Vychází v červenci 2013
č. 7/2013
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

bývá zvykem, že se při začtení do úvodního slova Rohovského zpravodaje dozvídáte o průběhu akcí za uplynulý
měsíc ať už z oblasti investiční či společenské. Dnešní vydání nebude výjimkou. Předně bych chtěl informovat a
doufám že potěšit obyvatele z ulice Horní „Na Hasenbergu“, že se nám podařilo v rámci žádosti Sdružení obcí
mikroregionu Hlučínska – západ získat dotaci na obnovu chodníků. Z Programu obnovy venkova
Moravskoslezského kraje máme schválenou dotaci ve výši více jak 83 tis. Kč z celkových plánovaných nákladů
ve výši 183 tis. Kč. Dotace patří mezi ty nižší, ale bezpochyby – díky za ni. V těchto dnech budeme vyhlašovat
výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele a předpokládám, že v průběhu následných měsíců zahájíme
vlastní stavební práce. O přesném termínu budeme vědět až v příštím měsíci (z výsledku výběrového řízení)
avšak veškeré práce musí být dokončeny do konce letošního roku. Jak jsem již zmínil, projekt bude realizován
v rámci našeho mikroregionu Hlučínska a to konkrétně v šesti obcích. Naše obec je v pořadí třetí. O
podrobnostech a především přesných termínech stavebních prací budeme s předstihem informovat (především
občany z ul. Horní). S žádostí o dotaci na nové oplocení našeho sběrného dvora (bývalá silážní jáma na
rohovském středisku Cety Kobeřice) jsme už tak úspěšní nebyli. Naše žádost byla již podruhé vyhodnocena
záporně. V dotačním programu společnosti ASEKOL byly schváleny projekty obcí a měst, které se
problematikou separace vysloužilého elektrozařízení zabývají delší dobu. Máme tudíž stále co dohánět.
To, že nám není lhostejný život v Rohově, především v oblasti zajišťování služeb občanům svědčí i skutečnost,
že provádíme pravidelné průzkumy v řadách domácností - občanů obce. V minulém měsíci jsme do Vašich
domácností zasílali dotazníkové formuláře, abychom zjistili, co Vám v obci nejvíce chybí či vadí. Bohužel se
nám sešlo zpět pouze sedm dotazníků, které se navíc úplně minuly účinkem. Z výsledků nemůžeme vyhodnotit
prakticky nic s výjimkou dvou problémů. Jedním z nich je spolupráce zastupitelstva obce, které jeden
respondent vyhodnotil docela ošklivým způsobem. Nevím z čeho čerpal, ale rozhodně můžu za sebe
konstatovat, že rohovské zastupitelstvo funguje bez větších potíží a já jsem za tuto vzájemnou spolupráci, za
jakýkoliv návrh, připomínku či kritiku rád a bez problémů ji přijímám. Druhou připomínkou byla absence
využívání volného času občanů, a to jiným způsobem, než na dětských hřištích – určené prioritně pro naše děti.
Jsem si toho vědom a již nyní můžu informovat o přípravě jednoho zajímavého projektu, kterým bude
vybudování in-line dráhy pro nadšence na kolečkových bruslích. Na ploše bývalé skládky plánujeme vybudovat
tuto dráhu ve dvou etapách, z nichž první bychom v případě přiznané dotace mohli realizovat příští rok. Tato
dráha však nebude určená pouze pro bruslaře na kolečkových bruslích, ale využití jistě najdou i maminky
s kočárky, cyklisté a také všichni ti, kteří se budou chtít „jen tak projít“. V rámci projektu počítáme i s instalací
laviček, odpadních košů a také zeleně v podobě parku. Sám jsem zvědav, jak se nám to podaří, ale výsledný
efekt bude jistě v jiné podobě, než tomu bylo před více jak deseti______________________________________

________________________________________________________________________________________
lety.Pokud kdokoliv z řad občanů má další nápady, jak „strávit“ volný čas v Rohově,budu rád, když mi poradí !
Ze zbývajících projektů : autobusové zastávky bychom mohli vyměnit v průběhu dvou měsíců (odhad), jelikož
výběrové řízení zahajujeme příští týden. Projekty Zelená stuha a Revitalizace zeleně v obci budeme realizovat
v podzimních měsících.
Psali jsme již také o schválené dotaci na kompostéry. Zastupitelstvo obce již v rámci výběrového řízení
schválilo dodavatelskou firmu, se kterou bude v příštím týdnu uzavřená Smlouva a z této Smlouvy vyplývá
dodávka těchto kompostérů do 60 dnů. Jakmile budou kompostéry k dispozici našemu úřadu, budeme Vás s
předstihem informovat. Znova připomínám, že mají šanci ještě i ti občané, kteří se v době přípravy projektu
nepřihlásili v dotazníku. Na tyto „opozdilce“ jsem pamatoval a ti mají možnost dodatečně kompostér získat
(bezplatně).
V návaznosti na výše uvedené bych se na Vás chtěl, Vážení občané, obrátit s prosbou o jakýkoliv námět,
připomínku či požadavek na zlepšení čehokoliv, co nás obklopuje, který potřebujeme při každodenní práci na
zlepšování podmínek života v obci Rohov. Již nyní děkuji.
Jelikož jsou prázdniny v plném proudu, přeji Vám, abyste je prožili nejlépe jak můžete. Mějte pohodové dny !
Daniel P r o c h á z k a, starosta
________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
____________________________________________________
Nový územní plán obce Rohov
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. Účast občanů obce: 16 osob.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (26.06.2013)
mohl každý uplatnit námitky, připomínky a stanoviska, a to na
adresu pořizovatele : Městský úřad Kravaře, odbor výstavby,
územního plánování a životního prostředí. V současné době
probíhá jejich vyhodnocení.

_________________________________________________________________________________
UPOZORŇUJEME !!!
Následující upozornění se týká skutečnosti, že se opět množí počet občanů, kteří ve víkendové dny – soboty
podvečer a neděle ruší okolí hlukem spojeným se sekáním trávy, řezáním apod. Obec Rohov sice nemá vydanou
obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku omezením hluku, doufáme ale,
že si připomínku konkrétní občané vezmou k srdci a ustanou v rušení okolí v předmětných dnech a časech.

________________________________________________________________________________
Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpady (splatný jednorázově do
30.6.2013, v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 30.6. a 30.9.2013), dále poplatek za psa a za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !
________________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 31.7.2013 !
________________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 6. května 2013 očkování psů proti vzteklině.
Skoro polovina vlastníků psů využila této možnosti a bylo naočkováno 42 psů, v obci je
evidováno cca 93 psů - přesný počet se neustále mění podle počtu přihlášených a
odhlášených psů. Povinností každého majitele psa je podle Obecně závazné vyhlášky č.
2/2010 o místních poplatcích v obci Rohov přihlásit psa, který dovršil stáří 3 měsíců a to do 15 dnů. Rovněž je
povinností ohlásit zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od úhynu psa, darování jinému majiteli nebo
prodejem, ztrátou, utracení psa nebo přestěhování se apod.

______________________________________________________________________________________

Zájezd občanů z Rohova

Klub seniorů ve spolupráci s Obecním úřadem v Rohově pořádá ve čtvrtek dne 29. srpna 2013 zájezd pro
všechny občany z Rohova. Program zájezdu: Poutní místo sv. Hostýn se mší svatou a prohlídkou s průvodcem,
pak exkurze ve svíčkárně Unipar a návštěva skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Cena zájezdu je Kč 200,-,
vstupné do skanzenu si hradí každý sám. Odjezd bude v 6.30 hod. od Hospody U Komárků.
Zájemci ať se hlásí u p. Marty Švanové do 31.7.2013. Pokud do tohoto data nebude autobus naplněn, budou
volná místa nabídnuta zájemcům z okolních vesnic._______________________________________________
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 19.7. a 15.8.2013 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
_______________________________________________________________________________________
Obec přispěla ke zlepšení životního prostředí
V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno
27 034 318 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru
spotřebuje za rok 300 000 domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKOKOM ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což
představuje více než 1% celkových emisí skleníkových plynů
ČR. Obec v konečném úhrnu ušetřila 935 267 MJ energie
(oproti r. 2011 snížení o 82 231 MJ) a přispěla ke snížení
emisí CO2 ekv. v ovzduší 37,075 t (o 3,764 t méně než v r.
2011).
Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.____________

_________________________________________________________________________________
Bude Vás zajímat
V květnovém vydání Rohovského zpravodaje jsme
se zmínili o památnících na území obce Rohov.
V dnešním vydání chceme občanům přiblížit
sakrální stavby – kříže a nápisy na nich. Tyto
sakrální stavby byly (kromě kříže u kaple sv. Petra
a Pavla) obnoveny s pomocí finanční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2011 a
vysvěceny dne 5.5.2012.
Na katastru obce Rohov se nachází:
• kříž na ulici Hlavní před čp. 5, který původně stál na začátku nynější ulice Krátká
Nápis: Já jsem vzkříšení a život !
• kříž na ulici Hlavní před čp. 40, který v r. 1997 vysvětil páter Jan Vidlák
Nápis: INRI (znamená "Ježíš Nazaretský, král židovský")
• kříž na ulici Hlavní u kaple sv. Petra a Pavla, který byl postaven v r. 1932 u příležitosti výstavby kaple
Nápis: Wer, mein Jünger werden will, verleugne sich selhat, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.
Mat. 16.24.
Překlad: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Mat. 16.24.)
• kříž na ulici Slezské čp. 132, který byl postaven v r. 1909 a vysvěcen v květnu r. 1909 páterem Arnoštem
Jureczkou ze Sudic
Nápis: Christ, geh nicht ohne, Gruß vorbei. Denk, daß ich dein Erlőser sei.
Volný překlad: Křesťane, neprojdi okolo bez pozdravu. Pamatuj, že já jsem Tvůj Vykupitel.______________
LÉTO
Cos nám léto přineslo zas? Mnoho kvítí modrého? Stokrát v slunci rozkvétá všechno kolem nás.
Všechny barvy květů provoní to léto a slunce jas prozařuje nás. To léto někdy podivným se zdá. V slunci
poledním se nám krátí dech a v stínu je odpočinek. Jen u vody cítíme trochu chlad a vlažný večer mám rád.
Všechno rozkvétá a zraje a je čas volných dní, kdy můžem načerpat síly. Děti mají prázdniny. L. H. 2013

_____________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ ODPUST 2013 - v letošním roce se o organizaci odpustu postaral TJ Spartak Rohov
Areál Kučakovec se stal v sobotu 29. června dějištěm
tradiční akce s názvem Rohovský odpust.
Pořadatelé připravili pro návštěvníky pestrý program:
oslava tohoto svátku patronů kaple sv. Petra a Pavla
začala slavnostní mší svatou, kterou celebroval otec Lucjan
Jan Lasoň a pan farář Pavel Grodek z Albrechtiček.
V kulturním programu pak vystoupily členky Klubu seniorů,
zahrála Rohovanka, úspěch sklidil soubor Bernardini.
Přítomní měli možnost shlédnout a vyzkoušet si ukázky
práce Policie ČR. Pro děti byly připraveny atrakce – klaun,
skákací hrad a kolotoč. Po celou dobu konání akce nechybělo
bohaté občerstvení.

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Nové dětské hřiště na ulici Slezská
18. června

Společenská kronika – měsíc červen 2013
Jubilanti – 55 let 1 občan
65 let 1 občanka
Úmrtí – 2 občané

bylo
slavnostním
přestřižením
pásky
otevřeno
nové dětské
hřiště na ul.
Slezská.Děti
tak získaly
další prostor,
kde mohou
trávit čas.
Z evidence obyvatel - za I. pololetí roku 2013:
Počet přistěhovaných občanů: 1
Počet odstěhovaných občanů: 7
Počet narozených dětí: 1
Počet zemřelých občanů: 6
Sňatky: 2

_______________________________________________________________
Prašivá 2013 - letošním tématem bylo „Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří“

Obecní úřad Rohov zve všechny důchodce na

1. července se
uskutečnilo
diecézní setkání
dětí s biskupem
Lobkowiczem
na
Prašivé.
Zúčastnily se ho
také děti z naší
diecéze
pod
vedením
katechetky Pavly
Němcové.

Letní setkání seniorů u dechovky

Datum a místo: neděle 28. července 2013 ve 14 hodin v areálu ČZS Kučakovec
(v případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Obecního domu)
K tanci a poslechu zahraje dechová kapela Rohovanka. Jako hosté mezi nás zavítají :
zpěvák Luboš Boček - interpret písní Karla Gotta a PhDr. Václav Štěpán Ph.D, který zpracovává
knihu o obci Rohov a promluví o dějinách obce.
Rohovské koláče a káva zdarma, další občerstvení zajištěno !
Srdečně Vás na setkání zveme a těšíme se na příjemné nedělní odpoledne.
____________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů Rohov Vás zve na

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „

v sobotu 3. srpna 2013 od 18.00 hodin na ulici Horní !
Hudba, tombola a bohaté občerstvení zajištěno ! Pro všechny děti bude k dispozici skákací
hrad na celý podvečer 18 hod. až 21.30 hod. zdarma!!!
V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany, aby ti občané, kteří chtějí přispět cenou
do tomboly, tuto cenu odevzdali u manželů Kristy a Leoše Halfarových, ul. Horní 141, a to v průběhu
pátečního odpoledne nebo v sobotu do odpoledních hodin ! Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!

__________________________________________________________________________________
SPORTOVNÍ SLAVNOST, Turnaj v malé kopané

Dne 6. a 7. července 2013 u nás proběhla každoroční Sportovní slavnost. V sobotu se začínalo turnajem v malé
kopané, odpoledne proběhl turnaj starších hochů a to ve složení Spartak Rohov, Sokol Sudice a polské
Krzanowice. Turnaj vyhráli fotbalisté ze Sudic. Poté pokračoval program karnevalem s DJ Ambrožem.
V neděli v odpoledních hodinách proběhl turnaj mužů pod názvem „Memoriál Antonína Havaly“, a to ve
složení Spartak Rohov, Sokol Kobeřice a Meteor Strahovice. Tento turnaj vyhráli a putovní pohár si odnesli
fotbalisté ze Strahovic (druhé byly Kobeřice, třetí Rohov). Vložkou v tomto turnaji bylo krátké utkání
benjamínků ze Strahovic. Po ukončení turnaje proběhlo losování věcné tomboly.
Výsledky - Turnaj mužů: Kobeřice : Strahovice 1:4, Strahovice : Rohov 6:0, Rohov : Kobeřice 0:2

V sobotu 6.7.2013 se v Rohově na hřišti TJ Spartak Rohov konal již 4. ročník akce s názvem ,,Turnaj v malé
kopané“. Že je tato akce atraktivní a pro mnohé fotbalové příznivce přitažlivá svědčí přihlášená družstva
z různých obcí a měst z okolí, ale také z Opavy a polských Samborowic. Např. ve vítězném družstvu hrál také
fotbalista Stronati z Baníku Ostrava, který hraje za reprezentaci do 21 let.
Umístění: 1. Hospoda U Supa Dolní Benešov 2. Dorostenci z Kobeřic 3. Gunnerf Karviná.
Je třeba poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří tuhle skvělou akci připravili. TJ Spartak

________________________________________________________________________________
Ze studijní cesty v Bavorsku si starostové přivezli množství poznatků
Několik červnových dnů (10. – 15. 6.) strávili představitelé obcí a měst Hlučínska v Bavorsku. Během
čtyřdenního pobytu navštívili hlavní město Bavorska Mnichov, nejkrásnější vesnici roku 2007 v Německu –
Bernried , vesnici Benediktbeuern a lázeňské město Bad Aibling a měli možnost seznámit se se zajišťováním
vlakové, autobusové a jiné dopravy v Mnichově a v Bavorsku a s vedením německých samospráv. A jaké
poznatky si představitelé obcí a měst Hlučínska přivezli domů?
1. Doprava:
a) Vlaková doprava: Při jednání se zástupcem firmy Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) jsme se mj.
dozvěděli, že náklady za dopravu hradí plně stát (Německo, popř. Bavorsko); BEG má rozpočet cca 1 miliardu
EUR ročně na pokrytí ztrát vlakových dopravců. Zbylou částku získávají dopravci z prodeje jízdenek. BEG
kontroluje také čistotu vlaků a jejich zpoždění. Pokud má vlak větší zpoždění jak 5 min. (a není to

__________________________________________________________________________________________
zaviněné třetí osobou či počasím), pak dostává dopravce okamžitě pokutu. Na pokutách vyberou asi 15 – 20 mil.
EUR ročně a tato částka vysoce překračuje náklady na platy 38 zaměstnanců.
b) Autobusová a jiná doprava : – Zástupce firmy Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) informoval
české hosty o koordinaci vlakové, autobusové, tramvajové, osobní dopravy i cyklodopravy. – V Mnichově je
několik záchytných parkovišť pro osobní vozidla (parkování zdarma; popř. 1 EURO) a návštěvníci pak cestují
po Mnichově metrem, autobusy nebo tramvajemi.
- Metro bylo postaveno pro olympiádu v roce 1972. Tehdy přepravilo cca 300 miliónů cestujících, dnes jich
přepraví více jak 2x tolik. Celková délka metra v Mnichově je 110 km, rozšířena má být ještě o 15 km.
- V Mnichově podporují i rozvoj tramvajové dopravy a např. na křižovatkách mají tramvaje přednost, podobně
se tato přednost buduje i pro autobusy.
- V Mnichově jsou budována i speciální parkoviště pro kola (je jich asi 55 000 míst, ale nestačí to).
- V Bavorsku se snaží eliminovat souběžné spoje autobusů a vlaků a nabízejí cestujícím kvalitní služby – u
vlakových nádraží jsou i zastávky pro autobusy, pokud je to možné pak i pro auta a kola.
- O provoz železnic se stará stát, popř. dopravci, o zastávky včetně parkovišť se starají obce. Na jejich budování
však získávají obce příspěvek od státu, jízdní řády se mění 1x za rok na základě připomínek obcí a měst.
2. Rozvoj obcí a měst: Obce a města v Bavorsku mají daleko vyšší rozpočet než obce a města v ČR. Např. obec
Benediktbeuern (3 600 obyvatel) má roční rozpočet ve výši 10 mil. EUR (Bolatice se 4 400 obyv. mají max. i s
dotacemi cca 3 mil. EUR). Bad Aibling (18 000 obyvatel) má rozpočet ve výši 42 mil. EUR (1 miliarda Kč!,
tolik má asi Opava!). Až polovinu těchto peněz pak věnují investicím. A tyto finance jsou vidět na kvalitní
infrastruktuře; (i přes velký rozpočet jsou v obcích neopravené cesty!) Obce a města vlastní vodovody a
kanalizace, některé mají i svůj podíl ve firmách dodávajících plyn. Obec Bernried (2 300 obyv.) uvažuje, že
společně se soukromým investorem vybuduje geotermální vrt a soukromý investor bude vyrábět elektřinu a
obec bude odebírat teplo.Obce nezasáhla výrazně válka, a tak neměly poškozené a zničené původní domy. Proto
se snaží i dnes tuto původní zástavbu udržet a omezily jakoukoliv výstavbu ve staré zástavbě z důvodu
zachování původního rázu. V některých obcích byli sedláci „vytlačeni“ z centra obcí na okraj. Obcím, stejně
jako u nás, patří budovy ZŠ a MŠ, na jejich výstavbu, rozšíření i opravy jim přispívá stát. Stát stejně přispívá i
na další stavby, které jsou důležité pro bezpečnost obcí (např. na výstavbu hasičských zbrojnic a jejich
vybavení). Obce a města začínají budovat jesle (pro děti od 6 měsíců), je to na základě nového zákona, že rodiče
mají právo, aby se stát postaral o jejich děti. V některých obcích podporují podnikatele budováním
průmyslových zón.
3. Turismus: Všechny obce a města, které navštívili starostové Hlučínska, žijí dobře i díky velkému
turistickému ruchu. V blízkém okolí či přímo v sousedství těchto obcí jsou velká jezera, významné památky,
popř. lázeňství. Turistickému ruchu věnují proto velkou pozornost, v každé obci je informační centrum.
4. Zemědělství: Vzhledem k vyšší nadmořské výšce v navštívené oblasti (nad 600 m nad mořem) jsou na polích
převážně travní porosty a výjimečně i kukuřice. Kdysi malá políčka se i tak zvětšují a obcím to může dělat
problém při povodních. Z chovu dobytka zde převažuje chov krav, jsou zde chovány i ovce, kozy a koně.
Všechny louky jsou pravidelně udržovány.
5. Další zajímavosti: - 1 m3 pitné vody stojí 1 EURO; 1 m3 odpadní vody stojí 1,80 EUR, - Za odpady zaplatí
rodina cca 250 EUR ročně.; občané mají doma kompostéry na bioodpad, - Obce vlastní budovy spolků, zajišťují
jejich provoz a spolky dostávají pak na činnost max. 500 až 1 000 EURO, - Děti nastupující do MŠ se neumí ani
oblékat, ani jíst příborem! (Němci poukazují na špatnou výchovu dětí rodiči.) - Tráva podél cest se seká jen 1 m
od vozovky, pak se seká jen „občas“, ale její složení je jiné než u nás – většinou je to tráva a luční byliny a
rostliny, u nás kopřivy a plevel! - Venkovní kulturní akce jsou povoleny i do 02:00 hod., ale pak musí hned
skončit, jinak zakročí policie. - V klášteře Benediktinů v Andechs (asi 20 km od vesnice Bernried) žije 6
mnichů, zaměstnávají asi 200 lidí, mají své nemovitosti,pole, restauraci, pivovar a vyvařují ještě denně pro asi
250 bezdomovců v Mnichově (jak je důležité, aby církev měla svůj majetek!). - Internet v hotelích se musí
platit, stojí 4 EURA za 24 hodin! - V Bad Aiblingu jako lázeňském městě měli velký problém s odlivem
návštěvníků lázní v 80. a 90. letech minulého století z důvodu změny platby za lázeňský pobyt od pojišťoven
(jako nyní u nás). Lázně však změnily nabídku služeb a hosté se vrátili, i když zde pobývají jen asi týden. - Díky
přistěhovalcům z východu se snížil počet věřících v Bavorsku.
Po návštěvě Švýcarska, Jižního Tyrolska a Bavorska jsme poznali, že pokud obce a města mají dostatek financí,
umí se velmi dobře rozvíjet. Mělo by to být poznatkem i pro naše poslance, kteří by měli max. navýšit daňové
příjmy obcí a ponechat na obcích, kam a kolik peněz budou investovat.
převzato z bolatického zpravodaje

_______________________________________________________________________________
Okénko Mateřské školy
Na konci školního roku přichází v MŠ okamžik loučení s
dětmi, na které už čeká po prázdninách základní škola.
Rozloučení s předškoláky proběhlo v naší mateřské škole
v pátek 28. června 2013.
Každé ze sedmi dětí obdrželo od obce pamětní list,
pamětní knížku z mateřské školy a malé dárečky.
Přejeme dětem hodně štěstí a dalších úspěchů
v 1. třídě !
(pozn. z počtu 7 dětí chybí na fotografii 1 chlapec).

Poslední den ve škole
Stejně jako nastává čas loučení s dětmi v mateřské škole,
nastává poslední den v základní škole pro žáky 9. třídy,
kteří ji po prázdninách opustí.
9. třída ZŠ Sudice: Bandík Martin, Boček Marek,
Haladěj Dušan, Hanuschová Natálie, Kati Petr, Kati
Tomáš, Keller Radim, Klingerová Terezie, Komárková
Aneta, Lasák Jiří, Michalík Martin, Němcová Bára,
Němec Martin, Pleva Ondřej, Slanina Jan, Vávra Adam

Pokud chcete přispět článkem do obecního
zpravodaje napište nám na sekretariat@rohov.cz
nebo přineste na OÚ nebo pošlete poštou nebo
vhoďte do schránky u vchodu OÚ!
________________________________________

Primiční mše
svatá
V pondělí 1.
července se
v Pustkovci u
Ostravy
uskutečnila velká
slavnost. Šlo o
primiční mši
svatou, která byla sloužena u příležitosti vysvěcení
novokněze P. Jana Slavíka z pustovecké farnosti. P.
Jan Slavík však má blízko k Rohovu, jelikož v naší
obci bydleli jeho předci, konkrétně babička - paní
Kutschová. Této slavnosti jsem se přímo zůčastnil, a
musím říct, že to byla sláva se vším všudy,
samozřejmě i s přispěním Rohovanky, která se
postarala o hudební
doprovod slavnosti.
Jménem svým, ale
rovněž jménem všech
občanů obce Rohov
chci otci Janovi
k vysvěcení za kněze
pogratulovat a
zároveň popřát, ať se mu v kněžském povolání daří
naplňovat srdce svých farníků láskou, pokorou a
vírou. K tomu přeji mnoho zdraví a Boží požehnání.
Daniel Procházka, starosta

_________________________________________________________________________________
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