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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

úvodními řádky tohoto zpravodaje bych rád poděkoval všem občanům Rohova a také přespolním občanům a
příznivcům naší obce, neboť již mnohokrát jsem byl informován o velmi dobrém počinu, vydávat rohovský
zpravodaj. Jak je vidět, náš zpravodaj i prostřednictvím internetu sleduje řada lidí žijících v Rohově, ale i
mimo obec, ale také v zahraničí. Jsem za to moc rád, děkuji ještě jednou za podporu a za zpětnou vazbu, že
prostřednictvím rohovského zpravodaje informujeme širokou veřejnost, která nezůstává bez informací, a ty
jsou pochopitelně v životě hodně důležité.
Ale k dění v obci. Předem bych se zmínil o avizované výsadbě nové hruškovo – lípové aleje v Háji, která
nesla oficiální název „Historická alej k sousedům“. V sobotu 20.října byla provedena výsadba této aleje, o
kterou se postaralo na čtyřicet dobrovolníků z řad našich občanů pod odborným dohledem Zahradnictví
Michňa z Hlučína. Bylo moc hezké, že tyto práce prováděli jak dospělí, tak i jejich děti. V tento den se tedy
vysadilo 60 kusů stromů hrušní (odrůdy Wiliamsova,Clapova,Lucasova ) a 15 kusů lip srdčitých. Ke každému
stromu bylo aplikováno hnojivo, podpůrné kůly a chráničky proti okusu zvěří. Na závěr byl pro všechny
připraven táborák, opékání špekáčků a teplý čaj. Všem, kteří se na této akci podíleli, patří velký dík. S
průběhem výsadby se můžete seznámit rovněž na našich webových stránkách v sekci fotogalerie a na
hlučínské internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Co se týče dalších ještě letos plánovaných akcí: dotaci ve výši 400.000,- Kč, kterou jsme získali za Zelenou
stuhu v Moravskoslezském kraji v rámci soutěže Vesnice roku 2012, budeme čerpat prostřednictvím projektu,
který budeme zpracovávat v příštím roce a předkládat jej na Ministerstvo životního prostředí. Pokud se týká
instalace zpomalovacího semaforu, dle posledních informací by měla být ještě letos zpracována prováděcí
projektová dokumentace, kterou zajišťuje a financuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) a mělo by být
provedené výběrové řízení na dodavatele, která provede ve spolupráci s ŘSD ČR, pobočka Ostrava, obec
Rohov. Samotná realizace – instalace se zřejmě bude provádět až příští rok. I přesto, že bylo již dříve
předjednáno, že se vše musí provést ještě letos, o pár týdnů později je všechno jinak. Tyto změny nejsou naší
obcí nijak ovlivnitelné, vše je v rukou ŘSD ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Na druhou
stranu, ať již bude toto zařízení instalováno letos nebo příští rok, důležité je, že bude. Nutno ještě podotknout,
že financování celé akce bude společné s ŘSD ČR a dotované ze sta procent z dotace SFDI, takže naše obec
by neměla hradit žádné výdaje !
Další neméně důležitá zpráva z oblasti získávání dotací. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR
(MŽP ČR) byl náš projekt „Revitalizace zeleně v obci Rohov“ dodatečně schválen !!
Realizace projektu byl měla být provedena začátkem příštího roku a předmětem projektu je výsadba 2661
kusů stromků a keřů na celém území obce v zastavěném území, v tzv. intravilánu obce. V této chvíli sice
máme dotaci schválenou, avšak veškerá příprava nás ještě čeká. Projektová dokumentace je sice zpracována,
avšak dřív, než se provede samotná výsadba plánované zeleně, budeme chtít s Vámi prodiskutovat vhodnost

________________________________________________________________________________________
či nevhodnost výsadby, respektive umístění nových stromů a keřů. Jedna z možností bude ve čtvrtek
15. listopadu, kdy, tak jak jsem slíbil, organizuji druhé setkání s občany u tzv. „Kulatého stolu“. Jedním z
témat tedy bude představení projektu „Revitalizace zeleně v obci Rohov“, na který Vás srdečně zvu. Při této
příležitosti bude možnost prodiskutovat i ostatní témata, která se nás všech bezprostředně týkají. Budu proto
moc rád, když se sejdeme ve velkém počtu. O celé akci píšeme na jiném místě zpravodaje. Jak je z výše
uvedeného zřejmé, letošní rok byl pro naši obec opět úspěšný po stránce získávání dotací a následných
realizací investičních projektů. Nastává období, kdy již můžeme zhodnotit letošní rok, ale zároveň se již
pomalu, ale jistě chystáme na rok příští. Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce se tím budeme zabývat,
avšak pokud již nyní máte Vy – občané, nějaký námět, připomínku či jiný požadavek, prosím sdělte jej
v časovém předstihu buď mně osobně, nebo našemu úřadu či komukoliv ze zastupitelů obce.
Zastupitelstvo obce (ZO) se za uplynulé období sešlo na svých plánovaných zasedáních hned dvakrát. Bylo to
3. října 2012 (21. zasedání ZO) a 17. října 2012 (22. zasedání ZO). Na programu byla řada bodů, které byly
projednávány. Na 21. zasedání se například schvalovalo rozpočtové opatření, přijetí účelové dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na dětské hřiště na ul. Slezské, provedlo se výběrové řízení na
nejvhodnějšího dodavatele na projekt „Historická alej k sousedům“. Neméně důležitým bodem zasedání byly
podrobnosti výmalby naší kaple sv. Petra a Pavla – průběh prací, dodávky materiálů a také financování.
Posledním projednávaným bodem byla záležitost výstavby parku větrných elektráren, které plánují vystavět
na území Polska kolegové z Krzanowic. Jedná se v prvé fázi o výstavbu tří a v následném období dalších
sedmnácti větrných elektráren (dohromady tedy 20 kusů), které mají dosahovat až 120 metrové výšky !! Tyto
větrné elektrárny mají vyrůst v okolí obcí Krzanowice, Pietraszyn, Borucin a Samborowice. Přiznám se, že
tento záměr gminy Krzanowice se nám moc nelíbí, avšak současná legislativa nám neumožňuje zásadním
způsobem ovlivnit tyto plány. Společnost Power4All.Krzanowice, která pro gminu Krzanowice zpracovává
výše uvedený projektový záměr, jsme však dopisem upozornili na snahy okolních obcí o všestranné
zkvalitňování života našich občanů, a tento záměr by měl bezesporu negativní vliv na vše, čeho jsme již
dosáhli. Dále pak s ohledem na geomorfologii území a na značně daleké výhledy do krajiny bude nutné
prokázat, že farma větrných elektráren plánovaná v okolí polských obcí, které bezprostředně sousedí
s českými obcemi Rohov, Strahovice, Chuchelná a Sudice nebude mít vliv na estetickou hodnotu území,
krajinný ráz, na stávající dominanty v území, chráněné památky, chráněné prvky přírody, změny klimatu,
hlukové poměry v území a řada dalších. Žádáme proto zpracovatelskou společnost či gminu Krzanowice o
bližší představení tohoto projektu.
Na 22. zasedání ZO byly projednány tyto body programu :
Opětovné projednávání oprav kaple sv. Petra a Pavla a celkové financování, financování některých
nákladů při pořádání Rohovského cyklokrosu, rozpočtové opatření č. 3/2012 a informace o projektu
„Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“. Zastupitelstvo také stanovilo výši
ceny původních (starých) nasvětlovacích svítidel veřejného osvětlení, které jsme v letošním roce nahradili
zcela novými svítidly. Bude-li mít kdokoliv z Vás zájem o tato svítidla, přihlaste se o ně na našem obecním
úřadě. Cena je stanovena na 100,- Kč/ks a výbojka za cenu 50,- Kč/ks. Jedny z dalších bodů zasedání ZO bylo
navržení zřízení stavební komise při obecním úřadě a také informace o Školské radě při ZŠ a MŠ Sudice.
Členem této komise jsem byl zvolen za obec Rohov já osobně, avšak na posledním zasedání jsem byl
odvolán. Domnívám se, že od tohoto data není členem školské komise při ZŠ a MŠ Sudice nikdo z řad
rohovských občanů ! Zastupitelé obce se problematikou ZŠ a MŠ Sudice zabývali dále a v návaznosti na
schválenou novelizaci zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění účinném od
1. 1. 2013 a především na připravovanou novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále
s ohledem na změny vyplývající do budoucna z tohoto zákona a návrhu zákona jsme vypověděli Dohodu
o vytvoření společného spádového obvodu Základní školy Sudice, okres Opava, příspěvkové organizace
uzavřenou dne 30.12.2002 mezi obcemi Sudice, Rohov a Třebom. Neméně důležitým bodem programu bylo
seznámení s obsahem dopisu, který zastupitelé obce Sudice doručili našemu duchovnímu správci, otci
Lucjanovi, respektive Římskokatolické farnosti Sudice. S tímto dopisem jste se měli možnost seznámit jak na
vývěsce před kaplí sv. Petra a Pavla, tak také po mši svaté, kdy byl tento dopis k dispozici v tištěné verzi.
Obsah tohoto dopisu se do značné míry týká rohovských občanů, a proto jsme se rozhodli na tento dopis
reagovat otevřeným dopisem zastupitelstvu obce Sudice. O obsahu naší reakce budete seznámeni po mších
svatých či na vývěskách před kaplí sv. Petra a Pavla a na úřední desce obce Rohov._____________________

________________________________________________________________________________________
Ze společenského života :
V sobotu 20.října se od 13.00 hod. v Rohově u příležitosti celorepublikového happeningu Dne stromů opět
vysazovaly nové alejové stromy. Akci, výsadba „Historické aleje k sousedům“, jejímž předmětem bylo
vysadit 60 kusů hrušní, starých krajových odrůd v kombinaci s 15 kusy lip srdčitých na polní cestě směrem do
polských Sciborzyc Wielkich zajišťovala obec. K jednotlivým nově vysázeným stromům byly instalovány
podpůrné kůly, které byly fixovány úvazky a dále pak tzv. chráničky proti okusu zvěří. Všechny stromy byly
nakonec po výsadbě a aplikaci hnojiva řádně zality vodou. Realizace výsadby byla financována jak z rozpočtu
obce, tak především z dotačního programu Ministerstva životního prostředí pod názvem Program péče o
krajinu 2012. Celkové náklady projektu byly bezmála 78.000,- Kč a z toho z rozpočtu obce bylo 10.000,- Kč.
Výsadbu prováděla odborná zahradnická firma v úzké spolupráci z dobrovolníky a členy zahrádkářského
svazu z obce, mezi kterými nesměly chybět naše děti. Akce se zúčastnilo na 40 brigádníků, pro které byl po
výsadbě připraven táborák k opékání párků a teplý čaj – vše pochopitelně zdarma pro účastníky akce ! Rád
bych poděkoval jak zahradnické firmě, tak především všem dobrovolníkům a zaměstnancům obce za jejich
pomoc, ochotu a spolupráci při této výsadbě !
O den později, v neděli 21. října se v obci
Chuchelná uskutečnilo tradiční XV.Setkání
chrámových sborů Hlučínska. Z hodnocení
celé akce ze strany Sdružení obcí Hlučínska,
které toto setkání společně s obcí a Farností
Chuchelná organizovalo, byla slyšet jen
samá chvála a to především na adresu
pořádající obce. Osobně proto děkuji
organizátorům
akce,
ale
především
chrámovému sboru naší farnosti za
reprezentaci a všem ostatním za účast.
V sobotu 27. října se měl pod taktovkou
občanského sdružení Roháček uskutečnit
Světluškový rej. Ten se však z důvodu
špatného počasí neuskutečnil. Jako náhradní
termín byla zvolena neděle 11. listopadu a
jak bylo patrné z počtu dětí a jejich rodičů,
akce se opět podařila. Moc děkuji
pořadatelům za organizaci a hladký průběh
akce a stejně tak všem dětem a jejich
rodičům a známým za účast.
Rád bych Vás srdečně pozval na všechny
plánované akce, které se uskuteční
v listopadu a prosinci, informujeme Vás o
nich na dalších místech tohoto zpravodaje.
Závěrem bych ještě osobně rád poděkoval za
Vaši účast ve volbách do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje, ve kterých jsem
kandidoval i já osobně. Má účast v těchto
volbách byla brána jako nabídka Hnutí
Bude také možnost ochutnávky cukroví, zájemci si mohou
Starostové a nezávislí za Moravskoslezský
domů odnést recepty na toto cukroví (Klub seniorů)!!!
kraj, jehož vedení mne s touto nabídkou
oslovilo. Žádné velké ambice jsem si nedělal, avšak moc (a mile) mne překvapila Vaše podpora (a nejen
rohovských občanů), proto bych rád poděkoval Vám všem za projevenou podporu.
A nakonec děkuji srdečně Vám všem, kteří nepřetržitě pomáháte, uklízíte, upozorňujete na různé nešvary či se
jinak zajímáte o naši obec. Děkuji Vám všem za Vaši práci a podporu, neboť bez Vás, kterým opravdu záleží
v jakém prostředí žijete/me, by se v Rohově žilo určitě hůř. Užívejte si krás podzimu, užívejte si v kruhu
svých nejbližších, zůstávejte zdrávi a šťastni.

Daniel P r o c h á z k a - starosta

________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30.11.2012!
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR - II. kolo /Obec Rohov/

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
492
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
43
Počet odevzdaných úředních obálek
:
43
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
43
Volební účast v %
:
8,7 %
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
4.
MUDr. Václav Vlček
17
6.
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
26
_______________________________________________________________________________________

POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU
Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na II. společné zasedání předsedů
a předsedkyň dobrovolných spolků a organizací obce Rohov, které se uskuteční
ve čtvrtek 15. listopadu 2012 v 18.00 hod. ve společenském sále obecního domu u příležitosti
„Besedy u kulatého stolu“,
což bude setkání představitelů obce s občany. Na tomto setkání hodláme metodou Leader společně
řešit problematiku obce, navrhovat řešení a také, a to především, naplňovat stanovené cíle Strategického plánu
rozvoje obce Rohov na období 2011 – 2014. V neposlední řadě budeme sestavovat kulturní kalendář akcí na
rok 2013. Věřím, že si na tuto novinku v zavádění spolupráce veřejná správa – občan uděláte čas a tohoto
setkání se zúčastníte, za což Vám již nyní děkuji. Na setkání se těší, Daniel Procházka, starosta obce._______

Obec připravuje brožurku k 80. výročí místní kaple
Obec Rohov v současné době připravuje podklady pro vydání informační brožurky o historii kaple sv. Petra a
Pavla v Rohově po současnost. A k tomu by velice pomohlo zapůjčení souvisejících materiálů – např.
fotografií či dokumentů. Obracíme se proto na občany s prosbou: pokud někdo vlastní takovéto materiály,
týkající se naší kaple, ať je přinese na obecní úřad, kde je naskenujeme a vrátíme majiteli. Termín: do konce
měsíce listopadu 2012 !!!
________________________________________________________________________________________

Vítání občánků se uskuteční 9. prosince 2012
Ve svých dětech žijeme dál…

Euripides
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme k slavnostnímu přivítání novorozených občánků
do života, které se koná v neděli dne 9. prosince 2012 ve 14 hodin v sále Obecního
domu. Očekáváme Vás s Vaším děťátkem. Pozvánka Vám bude ještě zaslána.________
________________________________________________________________________________________

Informace Finančního úřadu v Opavě k provozu pokladny finančního úřadu
Vzhledem k tomu, že mnoho poplatníků daně z nemovitostí je zvyklých platit daň hned začátkem roku,
zveřejňujeme informace k provozu pokladny Finančního úřadu v Opavě v prosinci 2012 a v lednu 2013
3.12. pondělí 8 – 12 12.15 – 15.00 hod.
2.1.2013 středa
zavřeno
5.12. středa
8 – 12 12.15 – 15.00 hod.
7.1.2013 pondělí
zavřeno
10.12.pondělí 8 – 12 12.15 – 15.00 hod.
9.1.2013 středa
zavřeno
12.12.středa 8 – 12 12.15 – 15.00 hod.
Pokladna bude otevřena od pondělí 14.1.2013.
17.12. pondělí 8 – 12 12.15 – 15.00 hod.
19.12. středa
zavřeno
Finanční úřady se přizpůsobují krajskému zřízení. Zákon 456/2011 Sb.,
24.12. pondělí
zavřeno
o Finanční správě ČR. V sídle kraje bude finanční úřad ostatní jsou jen
26.12. středa
zavřeno
pracovištěm. V této souvislosti se přechází na nový účet u ČNB a budou
31.12. pondělí
zavřeno
změny v informačních systémech, které se po dobu uzavření pokladen
___ _budou zavádět. Staré složenky již není možno používat.______________

_____________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE mimořádnou předvánoční







SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční : v pátek 30. listopadu 2012 (spolu se svozem plastů),
místo: vystavit před rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc říjen 2012
Jubilanti – 70 let 1 občanka
Narození – 2 chlapci
Sňatek - 1
_______________________________________________________________________________________
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v pátek 23. listopadu 2012 od 14.00 hod. do sálu Obecního domu
na tradiční

Bude připraven kulturní program a zajištěno občerstvení. Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
______________________________________________________________________________________
Zveme děti a rodiče ve čtvrtek 6. prosince 2012
2012
na

Mikulášskou nadílku
Nejprve bude v naší kapli sloužena mše svatá za účasti svatého Mikuláše
a pak půjdeme do obecního domu, kde si zazpíváme a zahrajeme hry,
nebude chybět sladká nadílka. Těšíme se na Vás !
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Výsadba nové stromkové aleje v Rohově – sobota 20. října 2012

Reportáž z této akce můžete shlédnout na www.hlucinsko.tv.
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Země živitelka 2012
Tradiční zemědělská výstava Země živitelka, jejímž tradičním místem
konání jsou České Budějovice, přivítala vystavovatele a návštěvníky ve čtvrtek 30. srpna letním slunečním
počasím. Davy návštěvníku z řad nejen laické veřejnosti, ale i z odborných kruhů zaplnili výstavní areál.
Teplé počasí konce prázdnin vylákalo z domovů budějovické obyvatele, kteří tvořili průběhu výstavy po celou
dobu skvělou kulisu.
Umístění Národní sítě Místních akčních skupin, jednotlivých krajů i MASek bylo letos situováno do velkého
pavilónu Z, před kterým byly stánky s výrobky, které nabízely regionální produkty a výrobky z území
jednotlivých místních akčních skupin. Naše expozice byla společným vystoupením místních akčních skupin
Moravskoslezského kraje, mimo MAS Poodří, které se prezentovalo samo se svými partnery. Zástupci našeho
kraje se střídali v prezentaci svých regionů a příjemným oživením byla účast slovenské Místní akční skupiny
LEV, partnera MAS Rýmařovsko.
A co bylo naším největším lákadlem pro návštěvníky? No přece prajzké koláče!! Skvělé, nadýchané,
nádherné…..vyšly z pece paní Dostálové z Rohova. Návštěvníků bylo u našeho pultíku plno, jen příště
musíme připravit pár koláčových receptů. Po ochutnávce byl o ně eminentní zájem. Záleží také, zda výrobci
budou chtít „odtajnit“ přípravu této jedinečné dobroty. K propagaci našeho úžasného Hlučínska jsme měli
také tištěné materiály a přivezli jsme i informační dokumenty našich polských partnerů. Páteční program na
výstavišti byl věnován venkovu – zahájil jej pan ministr Bendl, v průběhu odpoledne a večera navštívil
všechny přítomné vystavovatele MASek a zastavil se i u nás, kde ochutnal náš koláč (viz. foto níže).
Shrnuto a podtrženo: skvělá atmosféra, kterou nezhatila ani nepřízeň počasí, zajímavé exponáty a příjemní
lidé. Škoda jen, že pořadatelé nemají vyřešeno lepší parkování vystavovatelů. Snad příští rok…..
V sekci fotogalérie můžete shlédnout kratičký průřez, který Vám umožní nakouknout na dějiště výstavy v
Českých Budějovicích. Více na www.mashlucinsko.cz.
Vaše MAS Hlučínsko

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ve čtvrtek a v pátek dne 15.11 a 16.11.2012 neordinuje MUDr. Běrský.
Zástup u MUDr. Pokludové - zdravotní středisko Chuchelná v době od 7:00 hod do 12:00 hod.
Telefon: 553 650 125. __________________________________________________________________

SNÍH
A padá bílá vločka za vločkou z nebe a náhle je tu metelice. Ach ta metelice !
K čertu jednou s ní. Přibíjí nám střechu cvočky bílými. Ta bílá krása pomátla mě. Ó pravda !
Teď stopy jak na březnovém sněhu rozplynuly se jak ve vánku a až v březnu se promění v bílou sasanku.
L . H. 2012
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Hlučínsko ve spolupráci s polskými partnery
vydalo nové propagační materiály
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) ve spolupráci s
polskými
gminami
Kietrz,
Krzanowice
a
Krzyzanowice (Pietrowice Wielkie spolupracovaly
jen okrajově) vydalo řadu nových propagačních
materiálů o Hlučínsku a přeshraničních polských
gminách. V rámci projektu „Spolupráci k poznávání
regionu a polských gmin“ byly vydány velmi pěkné
a rozmanité brožury, které zachycují památky,
tradice a zvyky, přírodu i sport na obou stranách
hranic a které pod názvem „Vítejte na Hlučínsku“
(Vítejte v polských gminách) obdržely všechny
domky a byty na Hlučínsku i v Polsku a dostávají se také do domácností rohovských občanů! Brožury byly
vydány v českém, polském, německém i anglickém jazyce. Další brožurka vydána v rámci tohoto projektu
zachycuje gastronomii Hlučínska a polských gmin, obsahuje recepty některých regionálních jídel, seznam
tradičních akcí i kontakty na ubytování a restaurace. Tato brožura je určena především pro turisty, a tak bude,
stejně jako „Vítejte na Hlučínsku“, distribuována do informačních center a bude představena i na výstavách
cestovního ruchu v Brně a Katovicích. Součástí projektu byla také propagace projektu na Hlučínsku a v
polských gminách. Ve čtvrtek 4.října vyjel z Bolatic autobus naložený bolatickými koláči, propagačním
materiálem, občerstvením a především bolatickými seniorkami na putovní cestu se zastaveními v Kravařích,
Hlučíně, Krzyzanowicích, Krzanowicích, v Pietrowicích Wielkich a Kietrzu. Na všech místech zazpívaly
seniorky lidové písně z Hlučínska, kterými potěšily desítky přihlížejících občanů, kteří si pochutnali nejen na
výborných koláčích, ale také obdivovali nové propagační materiály o Hlučínsku. SOH realizovalo ještě další
projekt s názvem „Na kole bez hranic“. Součástí tohoto projektu byla tvorba nové cyklomapy včetně brožurky
s informacemi o každé obci a městě na česko-polském pohraničí, kterou obdrží turisté v informačních
centrech. Také tento materiál bude vydán ve čtyřech jazycích (JČ, JP, JN, JA). Pro větší propagaci projektu
Hlučínska a polských gmin byly uspořádány dva cyklovýlety. První se konal 3. října na polské straně a
účastníci cyklovýletu navštívili gminy Krzyzanowice,Krzanowice, Pietrowice Wielkie a Kietrz a najeli cca 35
km. Druhý cyklovýlet byl uspořádán 10. 10. a cyklisté postupně navštívili Kravaře (start a cíl cyklovýletu),
Kozmice, Hlučín - Darkovičky, Darkovice, Vřesinu, Bohuslavice, Bolatice, Štěpánkovice. Během cca 5 hod. i
s krátkými zastaveními v jednotlivých obcích a městech ujeli téměř 50 km. Na všech zastaveních byli cyklisté
srdečně vítáni a někde se k nim přidávali i další cyklisté.Každý z účastníků cyklovýletu (obou se zúčastnilo na
60 osob) obdržel malý dárek (mapka, reflexní páska i občerstvení). Oba projekty by nemohly být realizovány,
pokud by SOH nezískalo dotaci EU z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR– PL 2007 – 2013.
Velké poděkování za realizaci projektů si zasluhují starostové obcí, dále administrátor projektů, všichni
účastníci doprovodných akcí obou projektů a překladatelé propagačních materiálů.
________________________________________________________________________________________

Setkání chrámových sborů Hlučínska
15. ročník Setkání chrámových sborů Hlučínska se uskutečnil v neděli 21.10.2012 v kostele Povýšení sv.
Kříže v Chuchelné. Zúčastnil se také chrámový sbor při chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích.

________________________________________________________________________________________

Bude Vás zajímat – Povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší
S nastávajícím chladným obdobím si Vás dovolujeme upozornit na nové povinnosti provozovatelů zdrojů
znečišťování ovzduší, dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dne 1.9.2012.
Tento zákon ruší a nahrazuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. S novým zákonem
přichází také nové povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které se také vztahují na stacionární
zdroje umístěné v RD (kotle):
• Ve stacionárním spalovacím zdroji (kotel) o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je
ZAKÁZÁNO spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Platnost od
1.9.2012 (§ 17 odst. 5 zákona). Důvodem je zákaz spalování méně hodnotných paliv v kotlích, u
kterých nelze zajistit kvalitní spalovací proces a tím snížit množství škodlivých emisí vypouštěných
do ovzduší.
• Povinnost provozovat kotel na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s
minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, a to nejpozději do 10 let od
nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do 1.9.2022 (§ 17 odst. 1 písm. g)). V příloze č. 11 jsou uvedeny
mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, celkového organického uhlíku (TOC) a tuhých znečišťujících
látek (TZL), jakožto hlavních emisí podílejících se na znečišťování ovzduší z lokálních topenišť
(RD).
• Majitelé rodinných domů, kteří jsou zároveň provozovateli spalovacího stacionárního zdroje
znečišťování ovzduší (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou povinni
nejpozději do 31.12. 2016 zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, která byla proškolena výrobcem zdroje. Následné kontroly je nutno
provádět
jednou
za
dva
kalendářní
roky
(§
17
odst.
1
písm.
h))
.
Nesplnění těchto povinností bude přestupkem, za který lze u fyzických osob uložit pokutu až 50 000 Kč
(§ 23).Celý zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, lze nalézt na stránkách ministerstva životního
prostředí v sekci legislativa - www.mzp.cz________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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