Vychází v srpnu 2013
č. 8/2013
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

máme za sebou další měsíc – prázdninový a v rámci úvodního slova bych Vás opět seznámil s děním
v obci z pohledu běžného chodu a jeho rozvoje. Zpomalovací semafor, o kterém jsem psal již
několikrát je již zprovozněn a finančně vypořádán. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 807.188,- Kč z celkových nákladů ve výši 852.041,- Kč, byla naší obci poskytnuta a následně
proplacena faktura realizační firmě – Elspoll-Gattnar, Ostrava. V rámci projektu „Obec Rohov –
biologicky rozložitelný odpad“ jsme již obdrželi štěpkovač za kolový traktor a dodávku samotných
kompostérů očekáváme v nejbližších týdnech. Jakmile budou dodány, oznámíme Vám s předstihem
jejich předání do Vašich domácností. V minulém vydání jsem informoval o opravě chodníků na ul.
Horní a ul. Luční. Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska – západ již zajistilo výběrové řízení na
nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací. Tyto stavební práce bude provádět opavská firma Rosis
s.r.o. a předpokládám, že se v Rohově začne v průběhu září. Obec již vyhlásila výběrové řízení na
nejvhodnějšího dodavatele nových autobusových zastávek. Předpokládám, že tyto práce zahájíme
rovněž v nejbližších týdnech. Máme také zpracovanou projektovou dokumentaci na in-line dráhu pro
bruslaře na kolečkových bruslích na bývalé skládce. V polovině měsíce září budeme odevzdávat
žádost o dotaci do Fondu mikroprojektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR – PL a
pokud vše dobře dopadne, tuto dráhu bychom mohli mít hotovou do konce června 2014.
A na závěr několik poděkování.
Sboru dobrovolných hasičů bych rád poděkoval jednak za účast dne 25. května na Moravské bráně
v Oldřišově, za organizaci hasičské soutěže z 2. června a v neposlední řadě za organizaci a hladký
průběh letošního Strassenfestu, který se odehrál na ul. Horní v sobotu 3. srpna.
Tělovýchovné jednotě Spartak za organizaci letošního Rohovského odpustu, za uspořádání turnaje
v malé kopané (zvláště pak Martinovi „Keglovi“ Halfarovi) a následné Sportovní slavnosti.
Rohovance za reprezentaci naší obce na letošním Festivalu kultury Hlučínska v Hlučíně.
Všem ostatním za pomoc při zajištění Letního setkání seniorů z 28. července a především všem
rohovským i přespolním občanům za účast na těchto akcích. Moc si toho vážím a ještě jednou děkuji.
Konec prázdnin nám sice pomalu ale jistě klepe na dveře, avšak Vám všem přeji, abyste zbytek tohoto
prázdninového a dovolenkového období prožili ve spokojenosti a zdraví.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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 v pátek 30.8.2013 !

__________________________________________________________________________________
Kácení dřevin v zahradách
Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin
v soukromých zahradách.
Majitel zahrady již nemusí žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zahrada je
definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně.
Na vlastní zahradě si tak může nově její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu vykácet své vlastní
stromy. Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou
vyhlášeny jako památný strom. Stromy by se měly kácet v době vegetačního klidu, tedy od října do března.
Vyhláška, zveřejňována ve Sbírce zákonů pod číslem 189/2013 Sb., platí od 15. července 2013, od kdy je
zároveň účinná._____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PRO DOMÁCNOSTI ZAPOJENÍM DO
e-Aukce
Chcete snížit náklady na domácnost na elektrickou
energii a zemní plyn?
Pokud chcete platit za elektrickou energii a zemní plyn méně než
dosud, můžete se zúčastnit elektronické aukce na dodávky
elektrické energie a zemního plynu pro domácnosti, která probíhá i
na Hlučínsku a která umožní odebírat elektřinu a plyn za
výhodnější ceny! E-Aukci pro domácnosti zajišťuje společnost
eCENTRE. Přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci je zdarma.
Obec Rohov jako jedna z dalších obcí v regionu připravuje
zprostředkování služby e-Aukce pro domácnosti na nákup energií,
a to tím, že poskytne společnosti eCENTRE kontaktní místnosti
přímo v Obecním domě. O vše ostatní se už postarají pověření
pracovníci společnosti eCENTRE.
Z čeho se skládají platby a o co je možné soutěžit
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie se skládají z těchto
částí:
- regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je každoročně
pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
- neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-Aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny: jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do zásuvek) v
kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci
apod.). V e-Aukci se soutěží neregulovaná část, tedy silová elektřina. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu: jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého
měsíčního poplatku. V e-Aukci se soutěží neregulovaná část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.
Jak se do e-Aukce zapojit
Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva
je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Co je třeba k podpisu smlouvy
Kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, a to včetně všech dodatků a obchodních
podmínek, kopie ročního vyúčtování elektřiny/plynu souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování.
Konkrétní informace o možnosti zapojit se do e-Aukce přineseme v dalším čísle zpravodaje !___________

_________________________________________________________________________________
Vzpomínka
Vážení občané, v informační skříňce u kaple sv. Petra a Pavla bylo vyvěšeno smuteční parte,
které oznamovalo, že dne 3. srpna 2013 zemřel ve věku 82 let pan Jindřich Riemel ze
Strahovic.
Pan Jindřich Riemel působil v obci Rohov od roku 1960 jako tajemník Místního národního
výboru. V období od 1.4.1975 do 5.6.1981 byl předsedou Místního národního výboru v
Sudicích.
Od 1.4.1975 byl totiž vytvořen společný místní národní výbor pro obce Sudice, Rohov a
Třebom se sídlem v Sudicích. Od 1.1.1979 došlo k integraci obcí, tj. dosavadní název obce Rohov a Třebom
zůstal názvem části obce Sudice, jelikož těmito částmi se tyto obce po sloučení staly.
Za působení pana Riemla byla v obci vybudována přístavba mateřské školy, dřevěný barák ze školního hřiště
byl přemístěn na Kučakovec. Z dalších akcí připomeňme vybudování obecní kanalizace a postavení nové
budovy prodejny potravin Jednota na dnešní ulici Dolní (dnes budova DURST VJV s.r.o.). Samozřejmostí bylo
udržování řádného chodu obce.
Po roce 1981 působil pan Jindřich Riemel jako předseda Místního národního výboru v Chuchelné.
_________________________________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc červenec 2013

Jubilanti – 50 let 1 občanka
65 let 1 občanka
70 let 1 občan
_________________________________________________________________________________________________

Bude Vás zajímat – z obecní kroniky
Údaje z roku 1957 - dle statistiky dobytka bylo v obci Rohov evidováno:
Koně: 56 Vepřový dobytek: 414 Hovězí dobytek: 362 Kozy: 146 Drůbež: 1860 Husy: 130 Kachny: 39
__________________________________________________________________________________________________

Festival přeshraniční kultury v Hlučíně

V neděli 14. července 2013 se od 13 hodin rozeznělo Mírové náměstí v Hlučíně folklorní a dechovou hudbou
v rytmu festivalu přeshraniční kultury. Počasí organizátorům přálo a tak se na náměstí postupně sešlo několik
stovek posluchačů, kteří měli možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů z Hlučínska i polských gmin
Krzyżanowice, Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie. Do programu se zapojila též dechovka Rohovanka.
Součástí festivalu byl také jarmark tradičních výrobků a řemesel a účastníci festivalu si tak mohli zakoupit
koláče, pletené košíčky, paličkované výrobky, perníčky a jiné. Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch.
Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si každý určitě vybral to, co bylo jeho srdci blízké. Příjemně strávené
odpoledne bylo navíc podpořeno bohatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro děti.
Akce se konala za podpory Evropské unie v rámci projektu „Festival přeshraniční kultury“, reg. č.
CZ.3.22/3.3.04/12/03303, který je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007 - 2013.______________________________________________________

________________________________________________________________________________
Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 28. července 2013 akci Letní setkání seniorů u dechovky. V areálu Kučakovec
se sešlo v horkém letním odpoledni 45 seniorů. Písně z repertoáru Karla Gotta zazpíval přítomným Luboš Boček,
tradičně se o hudební doprovod postarala Rohovanka se svými sólisty. Zajímavé informace k chystané knize
o dějinách obce Rohov přiblížil PhDr. Václav Štěpán Ph.D z Opavy. Pohoštění bylo zajištěno.

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Rohovský Strassenfest
V pořadí již 18. ročník se uskutečnil v sobotu 3. srpna 2013
(první ročník proběhl v roce 1995) opět za krásného
tropického počasí. Na ulici Horní připravili tuto akci jako
již tradičně místní hasiči. Vystoupila dechovka Rohovanka
se svými sólisty, poté následovala diskotéka. Návštěvníci
mohli vyhrát v bohaté tombole, do které věcné ceny
poskytli samotní občané. Děti potěšil skákací hrad zdarma,
akce byla doprovázena stánkovým prodejem různých
specialit.
SDH Rohov děkuje všem občanům za příspěvky do věcné
tomboly, dále za účast a příjemnou atmosféru na této akci.
Poděkování patří také starostovi obce a pracovníkům obce
za pomoc při převozu lavic a mobilního pódia. Za trpělivost a shovívavost patří díky všem občanům z ulice
Horní. SDH Rohov se těší na další ročník Rohovského Strassenfestu !

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Sběr vyřazených elektrozařízení - Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení
povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako
provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal
fungovat
systém
zpětného
odběru
vysloužilých spotřebičů z domácností, do
konce roku 2012, Češi odevzdali
prostřednictvím kolektivního
systému
ELEKTROWIN k recyklaci více než 150
000 tun vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce
hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček
má nejvýznamnější podíl na celkovém
množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím
sběrné sítě vybudované ELEKTROWINem
k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených
spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo
14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů
typu praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun –
připadá na malé domácí spotřebiče, jako
jsou třeba žehličky nebo varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve
Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, přitom třídily
domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na
jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti
kolektivních systémů již toto množství
dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné
době přesáhlo množství zpětně odebraných
elektrozařízení na jednoho obyvatele
hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika
splnila již v roce 2008, jako jediná z nově
přistoupivších zemí, požadavek Evropské
unie. O takovém úspěchu si může třeba
Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících
zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto
systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto
vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního
prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.
Domácnosti v obci Rohov mohou vyřazené elektrospotřebiče odevzdat na místě zpětného odběru –
v prostoru bývalé silážní jámy v JV části obce! Je přitom nezbytné, aby spotřebiče byly kompletní!
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Místní akční skupina Hlučínsko informuje - Leaderfest 2013
Společné setkávání místních akčních skupin pod názvem Leaderfest, jehož základy založila Místní akční
skupina Opavsko v roce 2009 v Hradci nad Moravicí, se stalo vítanou a milou tradicí pro všechny aktéry
působící ve venkovském prostředí. Po loňské slovenské Levoči se letošním hostitelem Ledaerfestu stalo v
červnu město Velké Meziříčí a pořadatelem Místní akční skupina Most Vysočiny. Na Vysočině nás ve čtvrtek
20. června přivítalo malebné městečko s tropickými teplotami a milými pořadateli. Naše organizace spojila své
síly s opavskými okresními kolegy – Místní akční skupinou Opavsko a společně jsme prezentovali to nejlepší z
našich regionů. Z Hlučínska nemohly chybět naše „prajzké“ koláče. Dalšími zajímavostmi, kterými jsme
prezentovali region, bylo rohovské koleno, pivo Rohan, rukodělné výrobky klientů Sociálně terapeutické díly
Charity Hlučín a dekorační originální výrobky z papíru. Leaderfest 2013 probíhal i v pátek a po oba dny
probíhaly velice zajímavé workshopy a nutno ocenit pořadatele za prezentaci široké a aktuální současné
problematiky týkající se činností místních akčních skupin.
Děkujeme za poskytnutí propagačních materiálů paní Dostálové z Rohova (koláče), paní Mrovcové z Kobeřic
(výrobky z papíru), panu Komárkovi z Rohova (kolena a pivo) a Charitě Hlučín (ruční výrobky). Společně jsme
důstojným a zajímavým způsobem přiblížili region Hlučínska a návštěvníci si odnesli nejen hlučínské prožitky
duchovní, ale i kulinářské.
Vaše MAS Hlučínsko.

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

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

CESTA KOLEM SVĚTA

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2013
VELKÉ KARLOVICE

Ve dnech 10.-20. července 2013 pořádalo Občanské sdružení Roháček Letní dětský tábor. Jedná se již o pátý
ročník, a na společnou cestu za dobrodružstvím se s námi vydalo 36 dětí z širokého okolí.
10.7.2013 v 10.00 odjel autobus z Rohova na Letní dětský tábor do Velkých Karlovic. Jenže zde naše cesta ani
zdaleka nekončila. Z Karlovic jsme vyjeli na dlouhou předlouhou cestu kolem světa. Než jsme ovšem mohli
obeplout všechny kontinenty, bylo zapotřebí rozdělit se do týmů, ve kterých celých 10 dní táborníci společně
bojovali. V Karlovicích jsme tak měli co dočinění s Brity, Klokany, Indiány, Polárníky, Lemury či Vietnamci.
Velká táborová hra se nesla v duchu tématu: Cesta kolem světa a každý den jsme společně objevovali nové
kontinenty, dozvěděli jsme se nějaké zajímavosti, které jsme si pečlivě zapisovali do lodních deníků. Během
jednotlivých dnů jsme plnili různé úkoly a hráli hry motivované tradicemi a typickými znaky různých
kontinentů. Tak například, když jsme objevili Afriku, proměnili jsme se v černošské kmeny a tančili rituální
tance u ohně, lovili zvířata v Savaně, nebo bylo taky zapotřebí najít a vybojovat si vodu, která je v Africe velmi
vzácná. Jiný den jsme si vyzkoušeli jak takový asiat jí a taky jsme se pokusili vyluštit šifru sepsanou z čínských
znaků. Sobotní den jsme pak zakotvili v přístavu, děti si vyrobily lodě a čekaly na příjezd svých milovaných
rodičů. V Austrálii jsme zavzpomínali na Letní olympijské hry v Sydney a děti si vyzkoušely různé olympijské
disciplíny. Dopoledne měli táborníci možnost soutěžit jako jednotlivci, odpoledne pak všichni bojovali
v týmových hrách. V Americe nás čekali indiáni s týpím, ponny-expres či lovení. Na Antarktidě byla pěkná
zima a tak jsme se museli proměnit v pořádné polárníky a také jsme zjistili, že být tučňákem není vůbec
jednoduché. Vydali jsme se také na túru a objevili jsme nový kontinent, jako velcí dobrodruzi jsme šli objevovat
krásy Velkých Karlovic, kde jsme navštívili krásné muzeum. V Evropě jsme si oprášili znalosti zeměpisu a
hledali jsme společně jednotlivé vlajky států.
Děti si odnesly fůru dalších krásných zážitků – brodily řeku, zažily pravou vodní bitvu, jedly mnohabarevnou
kaši, zatančily si na diskotéce nebo jsme šli také společně vysvobodit starého statkáře (ovšem strachy jsme tam
nedošli☺). Tábor byl nádherný a těšíme se zase příští rok.
Občanské sdružení Roháček, o.s. děkuje všem táborníkům, že jsme mohli prožít krásné chvíle s opravdovými
kamarády. Dále rodičům za pomoc a vstřícnost při realizaci. Všem oddílovým vedoucím, vedoucím, kuchařům a
zdravotníkovi za skvělou přípravu, vedení a vaření.
A v neposlední řadě DĚKUJEME všem sponzorům, kteří nám jakkoliv přispěli a umožnili nám realizovat tábor.
OÚ Rohov, OÚ Strahovice, OÚ Chuchelná, OÚ Třebom, Autobusová doprava Honěk-Chuchelná, Kofola a. s.,
COME vending s.r.o., Ing. Petr Ševčík, MASOMA Klement, Hospoda a minipivovar U Komárků,
Matěj Lasák a další sponzoři, kterým ještě jednou velmi děkujeme. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli tábor
zrealizovat.

Roháček, o.s.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Dechová kapela Rohovanka informuje o činnosti v roce 2012
Přehled akcí, na kterých v loňském roce hrála dechovka Rohovanka:
církevní akce: Bohoslužby 7x: Svaté přijímání, Boží tělo, Rohovský odpust, svátek sv. Anny, Rohovský krmáš,
vánoční svátky, pohřby 6x: z toho 1x mimo Sudice
obecní akce 7x: vyhrávání Josefům k jejich svátku, vyhrávání před budovou Obecního domu v rámci akce
Vesnice roku 2012, hudební doprovod u svěcení nově opravených křížů v obci, letní a zimní setkání seniorů,
hudební doprovod při slavení rohovského krmáše v Obecním domě, hudební doprovod akce zpívání koled u
vánočního stromu před místní kaplí sv. Petra a Pavla
akce mimo obec Rohov: Festival kultury Hlučínska na náměstí v Hlučíně, Kluby klubům v Kulturním domě
v Hlučíně, Den horníků v Rybniku (Polsko).
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Rozlosování
FOTBALOVÁ SEZÓNA
2013 – 2014 PODZIM
Domácí

Hosté

Termín

Den

Rohov

Chuchelná "B"

25.08.
17:00

NE

Služovice "B"

Rohov

31.08.
17:00

SO

Rohov

Štítina "B"

08.09.
16:30

NE

Šilheřovice "B"

Rohov

14.09.
16:30

SO

Rohov

Velké Hoštice "B"

22.09.
16:00

NE

Horní Lhota

Rohov

28.09.
16:00

SO

Rohov

Hať "B"

06.10.
15:30

NE

Rohov

Hrabyně

13.10.
15:30

NE

Závada

Rohov

20.10.
15:00

NE

Darkovice "B"

Rohov

27.10.
15:00

NE

Rohov

Háj ve Slezsku "B"

03.11.
14:30

NE

_________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

