Vychází v červnu 2013
č. 6/2013
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

stojíme na přelomu roku a před námi je společně s druhým pololetím také řada úkolů, které jsme si pro letošní
rok předsevzali. První letošní investice vložená do zpomalovacího semaforu je již ukončena. Dodavatelská
firma nám tento semafor již předala a může tedy sloužit svému účelu, tedy zklidnění dopravy na silnici I/46 ve
směru Kobeřice-Sudice. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové zařízení, běžně viditelné spíše ve městech,
provedeme „zaškolení“ chodců, především dětí, dopravujících se do škol.
O podaných projektech, o kterých jsem Vás informoval v minulých vydáních, Vás budu informovat i nadále,
ale již nyní Vám mohu s radostí oznámit, že nám byly schváleny další dvě dotace. První z nich je na obnovu
autobusových zastávek v obci, kterou jsme v rámci projektu předložili do programu Místní akční skupiny
Hlučínsko. Předmětem projektu bude kompletní výměna zastávek na ul. Opavské a ul.Hlavní. Na téže ulici
vybudujeme pro cestující směr Strahovice zcela nový přístřešek a já předpokládám, že tím docílíme zvýšení
komfortu cestování. Druhá dotace je poskytnutá na výsadbu další aleje, konkrétně hrušní a lip na polní cestě
za ul. Slezskou. Před samotnou výsadbou se provede geodetické zaměření této cesty a následně se provede
výsadba 64 ks hrušní v kombinaci 6 ks lip. Předpokládám, že výsadba bude provedena stejně jako poslední
roky v rámci pomoci dobrovolníků.
O ostatních projektech, respektive podaných žádostech o dotace, prozatím nevím nic bližšího, takže informace
o hodnocení našich žádostí Vám poskytnu později.
Ze společenského života :
Dne 30. května jsme byli svědky skvělého vystoupení našich dětí z mateřské školy. U příležitosti Dne matek
se konalo vystoupení dětí s krásným programem. Děti byly šikovné, za což sklidily dlouhý aplaus. Jen škoda,
že dospělých diváků bylo tak málo. Snad příště. Jak dětem, tak učitelkám mateřské školy, stejně tak rodičům
srdečně děkuji za organizaci a hladký průběh této oslavy.
Na sobotu 1.června si naši hasiči připravili pro děti program, který se v rámci Dne dětí odehrál díky špatnému
počasí v sále obecního domu. I přesto, že se předešlé Dětské dny organizovaly ve venkovních prostorách,
letošní akce byla stejně tak úspěšná, jako v minulosti. Věřím, že si děti, ale i jejich rodiče tohoto dne užili
dosytosti a do svých domovů všichni odcházeli spokojeni. U této příležitosti bych chtěl moc poděkovat našim
hasičům, rodinným příslušníkům, ale i ostatním za organizaci tohoto Dne dětí.
Jak jsem již uvedl výše, sobotní počasí ovlivnilo také organizaci tradičního Kácení máje, bohužel. Kácení
máje muselo být zrušeno, avšak větru dešti neporučíme, takže se letošní rok musel obejít bez této tradiční
akce. Snad příští rok. O den později, tedy v neděli 2. června již organizace opět tradiční akce – hasičské
soutěže v rámci Memoriálu Huberta Hluchníka, se uspořádala. Této soutěže se zůčastnilo množství
hasičských družstev, takže organizátoři – rohovští hasiči museli být spokojeni. O podrobnostech Vás
informujeme na jiném místě dnešního zpravodaje, proto jen doplním poděkování našim hasičům i za tuto

________________________________________________________________________________________
aktivitu. Děkuji všem ! V sobotu 8. června byl v polském Kietrzi odstarován již sedmý ročník mezinárodního
běžeckého závodu Půlmaratón Kietrz-Rohov. I když se těsně před startem zaregistrovalo více jak 450 běžců,
na startovní čáru se jich nakonec postavilo 387 ! Tento počet závodníků je, krom rekordu v počtu
zúčastněných závodníků, důkazem toho, že si maratónští běžci náš závod oblíbili. O podrobnostech Vás
informuji na jiném místě zpravodaje a zároveň děkuji všem spoluorganizátorům, především našim hasičům a
dalším dobrovolníkům za pomoc při organizaci.
V těchto dnech budou opouštět naše děti mateřské či základní školy. Přeji všem dětem spokojené prázdniny,
žádný úraz, žákům základních škol jen samé jedničky na vysvědčení a zvláště deváťákům úspěšné studium na
dalších stupních studia.
Vám všem přeji poklidné dny nastávajícího měsíce, odjíždíte-li na dovolené, tak bezpečný dojezd i příjezd
domů a především zdraví a pohodu.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
________________________________________________________________________________________
VII. PŮlmaratón Kietrz – Rohov 2013 je již minulostí
Dne 8. června 2013 se odehrál již sedmý ročník mezinárodního běžeckého podniku Půlmaratón Kietrz –
Rohov. Stoupající počet účastníků, kterých bylo v letošním roce rekordních 387 ! svědčí o oblibě tohoto
závodu. Kromě stálých polských a českých běžců se VII. ročníku zůčastnilo také několik běžců z daleké
Afriky – Etiopie, Keňa, ale i z Maďarska a Ukrajiny.
Letošnímu ročníku dle vyjádření samotných běžců počasí moc nepřálo – bylo poměrně horké a dusné počasí,
nicméně vše dopadlo až na jednu nevolnost jednoho běžce v pořádku. Všichni doběhli do cíle bez větších
komplikací, avšak časy některých závodníků se protáhly až na dlouhé 3 hodiny. V cíli však na každého běžce
čekaly medaile, drobné občerstvení a pro ty šťastnější množství hodnotných cen.
VII. Půlmaratón Kietrz – Rohov byl, stejně jako předešlé ročníky rozdělen do několika kategorií, ve kterých
tu hlavní vyhrál s časem 01.11.17 hod. maratónec z daleké Etiopie ASHENAFI Erkolo z týmu Benedek
Team Adis Abeba. S časem 01.11.55 hod. se na druhém místě umístil maďarský běžec BEREC Lajos ze
stejného klubu. Třetí příčku obsadil polský závodník ZAGÓRNY Marcin z týmu Finisz Kalisz/Sport Team
Radnica. Trať zaběhl časem 01.13.25 hod.
V ženské kategorii se na prvním místě umístila maďarská běžkyně Kácser Zita s časem 01.21.28 hod..
Druhou příčku obsadila keňanka CHEPKEMEI Christiane s časem 01.21.48 hod.. Obě závodnice startovaly
stejně jako vítěz mužské kategorie, tedy z oddílu Benedek Team Adis Abeba. S časem 01.24.20 hod. pak
obsadila třetí příčku polská běžkyně KUCHARSKA Ewa, závodící za klub MKS Iskra Pszczyna.
Součástí Půlmaratónu Kietrz – Rohov je rovněž Prémiová cena starosty obce Rohov na 10 kilometru. Tu
letošní obsadili závodníci v tomto pořadí. 1. místo ASHENAFI Erkolo. s časem 00.33.22 hod. 2. místo
BEREC Lajos s časem 00.33.27 hod. a na 3. místě se umístil ZAGÓRNY Marcin s časem 00.34.08 hod.
Letošní ročník lze bez nadsázky hodnotit jako povedený, avšak stále je zapotřebí vylepšovat organizaci či
administrativní stránku závodu, jako například registraci českých běžců. Věřím, že se v příštím roce vylepší
vše natolik, že již osmý ročník bude ještě lepší než ten letošní.
Rád bych svým jménem moc poděkoval především běžkyním a běžcům za účast v závodu, všem
organizátorům jak na polské straně, tak i na české – jmenovitě starostům obcí, členům Sboru dobrovolných
hasičů a všem ostatním pomocníkům z obcí Rohov, Sudice a Třebom. Děkuji rovněž všem sponzorům, panu
burmistrovi Kietrze Mgr. Józefovi Matelovi a také, a to především, řediteli závodu – Andrzejowi
Wójtowiczowi !
Daniel P r o c h á z k a – starosta obce Rohov

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Nový územní plán obce Rohov – NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Ve středu 19.6.2013 v 16.00 hodin proběhlo v sále Obecního domu v Rohově VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU S ODBORNÝM VÝKLADEM, za účasti projektanta ing. arch. Jaroslava
Haluzy a ing. Kristy Březíkové z Městského úřadu v Kravařích.
Návrh územního plánu, zpracovaný jako návrh opatření obecné povahy, byl vystaven k nahlédnutí v tištěné podobě:
1. na Městském úřadu v Kravařích, oddělení výstavby a územního plánování, denně, v pondělí a ve středu od 8:00 do
17:00 hodin; v úterý od 8:00 do 14:00 hodin; ve čtvrtek od 7:00 do 15:00 hodin a v pátek od 7:00 do 12:00 hodin
2. na Obecním úřadu v Rohově denně, v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00
do 13:00 hodin
ode dne 07.05.2013 do dne 19.06.2013 a je zveřejněn na webových stránkách Kravař
(www.kravare.cz), sekce: OBČAN – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ – ÚP PROJEDNÁVÁNÍ; http://www.kravare.cz/omeste/uzemni-planovani/up-projednavani/.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (26.06.2013) mohou podat námitky proti návrhu územního plánu
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V námitkách musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později
uplatněným námitkám se nepřihlíží.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (26.06.2013) může každý uplatnit své připomínky. Dotčené
orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly
od společného jednání změněny. K později uplatněným připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.
Námitky, připomínky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele :
Městský úřad Kravaře, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Námitky, připomínky a stanoviska musí splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu, tj. musí být patrno, kdo
připomínku uplatňuje, které věci se týká a co navrhuje. Při veřejném projednání se dle § 22 odstavce 3 stavebního zákona
stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je
uplatňuje a připojí se k záznamu o průběhu veřejného projednání.

Bližší informace jsou zveřejněny na www.rohov.cz, aktuality nebo podá: Obecní úřad !
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Nový jízdní řád drážní dopravy
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje připravuje návrh jízdních
řádů drážní (vlakové) dopravy na období 2013/2014. Návrhy jízdních řádů jsou také zveřejněny na webových
stránkách MSK: www.kr-moravskoslezsky.cz v sekci Veřejná správa, části Doprava, části Veřejná dopravajízdní řády, pod bodem č. 7 Návrh jízdního řádu drážní dopravy na období 2013/2014. Připomínky k návrhu
jízdního řádu můžete uplatnit na obecním úřadě do 30.06.2013, následně budou předány KÚ MSK v Ostravě.
________________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému
přijímání přistoupilo
v chrámu sv. Jana
Křtitele v Sudicích
celkem 16 dětí.
Z Rohova to bylo 6
dívek a 2 chlapci.

________________________________________________________________________________________
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rohov za rok 2012

Přehled akcí námi pořádaných i těch kterých jsme se zúčastnili s vlajkovou zástavou popřípadě jinak aktivně.

První společenskou akcí byl hasičský ples pořádaný tradičně druhý týden v lednu. O hudební doprovod se
postarala skupina p. Meleckého z Kravař. Nechyběla bohatá tombola, slosovatelné vstupenky a dobrá nálada
všech zúčastněných. Na ples dorazila i nečekaná návštěva - kontroloři na ochranu autorských práv ,,OSA“.
Zpětně byl pořadatelům, tedy hasičům, vyměřen poplatek ve výši 386 Kč za ples. Z toho plyne poučení, že je
potřeba této instituci nahlásit každou veřejnou akci, na které bude hrát hudba podléhající poplatkům.
17. 2. Okrskový aktiv na Borové, aktiv byl zahájen výroční schůzí okrsku, následovalo pohoštění a
společenská zábava.
V březnu jsme pozvali všechny ženy spolupracující s hasiči včetně manželek aktivních členů na posezení u
příležitosti MDŽ. Pozváno bylo 28 žen a připraveno bylo pohoštění a kytka.
3. května mše svatá za živé a zemřelé rohovské hasiče v kapli.
13. května členové zásahové jednotky se zúčastnili Okrskové soutěže v Sudicích a umístili se na celkovém 5
místě.
19. května Svatofloriánské setkání okrsku ve Strahovicích.
26. května Dětský den s kácením máje. U té příležitosti byl den otevřených dveří v hasičské zbrojnici a
v zasedací místnosti - v klubovně SDH. Při této akci je nám partnerem obecní úřad. Hlavními organizátory
dětského dne byli p. Fedáková a p. Tomíčková Z., samozřejmě bylo zapojeno mnoho dalších, kteří na této
akci pracovali.
4. června jsme se podíleli na prezentaci naší obce v rámci soutěže Vesnice roku 2012.
3. června na hřišti TJ Spartaku Rohov proběhl 2. ročník Memoriálu pana Huberta Hluchníka. Zakoupili jsme
poháry pro muže a ženy. Soutěžilo se také o putovní pohár.
10. června se členové SDH zúčastnili dalšího ročníku Moravské brány, která se konala v DZIERZISLAWI.
Družstva českých i polských hasičů soutěžila v požárním útoku. Po ukončení soutěže jsme se jako již tradičně
přesunuli do Rozumic k přátelskému posezení.
30. června Rohovský odpust. Organizačně jde o nejnáročnější akci, musí se naplánovat s dostatečným
předstihem. Nejvíce starostí nám zabralo vymýšlení programu na celé odpoledne a také večerní a noční
program. Z obecního rozpočtu jsme měli k dispozici 30.000 Kč na program včetně hudby. Snad se nám
podařilo dát dostatečně bohatý program pro všechny věkové skupiny lidí.
Program: vystoupení mateřské školky, Rohovanky, místních seniorek, vystoupení kouzelníka a klauna,
skupiny Kabát revival, ohňostroj, ukázka vojenských zbraní a oblečení – p. Pečinka, skákací hrad na celé
odpoledne pro děti zdarma.
4. srpna pouliční slavnost (Štrassenfest). Tato stále oblíbená akce proběhla na ulici Horní. Nechyběly tradiční
pochutiny, kolo štěstí a bohatá tombola, do které přispívají cenami také spoluobčané, kterým děkujeme.
Cyklokros - 4 členové SDH umývali závodní kola.
V září jsme ukončili sezónu opékáním na Kučakovci. Tato akce byla pro všechny, kdo se podílejí na chodu
SDH nebo pomáhají při různých akcích.
V říjnu proběhla zkouška strojů a techniky v Kobeřicích.
V listopadu jsme uzavřeli smlouvu o pronájmu tělocvičny v ZŠ v Sudicích na období leden až březen.
Dne 7. prosince byla v plánu brigáda. Spolu se starostou obce jsme zajeli do lesa pro vánoční strom, postavili
ho u kaple a nasvítili.
15. prosinec výroční Valná hromada.
Na závěr bychom chtěli poděkovat starostovi obce, zastupitelům, obecním zaměstnancům za pomoc při
přípravě akcí a podporu naší činnosti. Poděkování patří také členům SDH, všem kteří nám jsou nápomocní,
taktéž všem sponzorům a lidem kteří se účastní kulturních akcí v obci.
SDH ROHOV
Vyšlo další číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko, téma roku 2013 „Světci v životě
Hlučínska“. Z obsahu čísla 1/2013: Můžete se dočíst o obci Třebom, o 90. výročí
připojení Hati a Píště k ČSR, seznámit se můžete s historií farnosti ve Štěpánkovicích,
článek je věnován také připomenutí cyrilometodějské úcty na Opavsku a
Hlučínsku.Časopis si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 35,- Kč
_______________________________________________________________________________________
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USKUTEČNILO SE
MORAVSKÁ BRÁNA 2013

Družstvo mužů SDH ROHOV
Hilšer Jakub, Slanina Jan, Duda
Adam, Boček Radek, Pleva Ondřej,
Večerek Martin, Fedák Ondřej

Letošní Moravská brána se konala 25. května 2013 na území ČR v obci
OLDŘIŠOV. Sbory se shromáždily u Obecního úřadu a průvodem se
přesunuly k rybníku, kde proběhl nástup 15. mužských a 3. ženských
družstev. Poté slavnostně zazněly hymny obou států a soutěž mohla
začít. Nejprve proběhly štafety 5x100m a poté požární útok. Štafeta
5x100m byla velmi zajímavá, první překážkou bylo překonání střechy
chaloupky po žebříku a předání proudnice druhému, druhý musel
překonat přelezením okno, třetí přenesl hasicí přístroj na určený bod,
čtvrtý proběhl kladinou a konečně finální veslování na raftu až do cíle.
Naše družstvo se umístilo na krásném 3. místě a naši polští kolegové
na místě 15. Po skončení soutěže nám členky a členové v klubovně
SDH připravili malé občerstvení pro účastníky soutěže.
Jakub Hilšer, SDH ROHOV

_________________________________________________________________________________________________

MEMORIÁL HUBERTA HLUCHNÍKA – SOUTĚŽ SDH ROHOV
2.6.2013 proběhla na hřišti TJ SPARTAKU ROHOV hasičská
soutěž mužů a žen. Startovné zaplatilo 13 družstev mužů a 4
družstva žen. Tradičně dorazili hasiči z Lesních Albrechtic,
kteří u nás vyhrávají nejčastěji a pravidelně dosahují
neuvěřitelných časů. Soutěž odstartovala ve 14.30 h jednotka
místních hasičů ve zcela novém složení, což diváci hned
poznali - útok nebyl dokončen. Členové družstva jsou
převážně mladí kluci, kteří byli nervózní ze svého teprve
druhého startu mezi muži a také z konkurence, která
dorazila.Přejeme jim ať je tento sport baví a když budou
pravidelně trénovat výsledky se časem dostaví. Muži soutěžili
v prvním kole o poháry a nejlepší družstvo si odvezlo navíc
putovní pohár, který jim byl zapůjčen po dobu jednoho roku:
1. Lesní Albrechtice,,A“
15:96
2. Píšť
16:06
3. Větřkovice
16:20
10. Rohov
,,N“
Ve druhém kole soutěžili o finanční hotovosti
1500 Kč, 800 Kč, 500 Kč:
1. Lesní Albrechtice,,A“
15:31
2. Píšť
15:52
3. Závada
15:91
11. Rohov
19:60
Ženy soutěžily o poháry:
1. Svoboda
18:78
2. Bobrovníky 19:52
3. Závada
19:98
4. Bohuslavice 57:34
____________________________________________________

Společenská kronika – měsíc květen 2013
Jubilanti – 50 let 1 občan
55 let 1 občanka
60 let 1 občanka
65 let 1 občanka
75 let 1 občanka
Diamantová svatba – 1 manželský pár

_______________________________________________________________________________

ZVEME VÁS
TJ Spartak Rohov a Obec Rohov Vás zvou
v sobotu 29.6.2013 do areálu Kučakovec
na
tradiční

Od 15.30 hod. – 16.30 hod. proběhne slavnostní sváteční mše svatá, kterou bude celebrovat s otcem
Lucjanem také p. farář Pavel Grodek z Albrechtiček. Po mši svaté bude následovat bohatý doprovodný
program :
16:30-17:00 Rohovanka
17:00-18:00 Bernardini http://www.bernardini.cz/, a poté vystoupení Rohovských seniorek
18:00-19:30 program pro děti, klauni, žongléři apod.
Od 20:00 DJ Spectro
Bohaté občerstvení např. rohovské koláče, zákusky, různé speciality, alko
i nealko nápoje apod. zajištěno ! Pro děti kolotoče !
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.
__________________________________________________________________________________
Zveme všechny nadšence fotbalu na

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
KDY: v sobotu 6.7.2013, prezentace v 10:00, začátek 10:30
KDE: hřiště TJ Spartak Rohov
HRÁČI: mužstva 4 + 1, s možností hokejového střídání náhradníků
- Přihlásit se můžou všichni, co se nebojí fotbalu, nevadí jim bolavé nohy, mají rádi zábavu a hlavně ,,poháry
s pěnou“, neboť právě o pivní výhry se bude hrát ☺
S SEBOU: kopačky, formu a dobrou náladu (sprchy zajištěny)
- startovné 300,- Kč/družstvo
KDE SE PŘIHLÁSIT: - Martin Halfar, tel: 776 461 975
- turnajrohov201364seznam.cz
- přihlašujte se nejpozději do 5.7.2013

Občerstvení zajištěno, fanoušky si vezměte s sebou, těšíme se na Vás !
_________________________________________________________________________________
TJ SPARTAK ROHOV pořádá na místním hřišti
ve dnech 6. – 7.7. 2013
tradiční
Program:

Sportovní slavnost

Sobota 6.7.2013
od cca 10:00 do 15:00 pouliční turnaj
15:30-19:00 turnaj starších hochů: Rohov, Sudice, Polsko
20:00-02:00 diskokarneval s DJ Ambrožem

Neděle 7.7.2013
13:00 - 18:00 turnaj mužů „Memoriál Antonína Havaly“ za účasti týmů: Sudice, Strahovice,
Kobeřice, Rohov, v mezičase utkání minižáků Strahovice
19:30 - losování věcné tomboly
Bohaté občerstvení v průběhu sportovní slavnosti zajištěno !
Srdečně zvou pořadatelé !
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Odpady v naší obci
V obci Rohov probíhá pravidelný čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu – popelnic.
Abychom snížili množství tohoto odpadu, provádíme toto třídění:
Plasty – v obci sbíráme 1x za měsíc do žlutých pytlů, obec si ve výtěžnosti plastů vede nadprůměrně dobře
(2.místo v rámci MSK v r. 2012), tvoří hlavní složku finanční odměny pro obec od spol. EKO-KOM a.s.
Polystyrén – sbíráme odděleně od plastů do žlutých pytlů (sběr v rámci termínu svozu plastů)
Kompozitní obaly – nápojový karton: sbíráme odděleně od plastů 1x za měsíc do oranžových pytlů, jedná se
o obaly-krabice od mléka, džusů, krabicových vín, dětských nápojů apod. (sběr v rámci termínu svozu plastů)
Sklo - v obci jsou umístěny u obchodu potravin sběrné nádoby – odpadové zvony na sklo bílé a barevné, také
ve sběru skla patří obec v rámci Moravskoslezského kraje mezi nadprůměrné
Papír - v obci sbíráme 1x za měsíc (sběr v rámci termínu svozu plastů), obec si ve výtěžnosti papíru vede
velice podprůměrně, je třeba zvýšit množství sbíraného papíru !
Bioodpad – obec v loňském roce podala žádost o dotaci na pořízení kompostérů na tento biologicky
rozložitelný odpad, žádosti bylo vyhověno! Po ukončení projektu bude možné takto likvidovat především
zeleň ze zahrad – dodávka kompostérů do domácností se předpokládá po výběrovém řízení na dodavatele
Sběr vyřazených elektrozařízení – domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na
místě zpětného odběru – sběrné místo v prostoru bývalé silážní jámy v JV části obce, a to v průběhu celého
roku! Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musí být kompletní. V takovém
případě hradí další nakládání s vyřazenými spotřebiči výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních
systémů. Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako
je např. topné těleso, buben apod. Takovéto výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obce. Promítají se tedy do úhrady za svoz velkoobjemových nebo nebezpečných
odpadů, které pak platíme všichni svozové firmě Marius Pedersen a.s.
Obec spolupracuje se společností ASEKOL s.r.o., která se zabývá odebíráním vyřazených elektrozařízení.
Od této společnosti obec dostává paušální odměnu za počet odevzdaných televizorů, počítačových monitorů a
také za množství odevzdaného drobného elektrozařízení (notebooky, mobilní telefony), které mají občané
možnost odevzdat do e-domku umístěného v prostoru bývalé silážní jámy v JV části obce, a to v průběhu
celého roku! V tomto směru obec uzavřela dále smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností Elektrowin a.s. a EKOLAMP s.r.o. Tyto společnosti se zabývají odebíráním vyřazených
elektrozařízení a obec má tak možnost čerpat jak odměny za odvezené kilogramy elektrospotřebičů, tak i za
propagaci recyklace sběru v obecním zpravodaji. Občané mají možnost odevzdat velké bílé spotřebiče např.
ledničky, myčky, sporáky, dále vysavače, žehličky, kávovary, vrtačky, brusky, sekačky, křovinořezy, ale také
zářivky na sběrné místo v prostoru bývalé silážní jámy v JV části obce, a to v průběhu celého roku!
Cílem je nejen snížení nákladů za likvidaci elektrozařízení, ale také podnítit ekologické chování občanů !
Sběr použitých přenosných „suchých“ baterií a akumulátorů - v obci je umístěn v chodbě Domu služeb u
vstupních dveří do obchodu potravin – zde mohou občané odevzdávat veškeré použité tužkové a
mikrotužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních
telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Obec sice od této společnosti nedostává odměnu, jedná se pouze o
odběr těchto vysloužilých zařízení, ale důležitým aspektem je zde ochrana životního prostředí
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – obec zajišťuje 2x ročně prostřednictvím firmy Marius
Pedersen a s.
Sběr použitého ošacení – probíhá min. 2x ročně ve spolupráci s občanským sdružením Diakonií Broumov
Kovy – probíhá sběr firmou KOVOŠROT Harkov, termín je občanům oznámen místním rozhlasem
Obec děkuje všem občanům, kteří odpady třídí !Na základě umístění obce v soutěži O keramickou popelnici
za rok 2012 - obec Rohov se umístila na 45. místě v pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel
Moravskoslezského kraje, se obracíme na občany o pokračování v tomto trendu.
O společnosti EKOLAMP s.r.o. -jde o neziskovou organizaci, která byla založena v roce 2005. Občané,
firmy, obce i veřejné instituce mohou vysloužilé světelné zdroje a svítidla odevzdávat zdarma k odborné
recyklaci prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP.

O společnosti ELEKTROWIN a.s. - jde o neziskovou organizaci, která byla založena v roce 2005.
Provádí zpětný odběr, zpracování, využití a recyklaci elektrozařízení a elektroodpadu.

________________________________________________________________________________
Občané naší obce sběrem a recyklací elektrospotřebičů výrazně
pomáhají chránit životní prostředí !
V loňském roce bylo občany recyklováno 15 kusů televizí, 36 kusů PC
monitorů – tj. 960 kg, a dále 250 kg ostatních drobných elektrozařízení. V naší obci je již několik let
možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL,
která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí. Dále
z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí, monitorů a drobného
elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami
přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2 200 korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km automobilem.
Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější, než těžba
primárních surovin přímo ze Země.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 15 televizí, 36 monitorů a 250 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,64
MWh elektřiny, 577,47 litrů ropy, 62,32 m3 vody a 0,61 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 3,14 tun CO2, ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,22 tun“.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Společnost hodnotila,
jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace na životní prostředí.
Následné výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra se
společnosti ASEKOL jen v loňském roce v České republice podařilo ušetřit více než 9 miliónů litrů ropy,
které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což je
spotřeba celé České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3 225 cest
kolem rovníku automobilem s běžnou spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti, kteří si dají tu práci a
zodpovědně třídí odpad, čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 26.6.2013!
________________________________________________________________________________
Informace o odevzdaných odpadech
Dne 4.5.2013 proběhl v naší obci svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Firmě Marius
Pedersen a.s. bylo odevzdáno 3,18 t velkoobjemového odpadu. Za I. čtvrtletí roku 2013 bylo odevzdáno:
0,735 t sklo čiré a 0,735 t sklo barevné a 1,512 t papíru.____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Mladá maminka s přítelem a s dítětem ve věku 9 měsíců hledá podnájem. Kontakt: 774 117 646.
_________________________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek
30.5.2013
vystoupily děti
z Mateřské
školy ve
společenském
sále Obecního
domu
s kulturním
pásmem
ke Dni matek.

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
FESTIVALY PŘESHRANIČNÍ KULTURY
Měsíce červen a červenec 2013 se na Hlučínsku a v polském příhraničí
nesou v duchu festivalů. Dne 2. 6. 2013 se konal Festival přeshraniční
kultury v Tworkowě v gmině Krzyżanowice, který se setkal s výborným
ohlasem a kde mohli diváci zhlédnout řadu pěkných vystoupení
situovaných do nádherného prostřední ruiny zámku. Druhý z festivalů
proběhne dne 14. 7. 2013 od 13,00 hod. na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Diváci se mohou těšit na dechové kapely Hlučíňanku, Kobeřanku a
Rohovanku, folklorní soubory Majiček ze Šilheřovic, Burianky z Bolatic,
Škobránek ze Štěpánkovic, Bolatické seniorky, taneční vystoupení skupin
Bobři, souborů Vřes z Vřesiny a Slunečnice z Kobeřic, TAURUS z Kravař,
sbory Cecylia a VIVACE, mažoretky a mnoho dalších souborů z Hlučínska
a polských gmin Krzyżanowice, Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie.
Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních výrobků z regionu,
takže si na své určitě přijdou jak dospělí tak i děti. Vstup na akci je zdarma.
Akce je realizovaná v rámci projektu „Festival přeshraniční kultury“, reg. č.
CZ.3.22/3.3.04/12.03303, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

______________________________________________________________________________
BEZDRÁTOVÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET V OBCI ROHOV
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření služeb v oblasti bezdrátového
vysokorychlostního internetu v naší obci. V těchto dnech byl zahájen provoz nového vysílače pro příjem
internetu, který provozuje společnost za200.cz. Vysílač je umístěn v areálu fa Ceta s.r.o. a pokrývá celou
obec. Máte-li zájem o napojení, prosím kontaktujte se přímo u společnosti za200.cz. Podrobné informace
naleznete na jiném místě dnešního vydání Rohovského zpravodaje.________________________________

