále Obecního domu.
Lichý týden - pondělí : s Evou, středa: s Olgou (projektor)
Sudý týden - pondělí : s Olgou (projektor), středa: s Evou
Pokud i Vy máte zájem si zacvičit a strávit tak příjemně podvečer , přijďte mezi nás !

__________________________________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc září 2013
Jubilanti – 55 let 2 občanky
60 let 1 občan
85 let 1 občan
Sňatek - 2
___________________________________________________________________________________________________

KVĚTINY - David Lazar přijímá od 1.10. objednávky na dušičkovou vazbu, řezané a hrnkové
chryzantémy. Objednat lze na tel. č.: 608 762 233 nebo osobně po 18 hodině na adrese Hlavní 2, Rohov.
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Příroda v Rohově a jeho okolí
Základní charakteristika území vychází z přírodních poměrů, které v území panují. Podnebí oblasti je mírně
teplé, jež má obvykle dlouhé teplé a mírně suché léto a krátkou mírnou a suchou až velmi suchou zimu
s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu je 8°C. Průměrné roční srážkové úhrny
dosahují 700 mm. Biogeograficky vymezené území je součástí Opavského bioregionu, Pro území jsou
charakteristické velmi hojné sprašové hlíny, glaciální a glacifluviální sedimenty (jíly, písky, bludné balvany).
V půdním podkladu převládají hnědozemě na sprašových hlínách, primární pseudogleje a glejové fluvizemě
s velkým obsahem skeletu. Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do fytogeografického okresu
Slezská pahorkatina a v jeho rámci do podokresu 74b. Opavská pahorkatina. Tato oblast se vyznačuje poměrně
jednotvárnou květenou, v níž převládají mezofyty nad termofyty, vegetačně odpovídá suprakolinnímu stupni
oceánického charakteru, s plochým až svažitým reliéfem krajiny, s chudým až živným podkladem, oblast je
převážně změněna lidskou činností s menším zastoupením lesů. Podle mapy potenciálně přirozené vegetace
České republiky by se na území bez dalších zásahů vyvinuly lipová dubohabřiny.
Území tvoří převážně rozsáhlá intenzivně obhospodařovaná pole bez většího členění, mezí nebo remízů.
V území se nachází několik polních cest a znovuobnovených ovocných alejí. Stromové nebo lesní porosty jsou
v území pouze minimálně zastoupené a jejich výskyt je zejména kolem místní vodoteče tzv. Strahovického
potoka směrem k východu do Polska, a pak také na jihozápadním okraji u Oldřišovského potoka. Oba toky jsou
narovnány a pomístně opatřen betonovými žlebovkami. Toto opatření bylo provedeno cca v 70. až 80. letech
minulého století v rámci úprav a meliorací. Takto upravené toky poskytují pouze minimum přirozených biotopů
– úkrytů pro zvířata. Také protipovodňová ochrana níže položených sídel v Polsku je tím snížena, neboť voda
velmi rychle odteče z území luk a polí, kde by se mohla přirozeně rozlít a zbrzdit povodňovou vlnu a rozlije se
v obydlených územích. To, že jsou potoky narovnané a opatřeny betonovými žlabovými zásadně snižuje
samočisticí schopnost potoků. Čím více zákrut, tůní a meandrů – oblouků, tím větší délka a lepší účinnost
čištění za pomoci bakterií, které žijí na kořenech, kamenech a sedimentech v potoce. V potoce – kanálu kde
nejsou zátočiny, tůně většinou nemohou trvale přežívat ryby nebo se rozmnožovat obojživelníci či větší
množství tzv. vodních bezobratlých. Proto se také ve Strahovickém potoce ryby nevyskytují, přestože by jejich
výskyt zde byl možný. V Oldřišovském potoce se vyskytuje např. mřenka obecná, hrouzek obecný, plotice
obecná, z Asie zavlečení střevlička východní. Ryby v Oldřišovském potoce jsou limitovány jak nevhodnou
úpravou potoka, tak silným znečištěním.
Ze suchozemských bezobratlých se v území vyskytují běžnější druhy. Z nápadných avšak pozornosti unikajících
se jedná o krtonožku obecnou, kterou lze poznat podle zvuku vycházejícího ze země připomínajícího zvuk
zaseknutého elektrického zvonku. Z dalších bezobratlých se jedná o celou řadu druhů čmeláků, kteří patří mezi
zvláště chráněné druhy. Mezi nejatraktivnější hmyz pak patří motýli. Na území Rohova se jedná o běžnější
druhy. Doslova motýlí ráj v blízkosti Rohova však představuje blízký sádrovcový lom v Kobeřicích, kde se
vyskytuje přes třicet druhů motýlů, kterým umožňuje přežití velké množství lučních biotopů bez větších zásahů
člověka. Také okraje polních cest směrem západní hranici s Polskem v místě zvaném „Na půdě“ je pro motýli
atraktivní, neboť se zde zachovaly luční druhy bylin, jako jsou hvozdíky (Diantus sp.), zvonky (Campanula sp.),
svízele (Galium sp.). Tyto rostliny buď poskytují nektar, nebo slouží jako živné rostliny pro housenky a další
vývoj motýlů. Obnovu travobylinných porostů proti zarůstání buřeně je možno podpořit pokosením, shrabáním
a odvozem trávy z ploch. Při pokosení těchto porostů 1x ročně dojde k odebrání živin a podpoře kvetoucích
druhů, což pomáhá zachovat nejen rostliny, ale i motýly. Naopak mulčování patří mezi velmi destruktivní
opatření, neboť dojde s rozemletím porostů a většinou i k usmrcení všech zvířat v záběru stroje.
Z obojživelníků a plazů, kteří se v území vyskytují je to skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná, ropucha
zelená a rosnička zelená. Všichni tito obojživelníci potřebují ke svému rozmnožování drobné mokřady – tůně,
kde se na jaře rozmnožují - kladou vajíčka z nichž se pak kulí pulci. Výskyt těchto druhů je s ohledem na
minimální přítomnost tůní nebo hlubších kaluží na loukách velmi omezený a vyskytují se zde spíše jen
ojediněle. Ropucha zelená jako jedna z mála obojživelníků kromě období rozmnožování není na vodě tolik
závislá jako ostatní druhy, a dokáže přežívat i na suchých polích a zahradách, kde chytá hmyz a další bezobratlé.
Rosnička zelená patří mezi tzv. stromové žáby a potravu sbírá v travnatých porostech, ale také na keřích a
stromech odkud se od jara do podzimu ozývá daleko slyšitelným hlasem „kre kre kre kre“. Negativním vlivem
v území je nedostatek vhodných tůní a mokřadů, kde by se mohli obojživelníci rozmnožovat, další negativní
vliv, který na obojživelníky v území působí je rychlé celoplošné pokosení luk nebo pak mulčování travních
porostů. Z plazů lze v území zastihnout užovku obojkovou a dva druhy ještěrek – ještěrku živorodou a ještěrku
obecnou. Oba druhy se vyskytují roztroušeně podél potoků a polních cest._______________________________

__________________________________________________________________________________________
Z ptáků se vyskytuje přímo v Rohově několik běžnějších druhů např. rehek domácí, kos černý, sýkora koňadra,
zvonek zelený, stehlík obecný, jiřička obecná, vrabec domácí. Ze vzácnějších a zvláště chráněných druhů je to
pak rorýs obecný, vlaštovka obecná. V okolní krajině polí jsou to zejména polní druhy, jako je koroptev polní,
skřivan polní, strnad luční, vzácně čejka chocholatá. Čím blíže k Polským hranicím tím je zde možno vidět více
druhů a větší početnost, a to díky menším polím a většímu zastoupení luk a polních cest. Přestože chemizace je
na Polské straně obdobná nebo větší než na polích v Rohově, jejich větší počet a menší a jemnější mozaika
poskytuje zvířatům větší množství úkrytů, potravy a umožňuje lépe reagovat a vyvažovat nepříznivé vlivy.
Z ptáků je to velmi dobře patrné u zvláště chráněných druhů, jako je křepelka polní, strnad luční, strnad
zahradní, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, konipas luční nebo i výše zmíněné čejky chocholaté
nebo koroptve. Početnost těchto ptáků je těsně za hranicemi několikanásobně větší, přestože zvířata nevnímají
hranici jako ohraničení prostoru. Jejich vyšší početnost na Polské straně je tedy ovlivněna způsobem
hospodaření. Z velmi vzácných druhů ptáků lze kolem Rohova spatřit např. orla mořského při přeletu, neboť
tento dravec zalétává velmi daleko od hnízdiště a údolní nivy Odry. Také lze v území spatřit velmi vzácně orla
křiklavého. Z dalších dravců, kteří v okolí Rohova hnízdí, se jedná o káni lesní, krahujce obecného, motáka
pochopa nebo velmi vzácného motáka lužního. Tyto dva druhy motáků mohou hnízdit také na polích. Ze sov se
jedná o puštíka obecného a kalouse ušatého. Výskyt sovy pálené nebo sýčka obecného je bohužel také už i pro
toto území spíše minulost, nebo se jedná o zálet ptáků z Polska.
Ze savců se jedná o běžnější druhy např., zajíc polní, srnec, prase divoké, liška a celá řada hlodavců a
hmyzožravců (např. rejsek, krtek, bělozubka). Poměrně hojně se v území vyskytují při přeletech také netopýři.
Podporu běžných a ohrožených druhů kolem Rohova je možno zlepšit obnovou starých polních cest,
roztroušenou výsadbou původních listnatých keřů a stromů a částečnému zatravěnní. Tato opatření také
významně omezuji negativní erozi a smyvy cenné zemědělské půdy z polí. Území by také velmi významně
přispěla revitalizace obou toků a realizace drobných tůní, kde by se mohli rozmnožovat obojživelníci. Přestože
fauna a flóra kolem Rohova je z regionálního hlediska spíše průměrná, představuje i toto území cenné plochy
některých druhů. Zlepšení hospodaření může pomoci při rozšířením vzácných druhů organismů z okolního
Polska a stabilizovat tak populace jako takové. Obnova krajiny a jejich složek také přispívá nejen k obnově
přírody ale i k lepšímu vnímání domova a pocitu z prostoru krajiny kde se člověk pohybuje a žije. Obnovování
polních cest a ovocných alejí a další opatření lze proto chápat jako příznivý a pozitivní počátek.
Kolem některý polních cest se v Rohově se zachovaly luční druhy rostlin jako je hvozdík kartouzek, hvozdík
kropenatý, svízel bílý, svízel syřišťový, zvonky, vikve. Tyto druhy poskytují nektar např., motýlům, ale jsou i
dávnou upomínkou na krajinu našich předků.
Mgr. Adrián Czernik, Biologická hodnocení a průzkumy__________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Informace - komunitní plánování sociálních služeb
V pondělí 7.10.2013 proběhlo v zasedací místnosti Obecního domu v Rohově úvodní školení ke komunitnímu
plánování sociálních služeb. Setkaly se zde pracovní skupiny z obcí Kobeřice, Sudice, Strahovice a Rohov,
které se podílí na zpracování komunitního střednědobého plánu sociálních služeb ve svých obcích.
Ředitelka Institutu komunitního rozvoje v Ostravě paní Dana Diváková seznámila přítomné se základními
informacemi o projektu. Příští setkání proběhne v měsíci listopadu, na něm by měly být mj. vyhodnoceny
dotazníky ke komunitnímu plánování, které naši občané obdrželi do svých schránek spolu s minulým vydáním
Rohovského zpravodaje.

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Setkání schol ve Strahovicích
V kostele sv. Augustina
ve Strahovicích se konalo
v sobotu 5.10.2013 od 15 hod.
Setkání schol regionu
Hlučínska. Na setkání, které
pořádala obec Strahovice ve spolupráci
s Římskokatolickou farností a Sdružením obcí
Hlučínska, vystoupilo celkem 8 schol z regionu.
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