Vychází v říjnu 2012
č. 10/2012
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
přední stránky Rohovského zpravodaje jsou zpravidla věnovány úvodnímu slovu starosty obce, ve kterém Vás
seznamuje s děním v obci za uplynulý měsíc. Toto říjnové vydání nebude výjimkou. O výstavbě nového
dětského hřiště na ul. Slezká a o modernizaci veřejného osvětlení jsem již psal v předešlých zpravodajích.
V tomto měsíci a to konkrétně v sobotu 20.10.2012 od 13.00 hod. budeme vysazovat novou alej na polní cestě
„Do Háje“, o této akci píšeme na jiném místě dnešního zpravodaje. Druhou akcí, kterou v těchto dnech
ukončujeme je nová výmalba, úprava elektroinstalace a drobné stavební práce v kapli sv. Petra a Pavla. Jak
jsem Vás v dřívějších vydáních informoval, pro letošní rok jsme měli připraven projekt, který obsahoval úpravu
prostranství před kaplí (oplocení) a také výmalbu interiéru kaple. Bohužel, dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR jsme nezískali. Využili jsme však nabídky místní malířské firmy pana Josefa Urbanského, který
nabídl výmalbu interiéru kaple provést. Před zahájením prací jsme požádali zástupce Národního památkového
ústavu v Ostravě, aby nám doporučili postup prací, použití barev a technologie. Následně se v kapli provedla
demontáž lavic a poté úprava elektroinstalace, drobné stavební práce a samotná montáž montovaného lešení.
Započaly malířské práce. Výmalba se týkala nejen stěn, stropu, ale také podlahy, zábradlí, schodiště, věže
zvonice, atd. Nově je jinými slovy vymalováno vše co tvoří interiér kaple. Po demontáži lešení se provedly
dokončovací práce a posledním co je třeba provést je nákup a následná montáž svítidel (předpokládáme, že do 3
týdnů). A jak se vše financovalo : náklady na úpravu elektroinstalace se díky bezplatné práce pana Antoníny
Nevřely a Mirka Wágnera jsou ve výši do 2.000,- Kč. Drobné stavební práce, montáž a demontáž lešení o které
se postaral p. Antonín Komárek byly ve výši 26.100,- Kč, z toho 6.600,- Kč nejsou účtovány (sponzorský dar),
ostatní náklady uhradíme z rozpočtu obce. Náklady spojené s výmalbou – p. J.Urbanský nám doručil podklady
k vyúčtování : Celkové náklady jsou vypočteny na částku 89.396,- Kč vč. DPH. Z toho 65.538,- Kč jsou
náklady spojené s prací, které nebudou obci účtovány (sponzorský dar) a částka 23.858,- Kč je za materiál. Tuto
částku schválilo zastupitelstvo obce uhradit z rozpočtu obce. Poslední věcí jsou nová svítidla. Tato svítidla byla
po důkladném zvážení vybrána tak, aby ladila s interiérem. Bude tedy dodáno šest kusů nástěnných svítidel a
dva lustry na kůr. Náklady za tato světla budou cca ve výši 17.000,- Kč a budou hrazeny ze zdrojů kaple. Pro
přehlednost tedy rekapitulace :
Elektroinstalace
= 2.000,- Kč (neúčtována práce)
Stavební práce, lešení = 26.100,- Kč (celkové náklady) = 19.500,- Kč (hrazeno obcí)
Malba
= 89.396,- Kč (celkové náklady) = 23.858,- Kč (hrazeno obcí)
_____________________________________________________
Celkové náklady 117.496,- Kč, z toho financování z rozpočtu obce – 45.358,- Kč ( v této ceně nejsou
započítány náklady za svítidla – budou hrazena ze zdrojů kaple)
Touto cesto bych moc rád poděkoval všem lidem, kteří se na práci v naší kapli podíleli, zejména však p.
Josefovi Urbanskému a jeho zaměstnancům (především Jendovi Lasákovi), p. Antonínovi Komárkovi, Mirkovi

__________________________________________________________________________________________
Wágnerovi, Stáňovi Mikovi,ale rovněž p. Antonínovi Nevřelovi, p. Richardovi Švanovi, členům kapličního
výboru a všem ostatním lidem dobré vůle. Samozřejmě musím poděkovat otci Lucjanovi za vstřícnost při
sloužení mši svatých v náhradních prostorech sálu obecního domu. Děkuji ještě jednou všem !
Daniel P r o c h á z k a - starosta

„Celostátní kolo soutěže Vesnice roku 2012 “
Vyhodnocení se uskutečnilo
24.9.2012 v budově Senátu
Parlamentu ČR. Obec Rohov
uspěla v krajském kole v kategorii
Zelená stuha za péči o zeleň.
Starosta obce za tento úspěch
převzal šek. Obec Rohov obsadila
v celostátním kole Zelené stuhy
páté místo (v této kategorii spolu
soutěžilo 13 obcí).

POZVÁNKA NA VÝSADBU
Vážení spoluobčané,
srdečně zveme Vás i Vaše děti na akci výsadba „Historické aleje k sousedům“, která se
uskuteční v sobotu 20. října 2012 od 13.00 hod. Sraz všech účastníků je v místě výsadby – polní
cesta směrem na Sciborzyce Wielkie (poblíž autobusové zastávky směr Kobeřice).
Prosím, vezměte si sebou rýč, hrábě a klacky na opékání párků !
Po výsadbě bude připraven táborák k opékání párků a teplý čaj – vše zdarma pro účastníky akce !
V případě špatného počasí se akce posouvá na příští sobotu.
Na setkání s Vámi se těší

Daniel Procházka - starosta

Restaurace „Familie“ v Kobeřicích si Vás dovoluje pozvat 3.11. - 4.11.2012 na Zvěřinové hody. Připravili
jsme pro Vás pokrmy z daňka, kance a srny. Sobota od 12.00, neděle od 11.00 hod. Info. na tel.: 777771390.

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
______________________________________________________________________________________

Výsledky voleb, konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 - OBEC ROHOV
Volby do Senátu Parlamentu ČR - I. kolo

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
Počet odevzdaných úředních obálek
:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
Volební účast v %
:
Číslo kandidáta
4.
6.
2.
1.
5.
3.

Jméno a příjmení
MUDr. Václav Vlček
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
Josef Stiborský
MUDr. Tomáš Papuga
RSDr. Miroslav Opálka
Ing. Jindřich Skařupa

493
115
115
100
23,3 %

Počet hlasů
34
27
20
11
5
3

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast v %
Číslo strany
86
60
84
70
43
08
78
93
83
25
26
53
65

:
:
:
:
:

494
125
125
111
25,3 %

Název
TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj
ČSSD
KDU-ČSL
ODS
KSČM
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Hnutí za podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků
Česká pirátská strana
Komunistická strana Československa
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové – PRO MSK
Nezávislí
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Stop nepřizpůsobivým!
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Počet hlasů
39
22
17
11
6
6
2
2
2
1
1
1
1

Volby do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo

proběhnou v pátek 19. října 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 20. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod!
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.___
______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc září 2012
Jubilanti – 55 let 1 občan
75 let 1 občanka
Narození – 1 děvčátko
Úmrtí – 1 občan
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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

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

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

Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.____
______________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 31.10.2012!

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. bude
proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 3. listopadu 2012 na stanovišti:

AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 12.00 do 14.30 hodin
______________________________________________________________________________________
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Po zavedení sociální reformy do praxe od 1.1.2012 dochází neustále ke zmatkům a občané neví na koho se
mají obrátit v případě své nepříznivé sociální situace, popř. kde vyřídit rodičovský příspěvek nebo příspěvek o
osobu blízkou. Níže proto uvádíme informace k dávkám a kontaktním pracovištím, které nám poskytl Odbor
sociálních věcí Městského úřadu Kravaře.

Přehled dávek a kontaktních pracovištˇ:
1. Úřad práce ČR, krajská pobočka Ostrava
Kontaktní pracoviště ÚP Kravaře,

Dávky státní sociální podpory: ulice Petra z Kravař, tel.: 950 142 273, 274
- dětské přídavky, rodičovský příspěvek, pěstounské dávky, příspěvek na bydlení, pohřebné (jen
v případě nezletilého), porodné.
Nepojistné dávky: ulice Bezručova, tel.: 950 142 266, 267, 268
- příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu (příspěvek na
benzín), příspěvek na zvláštní pomůcku (nákup auta, plošiny apod.)
Zprostředkování zaměstnání: ulice Bezručova, 950 142 261
- podpora v nezaměstnanosti

2. Městský úřad v Kravařích, Odbor sociálních věcí a kultury:
Adresa: Náměstí 43, Kravaře, tel.: 553 777 911

Oddělení sociálních věcí:
- úsek péče o občany: kurátor pro dospělé, parkovací průkazy, poradenství apod.
- úsek péče o rodinu a děti: výživné, rozvody, náhradní rod. péče, kurátor pro děti apod.
POZOR – oddělení sociálních věcí nevyplácí žádné dávky ani příspěvky !

3. Česká správa sociálního zabezpečení v Opavě:
(dříve na Těšínské ulici, nyní na Krnovské – bývalá vojenská kasárna)
Adresa: Krnovská 2975/75, 746 98 Opava, Telefon: 553 604 101
Důchodové pojištění (dávky) :
- starobní důchody, invalidní důchody, pozůstalostní důchody
Nemocenské pojištění (dávky) :
- nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (mateřský příspěvek), ošetřovné (paragraf na dítě), vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství
Pojištění OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) :
- důchodové a nemocenské dávky___________________________________________________________

VELKÁ CENA ROHOVA V CYKLOKROSU

____________________________________________________________________________

se uskutečnila v sobotu 15.9.2012 se zahájením ve 13.00 hod. v prostoru areálu na bývalé skládce. Za
příznivého počasí startovalo ve všech kategoriích celkem 105 závodníků, včetně dětí. V nejvíce sledovaných
kategoriích – závodě kadetů a mužů Elite, zvítězili domácí odchovanci, Jakub Wágner a Matěj Lasák. Oba
s výrazným náskokem a přesvědčili své soupeře, že jsou výborně připraveni na cyklokrosovou sezonu, která
začala závody Čs. Poháru v sobotu 22.9.2012 v Lošticích. Závody shlédlo cca 400 návštěvníků, kteří měli
možnost se v areálu dostatečně osvěžit a shlédnout i kulturní vložku v podobě vystoupení taneční skupiny
Slunečnice z Kobeřic.
Současně proběhlo také tradiční vinobraní. Pořadatelé – místní český zahrádkářský svaz, je připravili již od 13
hodin. Občané Rohova si vychutnali posezení s přáteli u vybraných moravských vín, burčáku, pochoutek a
specialit. U obou akcí proběhlo losování bohaté věcné tomboly. Večer byl zakončen diskotékou.

________________________________________________________________________________________
Vyšla nová kniha spisovatelky Anny Malchárkové s názvem Album.
Podtitulek knihy Humorné momentky všedních dnů již sám napovídá, že se jedná o lehký,
humorně laděný žánr, který starším čtenářům připomene, mladším přiblíží, dobu 60. - 80.
let minulého století. Jako fotografie do rodinného alba, vkládá autorka příběhy do knihy a
svými postavičkami, zvířaty a postupující technikou vykresluje tehdejší život s humornou
nadsázkou. Již na začátku četby nezmizí čtenáři úsměv a celá kniha se nese na stejné vlně.
Autentičnost prostředí ve kterém se děj odehrává, přibližuje místní nářečí.
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě, cena: 140,- Kč
Sotva otočila klíčem, ve dveřích se objevila vyděšená Zefka, osůbka to známá svými
rázovitými výrazy. Členové její domácnosti byli pojmenováni po zvířatech, takže se
málokdy dalo určit, o kom je řeč. Na poštu vběhla v gumákách přímo z chléva a strčila hlavu do okénka.
Zarazila se, s nedůvěrou se podívala na Minu a vybafla:„Co tu robiš? Kaj je poštmajster?“ „No není tu, já ho
zastupuji. Co potřebujete?“ Chvíli váhala a pak začala: „Honem mi zavolaj dochtora, bo s tu moju sviňu je
zle! Až přijedě hned, než mi skape.“ Vyděšená Mina s třesoucími prsty vytáčela ústřednu, aby jí spojila se
zdravotním střediskem.„Haló, tady pošta, je tady paní Zefka a říká, že manželovi je moc zle. Máte ihned
přijet.“ „Paní Zefko, co je manželovi? Jaké má potíže? ptá se doktor,“ otočila se Mina s otázkou na Zefku, ale
ta vyvalila oči: „Chlop je zdravy, ale bravek mi kucka zrovna před zabijačkum. Viš, co by to bylo za škodu,
kdyby nam pošel?“ Mina nejdřív zbledla, pak ji polilo horko a doktorovi začala koktat omluvu za
nedorozumění. Znovu vytočila ústřednu, aby ji spojila se zvěrolékařem. Když slyšela: „Hovořte“, dávala si
velký pozor, na to, co mluví. Vyjadřovala se přesně a správně. Zefka byla celá nacpaná v okýnku a dýchala jí
přímo do obličeje. Poslouchala, souhlasně pokyvovala hlavou a vykřikovala: „Řekni mu, že nebudu nic
dlužna, dostaně jelita a kusek podhrdla. Enem muši sofort přijeď!“ Mina ani nemusela tlumočit, Zefka tak
řvala, že to slyšel doktor i všichni ostatní. „Doktor říká, že přijede, ale potřebuje znát vaše číslo.“
„Ja genau něvim, ale nožisko mam, jak klepeto, takovu dobru čtyrycitku.“ „Paní Zefko, mě z vás klepne. Číslo
domu, číslo popisné, aby vás a teho vašeho bravka doktor našel.“ „Maš recht, řekni mu jednadvacet a
sbohem“. Než Mina zavolala na ústřednu, kolik stál hovor, Zefka najednou byla pryč. První den a hned první
manko.
(Anna Malchárková, ukázka z prózy Album)_______

O MALÉ ZEMI
V té malé zemi je zloděj každý snad – i král je se vším srozuměn. Kradou nám duši, srdce, city i pocity.
Tam okrádá jeden druhého a nikomu nic nechybí.
To zem zaslíbená pro nás pro všechny. Peníze tam hrají hlavní roli v té malé zemi, kde nás všechno udiví.
To zem zázraků a divů, a přitom velmi velmi krásná je.
My máme rádi tuto zemi, kde nás stvořil Pán Bůh sám. Kde pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Kde
domov můj.
L. H. 2012
________________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
Muzeum Hlučínska a občanské sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska společně připravují na
hlučínském zámku stálou expozici věnovanou jedinečné minulosti Hlučínska. Základem expozice jsou
nejrůznější dochované historické předměty jako například dobové písemnosti osobní povahy (deníky, dopisy,
průkazy, osvědčení, výuční listy, diplomy, vysvědčení, mapy, dobové fotografie a pohlednice apod.). Dále se
jedná o předměty denní potřeby v domácnostech, různé řemeslné, zemědělské a jiné pracovní náčiní, lidový
oděv, zkrátka vše, co bude připomínat život na našich vesnicích s životními osudy obyvatel. Apelujeme proto
na všechny komu věc uchování historie a identity Hlučínska není lhostejná, porozhlédněte se, prosíme, kolem,
po půdách, v pozůstalostech po prarodičích i rodičích a poskytněte pracovníkům muzea informaci co jste
objevili. Možná je rovněž zápůjčka předmětů. Ze strany Muzea Hlučínska pak máte závazný slib, že žádná
Vámi darovaná věc nebude prodána a navždy ponese jméno laskavého dárce.
Zájemci kontaktujte přímo Muzeum Hlučínska na telefonním čísle 595 041 617._______________________

_________________________________________________________________________________

Velká podzimní hra
V sobotu 22.září jsme s dětmi přivítaly podzim Velkou podzimní hrou, která se nesla v duchu ,,Jaké je být
myslivcem“. Děti byly na Kučakovci přivítání myslivcem, a poté se
vydaly na stezku, která nebyla jen tak ledajaká. Po cestě do remízky za
Kučakovcem musely děti plnit různé úkoly, s kterými se pravý myslivec
setkává, např. střílení ze vzduchovky na terč, střílení z praku, poznávání
stop lesních zvířat, krmení zvířátek, nebo také stavění hranice z polen. Za
každý splněný úkol získaly děti barevný papírek. Po splnění všech úkolů
vedly kroky dětí zpět na Kučakovec, kde si barevné papíry nalepily na
obrovskou duhu. A že byly děti opravdu šikovné, svědčilo i to, že se nám
na konci naší akce na obloze objevila opravdivá duha☺. Poté jsme si u
táboráku s dětmi a rodiči opekli párky, dali si sladkou odměnu a všichni
se spokojeně vydali do svých domovů. Během celé akce byl na
Kučakovci stánek s myslivcem Markem Halfarem ze Strahovic, kterému
tímto velmi děkujeme. Nejen děti ale i rodiče si zde mohli vyzkoušet
střelbu z luku, prohlídnout si lebky, paroží a kůže různých zvířat, podívat
se jak vypadají opravdové patrony-náboje a zeptat se na vše co je o
myslivosti zajímá. Věříme, že odpoledne bylo zábavné a také pro mnohé
zajímavé a naučné. Těšíme se na další setkání s Vámi.
Roháček, o.s.

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

,,Světluškový rej“

V sobotu 27.10.2012
Sraz všech broučků a berušek v 17:00 hodin u Obecního domu
Vezměte si lampióny, lucerničky, světýlka, ať si společně posvítíme na cestu.
Průvod zakončíme na Kučakovci, kde si u táboráku opečeme buřty, dáme sladkou odměnu a zahřejeme
teplým čajem. A pro rodiče bude taky něco teplého do břicha.

☺ Těšíme se na Vás, Roháček, o.s. ☺
_____________________________________________________________________________

Informace o třídění odpadů

V pořadí měst a obcí Moravskoslezského kraje do 4 tis. obyvatel dle výtěžnosti za 2. čtvrtletí roku 2012 v kg na osobu
se obec Rohov umístila na 68. místě! V tomto čtvrtletí se vytřídilo:

3,09 t plastů, 1,226 t skla bílého, 1,49 t skla barevného, 0,090 t nápojového kartonu, 0,3 t papíru.
(výtěžnost na 1 obyvatele byla 39,591 kg/rok).
______________________________________________________________________________________

Kluby klubům 2012
Akci realizovalo dne 9.10.2012 město Hlučín v rámci
komunitního plánování ve spolupráci s Kulturním
centrem Hlučín.
Tato akce je pořádána každoročně v Kulturním domě
v Hlučíně na počátku října u příležitosti Dne seniorů.
V loňském roce se jí poprvé zúčastnily také členky
Klubu seniorů z Rohova. V letošním roce se bohužel pro
velký zájem mohli zúčastnit pouze členové klubů seniorů
z obcí, patřících do spádového obvodu Hlučín.
Alespoň však na této akci vystoupila naše dechová
kapela
Rohovanka, která celý program
završila
hodinovým vystoupením, a
která celé odpoledne
příjemně oživila a umožnila seniorům předvést také
jejich taneční schopnosti.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci s klubem seniorů zve všechny
na akci

adventní dílna & jarmark
 1.12.2012 (zahájení bude ve 14.00 vystoupením MŠ Rohov)
 v Obecním domě v Rohově
 pro všechny věkové kategorie
 děti i dospělí se budou moci tvořivě zapojit (vyrobit si vlastní adventní věnec, nazdobit perníčky apod.)
 nebudou chybět ani prodejní stánky
 pro nejmenší děti bude připraven dětský koutek, kde si budou moct hrát
 ochutnávka domácího cukroví
 soutěž o nejlepší eier koňak
________________________________________________________________________________________

KVĚTINÁŘSTVÍ KLINGEROVÁ SUDICE /Telefon: 608 606 003/
nabízí
velký výběr řezaných a hrnkových chryzantém a dušičkových vazeb.
PRODEJNÍ DOBA:
Pondělí – pátek 8.30 – 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod.
Sobota
8.00 – 12.00 hod.
________________________________________________________________________________

Květinové služby p. David Lazar (Květena v Bolaticích) přijímá objednávky
na dušičky ! Osobně na ul. Hlavní 2, Rohov nebo telefonicky na čísle: 608 76 22 33 !_________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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