Vychází v květnu 2013
č. 5/2013
______________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

čas opět pokročil, jsme zase o měsíc starší a před námi pár posledních týdnů letošního prvního pololetí.
V minulých vydáních jsem Vás informoval o plánech na letošní rok v naší obci ať už po stránce investiční
výstavby, ale také po stránce společenských akcí. Ať je to oblast ta či ona, vždy se točí mimo jiné okolo
financí. Proto, abychom zajistili důstojné podmínky pro život v obci, musíme si stanovit (stejně jako každý
rok) určité priority, jinak řečeno, čím začneme hned a co takzvaně počká na pozdější dobu. K tomu všemu
však musíme mít rozpočet obce, který zastupitelstvo po vyvěšení na úřední desce v zákonné lhůtě dne 17.
dubna schválilo. V tomto rozpočtu jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené se zajištěním chodu obce, stejně tak i
veškeré požadované finanční prostředky všem rohovským spolkům a organizacím. Počítáme také se
spolufinancováním všech investičních projektů, na které žádáme dotace, ale i ostatní „nedotované“ akce. I
přesto, že se medializovalo zrušení veškerých dotačních programů (na úkor nového zákona o rozpočtovém
určení daní, který má mít za cíl povýšit příjmové stránky obcí a měst z přerozdělených daní), ze kterých měly
obce a města možnost čerpat nejrůznější dotační prostředky se přece jenom „nějaké“ vyhlásily, no a jak už to
u nás bývá zvykem, využili jsme toho ve velké míře. Jak budeme s těmito žádostmi o dotace úspěšní ukáže
nejbližší období, avšak již nyní můžu říci, že ke schváleným dotacím na projekty z Operačního programu
životní prostředí na pořízení kompostérů a také na revitalizaci zeleně v obci bohužel nepřibude dotace na
obnovu asfaltového povrchu komunikace podél bývalé skládky. Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Multifunkční centrum volnočasových aktivit Rohov – etapa č. 1 – Rekonstrukce veřejného
prostranství„ jsme nezískali. V těchto dnech však dokončujeme práce na druhé možnosti pro realizaci tohoto
projektu, který pokládáme za velmi důležitý vzhledem k plánované budoucnosti celé lokality „na skládce“.
Projekt byl přepracován a spolu s novou žádostí o dotaci zaslán na Státní fond dopravní infrastruktury.
Jak si již můžete všimnout, naše první letošní investice a to výstavba zpomalovacího semaforu, již dostává
první obrysy. Dodavatelská firma již instalovala základní prvky celého zařízení a v nejbližších dnech se bude
kompletovat to nejdůležitější – elektronika. Pevně věřím, že se realizací tohoto zařízení skutečně provoz na
této frekventované silnici I. třídy zpomalí a zvýší se bezpečnost především chodců.
V minulých letech jsme každoročně využívali Program obnovy a rozvoje venkova, který vyhlašoval
Moravskoslezský kraj (MSK). Pro letošní rok však MSK učinil podstatnou změnu v programu (domnívám se,
že ne moc šťastnou) a to ve způsobilosti příjemců možných dotací. Jinými slovy, v letošním roce byl tento
program vyhlášen (bohužel však s podstatně sníženým rozpočtem), avšak příjemci nemohou být samostatné
obce, nýbrž svazky obcí. Možná by někdo řekl, že je to snad jedno, avšak tato změna je, z mého pohledu, ne
příliš rozumná. Nicméně po dohodě v Mikroregionu Hlučínska – západ jsme se dohodli, že se předloží
společný projekt, kterého se zúčastní šest obcí, mezi kterými je i naše obec a v rámci tohoto projektu hodláme
obnovovat chodníky či veřejné prostranství v obcích. V Rohově bychom měli kompletně zmodernizovat
chodníky na ul. Horní (na druhé straně od již modernizovaných) a tím tak pokračovat v mém závazku ______

________________________________________________________________________________________
modernizovat veškeré chodníky v obci. O tom, jak budeme s touto žádostí úspěšní či nikoliv se rozhodne
koncem června.
V červnovém vydání Rohovského zpravodaje Vám poskytneme bližší informace o schváleném rozpočtu,
stejně tak i o projektech na které jsme žádali dotace nebo které již budeme realizovat v nejbližším období.
Pár řádků ze společenského života :
V pátek 26. dubna proběhla v sousedních Kobeřicích za účasti rohovských dětí Noc s Andersenem. O této
akci píšeme na jiném místě zpravodaje. Chtěl bych poděkovat všem dětem, které se do Kobeřic vydaly a
zároveň knihovnicím za organizaci této akce. Dne 28. dubna se uskutečnilo Pálení čarodějnic. Účast sice
nebyla moc valná, ale je jasné, že za každého počasí se
nějaké akce uskuteční s malou účastí nebo se přesunou na
jiný termín, či dokonce zruší. V tomto případě účast dětí
zřejmě ovlivnilo počasí, avšak akce byla jistě kvitována ze
strany dětí, tak jejich rodičů, kteří se akce Pálení čarodějnic
zůčastnili. Z tohoto místa děkuji všem dětem, rodičů a
kamarádům za účast a organizátorům ze jejich ochotu a čas
strávený organizací akce.
Dne 16. května se v sále obecního domu uskutečnila
zajímavá přednáška pana Jaroslava Málka, jakožto přímého
účastníka zájezdu
armádního uměleckého souboru do
vzdálené Číny. Této přednášky se zúčastnila pouze dvacítka
diváků, nicméně věřím, že se všem líbila. Touto cestou moc
děkuji Klubu seniorů, kteří na tuto přednášku přišli.
Přednáška o Číně
Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalších dnů pevné zdraví, spokojenost a optimismus nade všechny ty
negativní zprávy o všem, co nás obklopuje a které se na nás valí ze všech mediálních stran.
Daniel Procházka - starosta
_________________________________________________________________________________________________

DEN ZEMĚ V ROHOVĚ 2013
Dne 5.5.2013 se v obci již pošesté konala akce „DEN ZEMĚ“. Letošní akce se však nesla v jiném duchu, než
tomu bylo v předešlých ročnících. V minulosti jsme se zaměřovali pouze na celkový úklid v obci, ale i mimo
ni. V letošním roce jsme se zaměřili také na výsadbu nových lesních stromků v obecním lesíku v „Druhém
dole“. V tomto dni bylo pracovníky obce společně s dětmi MŠ Rohov vysázeno 100 ks dubů červených a 100
ks smrčků. Tyto mladé stromy byly opatřeny nátěrem proti okusu, a také chráničkami, které jsme vyrobili
z použitých PET láhví. Dále byl na veřejných prostranstvích, v silničních příkopech, podél obecního potoka,
v parčících a ostatních lokalitách proveden sběr veškerých odpadků a všeho „škodlivého“ životnímu prostředí.
Bylo vysbíráno několik desítek pytlů s tímto odpadem. Tak jako předešlé roky, tak i letos byl v rámci Dne
země proveden mimořádný sběr papíru a za utržené prostředky budou zakoupeny další sazenice stromků pro
další výsadbu. U příležitosti této akce se rovněž uskutečnila výstavka MŠ ve vestibulu Obecního domu.

Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří se na této ryze ekologické akci podíleli. Zvláště chci poděkovat
pracovníkům obce a také dětem mateřské školy za pomoc, které si velmi cením.
Daniel P r o c h á z k a, starosta obce Rohov
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Na Hlučínsku proběhne rozsáhlý výzkum o proměnách způsobu života.
Vážení občané regionu Hlučínska,
jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte, abychom Vám oznámili,
že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury České republiky na tříletý výzkum s názvem
Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku. K tomuto úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s
jednou členkou našeho týmu spolupracovali jako respondenti na přípravě projektové žádosti pro Grantovou
agenturu. Děkujeme.
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva výzkumy založené na
přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na dotazníkové technice. V letošním roce (od
května) bude probíhat výzkum pomocí rozhovorů s občany. Budeme hledat zástupce tří generací:
první generace jsou lidé narození těsně před začátkem 2. světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím
skončení; druhá generace jsou lidé narození v 50. a 60. letech, třetí generace jsou lidé narození v 80. a 90.
letech. V roce 2014 se uskuteční dotazníkový výzkum na reprezentativním souboru hlučínské populace. V
první polovině roku 2015 se uskuteční druhý výzkum založený na přímých rozhovorech se zástupci tří
generací respondentů.
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše pomoc je pro nás naprosto
nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu shromažďujeme všechny možné informace týkající se historie
regionu, kulturního i pracovního života v regionu apod. Navazujeme spolupráci se zástupci jednotlivých obcí
a různých sdružení na Hlučínsku. Hledáme kontakty na případné respondenty apod. Pokud byste chtěli přispět
radou nebo informací, velice to uvítáme. Můžete zavolat člence týmu Heleně Kubátové na číslo 730 574 793,
nebo jí napsat email helena.kubatova@upol.cz, případně dopis na adresu Katedra sociologie, andragogiky a
kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc. Na základě
výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna anglicky) a několik odborných
studií v časopisech. O svých výsledcích budeme informovat odbornou veřejnost na našich i zahraničních
vědeckých konferencích. První schůzka členů výzkumného týmu a občanů z regionu Hlučínska se
uskutečnila ve čtvrtek 9.května 2013 v sále Kulturního domu v Bolaticích. Věříme, že naše výsledky
přispějí k popularizaci Hlučínska a že budou přínosné nejen pro občany Hlučínska, ale i pro celou Českou
republiku. Na spolupráci s Vámi se těší výzkumný tým z olomoucké univerzity Palackého a z pražské Vysoké
školy finanční a správní:
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. helena.kubatova@upol.cz
prof. Ing. František Zich, DrSc. fzich@volny.cz, Mgr. Petra Anýžová petra.anyzova@gmail.com
PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com, PhDr. Ondřej Roubal, Ph.D. oroubal@centrum.cz
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. frantisek.znebejanek@upol.cz
Práci našeho týmu podporují např.:
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska
Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Pavel Kotlář, starosta obce Hať a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.,předseda Spol. přátel Muzea Hlučínska a ředitel Kultur. domu Dolní Benešov
Mgr. Metoděj Chrástecký, jednatel Společnosti přátel Muzea Hlučínska a ředitel Muzea Hlučínska
Ing. Jana Musialová, členka výboru Společnosti přátel Muzea Hlučínska
Ing. Kurt Kocián, starosta obce Bohuslavice
Ing. Pavol Kubuš, starosta města Hlučín
Anna Malchárková, spisovatelka______________________________________________________________
Kdo z občanů by měl zájem v letošním roce (od května) se tohoto výzkumu zúčastnit - pomocí
rozhovorů s občany, může se přihlásit na obecní úřad ! Připomínáme, že se hledají zástupci tří generací:
první generace jsou lidé narození těsně před začátkem 2. světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím
skončení; druhá generace jsou lidé narození v 50. a 60.letech, třetí generace jsou lidé narození v 80. a 90.
letech.___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Na obecním úřadě si můžete zakoupit nové knihy a pohlednice rohovské kaple!
- jedná se o knihy spisovatelky Evy Tvrdé: Dědictví, Třešňovou alejí, Okna do pokoje - cena 200 Kč,
Andělé, tabulky a sny - cena 200 Kč, Pohádka o červené kostce - cena 150 Kč
- jedná se o dotisk knihy spisovatelky Anny Malchárkové: Grunt – cena 180,- Kč
- jedná se o 5 druhů pohlednic kaple sv. Petra a Pavla - cena 6,- Kč za jeden kus.____________________

________________________________________________________________________________________
USKUTEČNILO SE
Rej čarodějnic
V neděli 28. dubna se před Obecní dům slétly různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci. Krátce po 16 hodině
jsme se všichni společně vydali průvodem obcí v čele s čarodějnicí Hexou. Během průvodu jsme svým
čarodějným pokřikem strašili všechny, co na nás okem pohlédli. Náš průvod jsme zakončili na Kučakovci,
kde jsme společně zapálili pečlivě připravený táborák. V plamenech byla upálená čarodějnice Hexa, a protože
nám pořádně vyhládlo, opekli jsme si buřty. Maminky a tatínkové se zahřáli nejen u ohně ale dobrým
svařákem. Po dobrém jídle a pití nechyběla ani zábava v podobě různých her a soutěží na asfaltovém hřišti.
Přesto, že počasí nám moc nepřálo, nedělní odpoledne jsme si užili, 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, o.s.
Noc s Andersenem
Již potřetí se Místní knihovna Rohov zapojila do celorepublikové akce: Noc s Andersenem. Letošní spaní
v knihovně bylo trošku ozvláštněno. Stejně jako v loňském roce jsme akci pořádali společně s Místní
knihovnou Kobeřice. Letos jsme však jeli my za kobeřickými kamarády.
Po příjezdu do Kobeřic jsme se nejdříve podívali, jak to v knihovně vypadá a jaké zajímavé knížky tam mají.
Po příchodu všech dětí se děti rozdělily do týmů. Nebylo to však jen tak. Každé dítě muselo najít své jméno a
svou knihu aby zjistilo, do jakého týmu patří.
Pak proběhla rychlá seznamovací hra. Poté, protože nám přálo počasí, jsme
realizovali program venku. Děti dostaly mapu a musely získat indicie. Na konci
pak dostaly křížovku, kterou hned
po večeři v knihovně společně
vyluštily. Tajenkou byla knížka,
kterou jsme dětem přečetli na
dobrou noc. Ještě ale než jsme se
odebrali do říše snů, čekal nás
noční pochod. Musím říct, že
Kobeřice jsou v noci děsivé a i
mnohé vedoucí se bály ☺. Prošli
jsme trasu až k hřbitovu. Za
hřbitovem nás pak vyděsila
zřejmě nějaká bloudící duše někoho zemřelého. Proto jsme
raději utekli. V knihovně jsme si pak (abychom na všechno
zapomněli) zahráli pantomimu. Poté se již děti uložily do spacáků, následovala pohádka a zasloužený spánek.
Ráno pak děti musely vyběhnout na rozcvičku. Po snídani děti dostaly odměnu a šly spokojeně domů.
(Troufám si říct, dospat náročnou noc).
Adéla Komárková, knihovnice
_________________
SDH Rohov zve všechny děti a jejich rodiče na již tradiční

DĚTSKÝ DEN a KÁCENÍ MÁJE,
Akce proběhne v sobotu 1.6.2013 v 16 hod. v areálu Kučakovec
Pro děti budou připraveny hry a soutěže, během celého odpoledne bude připraven skákací hrad.
Na asfaltové ploše proběhne požární útok našich žáků a potom bude připravena „PĚNA“, ve
které se můžou všechny děti pořádně vyřádit. Ke konci této akce proběhne kácení májky.
Občerstvení pro všechny zajištěno. Na vaši účast se těší hasiči a pořadatelé !
Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá v neděli 2.6.2013 od 14.00 hodin

soutěž v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!_
Zároveň SDH Rohov zve všechny příznivce hasičů na mezinárodní česko-polskou soutěž v požárním
sportu „Moravská brána 2013“, která se uskuteční v sobotu dne 25.5.2013 ve 13 hod. v Oldřišově !

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
________________________________________________________________________________________
Územní plán obce Rohov - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S ODBORNÝM VÝKLADEM dne 19.6.2013 !
Jak jsme již informovali v minulých číslech zpravodaje:
Zastupitelstvo obce Rohov na svém 40. zasedání dne 21.7.2010 schválilo pořízení nového územního plánu.
Důvodem byla nutnost uvést územní plán do souladu s novými legislativními změnami (se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti), které vstoupily v účinnost 1.1.2007 a omezily platnost stávajícího územního plánu do
konce roku 2015. Dalším důvodem byla potřeba aktualizace regulačních podmínek tak, aby územní plán byl
nadčasovým dokumentem, vytvářejícím podmínky pro hospodářský a společenský rozvoj obce.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Rohov z jeho 3. zasedání dne 15.12.2010 byl vybrán za zhotovitele
tohoto nového územního plánu projektant ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava. Zadání
územního plánu obce Rohov bylo schváleno zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 10.8.2011. Obec
zorganizovala pro občany s ing. arch. Jaroslavem Haluzou veřejnou besedu k novému územnímu plánu obce
Rohov, která proběhla ve společenském sále obecního domu 10.10.2011.
Do Návrhu územního plánu obce Rohov byly zapracovány ing. arch. Haluzou předané podněty občanů a
dalších subjektů. Tento návrh byl projednán s dotčenými orgány a je v současné době k nahlédnutí v tištěné
podobě na Městském úřadu v Kravařích (příslušný úřad územního plánování a pořizovatel) a na Obecním
úřadě v Rohově. Upozorňujeme občany, že ve středu dne 19.6.2013 v 16.00 hodin proběhne ve
společenském sále Obecního domu v Rohově VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
S ODBORNÝM VÝKLADEM. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (26.6.2013) mohou
podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (26.6.2013) může každý uplatnit své
připomínky. Námitky, připomínky a stanoviska zasílejte výhradě na adresu pořizovatele: Městský úřad
Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 43, 747 21 Kravaře.
Upozorňujeme dále občany, že výše uvedené veřejné projednání je pro konečnou podobu nového
Územního plánu obce Rohov velmi důležité a závazné, jelikož se po případném zakomponování
podnětů, změn či připomínek ze strany občanů posléze projedná v zastupitelstvu obce a formou Obecně
závazné vyhlášky schválí a po tomto procesu již nebude v následné době, respektive v nejbližší možné
době možnost provádět dalších změn.
________________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 31.5.2013 !

Společenská kronika – měsíc duben 2013
Jubilanti – 50 let
55 let
60 let
85 let
90 let
Úmrtí – 1 občanka

1 občan
1 občanka
1 občan
1 občanka
1 občanka

_______________________________________________________
Dne 22.4.2013 oslavila 90 let paní Hedvika Halfarová.
V sobotu 4. května 2013 oslavili významné životní
jubileum 60 let společného života –
diamantovou svatbu,
manželé Anna a František Němcovi.
Jubilantům srdečně blahopřejeme!
Manželům Němcovým pak k tomu navíc přejeme
další spokojená společná léta.

_______________________________________________________________________________________

VII. PŮLMARATÓN KIETRZ (PL)–ROHOV (ČR)

Vážení sportovní přátelé, na říjen roku 2013 připadá 35. výročí uvedení blahořečeného Jana Pavla II. na svatý
stolec. Ve třetím dnu konkláve, byl krakovský kardinál Karol Wojtyla
z Krakova jmenován papežem. Stalo se tak po 455 letech, kdy šlo o
papeže mimo území Itálie. Jeho pontifikát byl jedním z nejdelších v
dějinách církve – trval 26 let. Volba Jana Pavla II. za papeže byla
mimořádnou událostí nejen pro polský národ, ale rovněž pro celý
svět. Dne 8. června 2013 se v polském Kietrzi odehraje již VII.
ročník mezinárodního běžeckého závodu Půlmaratón Kietrz – Rohov,
který bude věnován tomuto výročí. Letošní ročník se tedy ponese v
duchu běžců pod jedním společným – blahoslavený Jan Pavel II. –
svatý!Již dnes však srdečně zveme příznivce sportu a zejména běžce
půlmaratónů na letošní 7. ročník Půlmaratónu Kietrz – Rohov,
který se uskuteční 8. června 2013. Žádáme rovněž všechny účastníky
o seznámení se z podmínkami závodu, jelikož jsou pro letošní ročník
do regulí závodu zařazeny změny, které usnadní registraci především
českých běžců a v neposlední řadě zkvalitní průběh celého sportovního klání. REGISTRACE
ZÁVODNÍKŮ JE K DISPOZICI V HLAVNÍM MENU WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ROHOV (vlevo
nahoře)!
Na setkání s vámi se těší Andrej Wojtowicz – ředitel závodu a Daniel Procházka – starosta obce Rohov.

POZVÁNKA NA DEN MATEK
ZVEME VÁS DNE 30.5.2013 v 15.30 HODIN DO SÁLU OBECNÍHO DOMU, KDE V ZÁBAVNÉM
KULTURNÍM PROGRAMU, POŘÁDANÉM KE DNI MATEK VYSTOUPÍ DĚTI Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY ROHOV.
vstupné dobrovolné

Obec postihly lokální záplavy
Dne 8. května 2013 před 14.00 hodinou zasáhla
obec Rohov silná bouřka, která způsobila
v obci znečištění místních komunikací
splavením zeminy z polí CETY spol. s.r.o. na
ul. Krátká a Hlavní směrem na Strahovice a
splavením zeminy z polí Zemědělské farmy
Rohov na ulici Hlavní od křižovatky směrem
k Hospodě U Komárků.
V průtahu obce se provádělo místními hasiči
odstranění nánosu bahna a kamení.U této
příležitosti děkujeme SDH Rohov za pomoc při
odstraňování těchto následků !

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________

V rámci česko-polské spolupráce se uskuteční
v roce 2013 dva festivaly přeshraniční kultury.
První se odehraje v Tworkowě (PL) 2.6.2013,
na druhém - v Hlučíně 14.7.2013, vystoupí také
dechová kapela Rohovanka!
_______________________________________________

SOUSTŘEDĚNÍ CYKLISTŮ, POŘÁDANÉ SK VEHA TEAM ROHOV
V RÁMCI AKCE ,,CYKLISTÉ BEZ HRANIC“, Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR – POLSKÁ REPUBLIKA – ZPRÁVA
Soustředění se konalo ve dnech 24. - 26. 4. 2013 za účasti 21 sportovců. Z toho 9 z polské republiky a 12 z
ČR, v prostorách Moravskoslezských Beskyd, se základnou v hotelu DUO na Horní Bečvě.
Počasí (až na pondělí odpoledne 22. 4.) přálo, teplota se pohybovala v rozmezí 19 – 21 °C a nepřízeň v
pondělním odpoledni byla nahrazena tréninkem ve výborně vybavené hotelové posilovně.
Závodníci byli rozděleni do dvou základních skupin – ženy a muži – přičemž muži měli dvě podskupiny,
rozdělené podle výkonnosti závodníků. A každá z nich plnila náročné denní limity v těžkém horském terénu –
ženy najezdily cca 60 - 75 km, muži ELITE 160-170 km, muži ostatní 120-140 km. Vyjížďky byly
kombinovány s volnou chůzí v horském terénu. Volný podvečerní čas byl naplňován buď účastí ve sportovní
herně (tenis, kopaná), nejčastěji však v hotelovém bazénu, či sauně nebo na individuálních masážích.
Dokonce, účast na ranní rozcvičce byla tentokráte 100 %. U všech účastníků byl program i pobyt přijat
pozitivně, podmínky pro přípravu byly přímo skvělé, v průběhu akce se nevyskytnul žádný negativní problém,
akce byla bez úrazů – byť trasy přípravy vedly jak v ČR, tak na Slovensku a v obtížném, kopcovitém terénu.
Takto koncipovaná příprava se jistě projeví ve zvýšené sportovní výkonnosti a navíc, přispěla k předávání
zkušeností mezi našimi a polskými závodníky, jakož k vzájemnému bližšímu seznámení se.

_____________________________________________________________________________________
Okénko z kulturních akcí Klubu seniorů
Členky klubu se kromě pravidelných setkání v březnu t.r. vypravily do divadla v Opavě na představení
Sekretářky z Ostrožné. Bylo to muzikálové představení, které se těší velké oblibě u diváků, což dosvědčuje
vždy vyprodané divadlo. Rovněž jsme shlédly v Opavě operu Nabuco s velkým kulturním zážitkem. Další
akcí byla beseda nazvaná Zábavně o stáří, která se uskutečnila v Kulturním domě v Hlučíně. Sál byl úplně
vyprodaný seniory místními i z okolních vesnic. Hlavními baviči byli Vladimír Hron a Aleš Cibulka
z Prahy. Pozvání přijali i ředitelé charitního domu v Ludgeřovicích a Domov u jezera v Hlučíně, dále velitel
policejního sboru. Poměrně vážné téma - zajištění seniorů v pozdním věku, bylo odlehčeno příjemným
doprovodem bavičů z Prahy, jejich vyprávěním veselých historek i písněmi p. Hrona. Všichni přítomní
senioři byli ještě obdarováni sponzorskými dary firmy Hartmann.
O pár dnů později jsme se zúčastnily divadelního představení opět v Kulturním domě v Hlučíně s názvem
Turecká kavárna a hlavními představiteli byli opět pražští herci a to Václav Vydra, Jana Boušková a Naďa
Konvalinková. Představení bylo zábavné, hodně nás pobavilo.
V budoucnu se ještě chystáme do opavského divadla. Na veškeré akce se samozřejmě nedostanou všichni,
jsme závislí na autech, resp.na počtu ochotných řidičů. A co připravujeme? V druhé polovině srpna
předběžně připravujeme opět zájezd pro všechny občany /nejen seniory/. Chceme navštívit poutní místo
Hostýn a skanzen Rožnov p.Radhoštěm. Bližší informace podáme v dalším čísle Zpravodaje.
Za Klub seniorů Marta Švanová

_________________________________________________________________________________
Vzpomínka na konec 2. světové války a osvobození obce
V těchto dnech jsme si připomněli již 68. 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 Raciborze, 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. Rohov byl osvobozen vojáky 28.
střeleckého sboru 60. armády. Za války padlo na frontách 35 místních občanů, svými životy na ni doplatili i
civilisté. Všichni schopní muži ze zdejší obce měli povinnost sloužit v německé armádě. Když válka skončila,
nacházeli se v zajateckých táborech. Poněvadž to byli lidé slovanského původu, byli postupně propouštěni. Než
se vrátili domů, prošli sběrným táborem např. v Motolech u Prahy, v Plzni a v Brně.
V obci Rohov nám válečné události připomínají dva pomníky.
• jedná se o památník německým vojákům padlým v obou světových válkách v obecním parčíku na ulici
Slezská, na kterém se nachází nápis: „Za položení životů 1914-1918, 1939-1945. Vzpomínáme…“.
Památník byl obnoven s pomocí finanční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2011.
• jedná se o památník sovětským vojákům za obcí směrem na Strahovice – obelisk, na přední části je
nápis v ruském znění, který není vytesán do kamene, ale tištěn. Tento nápis je již nečitelný.
Dle obecní kroniky:
Sovětští vojáci, kteří padli v opavském okrese byli do 25. ledna 1946 exhumováni a jejich ostatky převezeny na
hřbitov do Opavy. V Rohově toto bylo provedeno již na podzim 1945. Na věčnou paměť těžkých osvobozovacích
bojů svedených v okolí Rohova a v Rohově samém, stojí na východním okraji vesnice vpravo od silnice vedoucí
do Strahovic pomník, postavený Rudou armádou a zdejším obyvatelstvem. Je to čtyřboký komolý jehlan
s pěticípou hvězdou nahoře.
Obec žádala v roce 2009 o dotaci na obnovu tohoto pomníku Ruskou federaci v rámci připravovaného programu
pro zabezpečení zachování a rekonstrukci válečných hrobů a pietních míst v zahraničí na období 2011 – 2015
(prostřednictvím MěÚ v Kravařích), ale doposud neobdržela odpověď. Následně bylo Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) obci Rohov doporučeno, aby znovu zpracovala žádost o dotaci a
adresovala ji krajskému úřadu, který ji postoupí ruskému velvyslanci. Starosta obce žádost zpracoval a byla
odeslána KÚ MSK dne 2.3.2011. Stanovisko k této žádosti doposud nebylo obci sděleno.

památník na ul. Slezská

památník směrem ke Strahovicím_________

Více na adrese: www.rohov.cz, VÁLEČNÉ HROBY, lhttp://valecnehroby.army.cz/,“ „Evidence VH“ .

_______________________________________________________________________________________
Informace o knize o obci Rohov
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce připravuje historik PhDr. Václav Štěpán PhD. knihu o dějinách
obce Rohov. Kniha bude popisovat historii naší obce, bude ilustrovaná dobovými fotografiemi. Dokončená by
měla být v roce 2016. V současné době PhDr. Václav Štěpán PhD. studuje materiály k dějinám v archivech.

