Vychází v srpnu 2012
č. 8/2012
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

prožíváme prázdninové období, období dovolených, výletů či jen tak tráveného volna třeba doma na
zahradě. Jistě si každý z Vás po právu takovéto volno zaslouží a pokud mu vše vyjde, tak si toho plnými
doušky vychutnává. Proto Vám všem úvodem dnešního vydání přeji, abyste zasloužené volno prožívali
v klidu, zdraví a spokojenosti.
V naší obci se i přes tyto prázdninové dny pracuje na plné obrátky (pravidelné sečení trávy v obci, sečení
trávy na všech alejích, příprava areálů pro nejrůznější aktivity, atd.) a v nejbližší době se tyto obrátky ještě
zrychlí. Jde totiž o to, že v průběhu následných týdnů budeme realizovat letošní investiční akce, na které se
nám podařilo získat potřebné dotace. Jde o projekty „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci
Rohov“ a „Dětské hřiště Rohov“. Na oba tyto projekty již zastupitelstvo obce na svém zasedání, které se
uskutečnilo 25. července vybralo ve výběrovém řízení nejvhodnější dodavatelské firmy a dle návrhů těchto
firem bychom měli se stavebními pracemi začít v nejbližších dnech či týdnech. Jen pro úplnost pár detailů
k projektům : v rámci modernizace a rozšíření veřejného osvětlení dojde v naší obci k výměně všech
stávajících svítidel na sloupech a dále pak k demontáži dvou elektro rozvaděčů na ulici Slezské a náhradou
za jeden zcela nový a moderní. Navíc bude síť veřejného osvětlení rozšířena o další svítila na vybraných
místech. Touto modernizací nepochybně dojde k estetickému zlepšení této infrastruktury, ale především
k ekonomickým úsporám, neboť nově navržená svítidla budou mít zabudovanou regulaci intenzity
svítivosti, která bude využívaná ve vymezeném časovém období, čímž dojde ke značným úsporám ve
spotřebované elektrické energii. Realizace celého projektu by měla být ukončena do konce srpna.
V rámci druhého projektu – Dětského hřiště, bude na ploše stávajícího dětského hřiště na ulici Slezská po
demontáži stávajících (starých) prolézaček instalováno zcela nové hřiště s hracími prvky (dvojhoupačka, 2
ks pružinové houpačky, skluzavka, prolézačka, vahadlová houpačka a především 15 metrů dlouhá lanovka)
a drobný mobiliář (odpadkový koš, lavičky). Po instalaci herních prvků pak bude provedena obnova
travnatých ploch a zeleně. Dětské hřiště by mělo být hotovo do prvního týdne září. Předpokládám však, že
pak budeme muset obětovat dalších pár týdnů na dostatečné zakořenění nové trávy (stejně jako u dětského
hřiště u mateřské školy). Takříkajíc „ve hře“ ještě máme další dva projekty – „Modernizace dopravního
značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“ a „Historická alej k sousedům“. Prvně jmenovaný projekt
jsme předložili na Státní fond dopravní infrastruktury a to do programu Bezpečný přechod. Jeho podstatou
je, jak jsem již v minulosti zmiňoval, instalace zpomalovacího semaforu na silnici směrem od Kobeřic.
Druhý projekt jsme předložili do Programu péče o krajinu který vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí.
Předmětem tohoto projektu je výsadba alejových stromů – hrušní na cestě „Do Háje“. Oba tyto projekty
jsou stále ve fázi hodnocení a k dnešnímu dni nám nejsou známy výsledky. V návaznosti na toto téma –
alejové stromy, se na Vás všechny obracím s velmi urgentní žádostí. Stejně jako v loňském roce, tak i letos
máme „obsypanou“ švestkovou alej vedoucí od bývalého JZD. Je to opravdu podívaná, jak se nám daří

______________________________________________________________________________________
úroda. Podotýkám, že se jedná o ryze ekologickou úrodu, neboť na těchto stromech nepoužíváme žádnou
chemickou ochranu, takže jak se říká – natur produkt. Jenže řada našich i přespolních spoluobčanů se
domnívá, že snad „očešou celo alej všemi možnými způsoby“, tak se taky stává (častokrát), že tito zájemci o
chutné plody švestek nepřijatelnými způsoby, např. třesením stromů „sklízí“ bohatou úrodu. Žádám
všechny, aby tyto plody sklízeli šetrnou metodou – ručně ze země nebo s pomocí žebříků !!! Děkuji za
pochopení.
Jednou z dalších žádostí je zapojení veřejnosti do dalšího dotazníkového šetření v naší obci, které se týká
třídění biologického odpadu. V dnešním vydání naleznete letáček, který si prosím pečlivě pročtěte, vyplňte
a odevzdejte na vymezená místa. Týká se totiž možnosti dodávky domácích kompostérů do Vašich
domácností. Jsme sice na začátku našeho záměru, avšak již nyní potřebujeme zmapovat Váš zájem. Tyto
kompostéry byste měli dostat (pokud projevíte zájem) zcela zdarma a to ve formě výpůjčky na dobu určitou
a po této době by měly být převedeny do Vašeho vlastnictví. Blíže Vás o tomto záměru seznámíme v dalším
vydání Rohovského zpravodaje.
A teď pár řádků ke společenskému životu v naší obci :
Tak především Rohovský odpust. Jako tradičně se uskutečnil v areálu zahrádkářů a za parného sobotního
odpoledne. Letošní odpust patřil mezi ty velmi povedené o čemž svědčil velmi kladný ohlas návštěvníků. U
této příležitosti bych rád moc poděkoval místním hasičům, jejich rodinným příslušníkům a kamarádům za
obětavost a bezproblémový průběh této akce.
O týden později proběhla sportovní slavnost našeho fotbalového klubu TJ Spartak. Ryze sportovní akce
spojená s recesní soutěží Hry bez hranic byla stejně jako každý rok velmi bohatá na sportovní a mnohdy až
vrcholové výkony zúčastněných. Sportovní klání v soutěži Hry bez hranic si již našlo své příznivce, o čemž
svědčí účast pěti družstev. A do třetice další fotbalová akce – Turnaj v malé kopané, který se uskutečnil za
účasti 16 družstev (!) v sobotu 21.7.2012. Bližší podrobnosti Vám sice přinášíme na jiném místě zpravodaje,
avšak rád bych v tomto úvodním slově vyslovil velké poděkování všem organizátorům z řad TJ Spartak,
Roháček o.s. a dalším dobrovolníkům pod vedením Martina (Kegla) Halfara. Všem moc děkuji !!
V pondělí 2. července proběhlo diecézní setkání s otcem biskupem na Prašivé, kterého se zůčastnilo také
několik dětí a jejich rodičů a prarodičů z Rohova. Letošní setkání bylo v porovnání s loňským propršeným
dnem naopak slunečné a výšlap na horu Prašivá se stal záludným a docela namáhavým úkolem všech
zúčastněných. Všichni to však nakonec zvládli na jedničku a tento krásný pondělní den si společně s otcem
biskupem prožili s velkou radostí. Děkuji tedy všem, kteří se na toto setkání vydali a především Pavle
Němcové za koordinaci akce.
Uskutečnil se také Letní tábor organizovaný naším sdružením Roháček. Účast rohovských dětí letos nebyla
až tak velká, nicméně dle ohlasů dětí, si tábor děti a jejich instruktoři prožili s mottem „Ať žijí rytíři“
v bezvadné náladě. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo a ve zdraví všichni dorazili zpět domů, a doufám, že
s mnoha zážitky!
V neděli 15. července proběhl další ročník Festivalu kultury Hlučínska na hlučínském náměstí. Zůčastnilo
se jej mnoho významných kapel a souborů a mezi nimi samozřejmě nemohla chybět naše kapela
Rohovanka. Diváci, kteří z velké části zaplnili hlučínské náměstí, mohli sledovat velmi zajímavé vystoupení
souborů a poslechnout si krásné melodie dechových kapel. Moc děkuji rovněž členům Rohovanky za jejich
vystoupení a propagaci obce Rohov !!
A co nás čeká v tomto měsíci ? Již tuto sobotu místní hasiči připravují a samozřejmě zvou k hojné účasti
všechny příznivce Strassenfestu. Uskuteční se na tradičním místě a s tradičním programem. O den později,
v neděli, zveme všechny seniory na tradiční letní setkání seniorů v dechovky, které se uskuteční na
Kučakovci od 14.00 hod. No a ať se do zdá neuvěřitelné, zveme rovněž naše děti na konec prázdnin, a to
konkrétně v pátek 31.8.2012, kdy se uskuteční od 17.00 hod. akce Rozloučení s prázdninami.
Ale na to je ještě několik týdnů čas, takže na závěr mi dovolte, abych Vám všem opět popřál spokojeně a ve
zdraví prožité zbývající dny a týdny prázdnin ! Užívejte léta !!

Daniel Procházka - starosta

_______________________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
______________________________________________________________________________________

POZOR UPOZORNĚNÍ NA POHYB CIZÍCH OSOB V OBCI !
Upozorňujeme občany, že se v poslední době v naší obci vyskytují konkrétní případy vniknutí neznámých
osob do soukromých objektů.Vyzýváme proto občany, aby byli obezřetní, zamykali vchody svých domů a
věnovali zvýšenou pozornost cizím osobám, které se pohybují v obci Rohov.
V případě jakéhokoliv podezření volejte linku 158 nebo Policii České republiky – obvodní
oddělení Kravaře, tel. 553 671 233 nebo 974 737 721, případně i Obecní úřad v Rohově - tel. 553 761 091.

_______________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 31.8.2012!
______________________________________________________________________________________

Vyvolávací systém na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Kravařích
V důsledku změny legislativy ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů k 1.1.2012 došlo
k enormnímu nárůstu žadatelů o tyto průkazy na našem MěÚ. Protože čekací doba se neúměrně protáhla a
je někdy velmi složité se orientovat, který je žadatel v pořadí a jak dlouho pravděpodobně bude čekat např.
vystavení občanského průkazu či jiného požadavku, rozhodlo se vedení města ve spolupráci s tajemníkem
MěÚ pořídit tzv. vyvolávací systém, pomocí kterého budou občané obsluhováni od 27. 9. 2012. Po vstupu
do prostor Odboru vnitřních věcí MěÚ přistoupí žadatel k vyvolávacímu zařízení a podle požadavku, zda
bude chtít vyřídit záležitosti ohledně občanského průkazu, cestovního dokladu, Czechpointu či dalšího
požadavku, si zmáčkne příslušné tlačítko a následně zjistí na světlené tabuli, který je v pořadí dle dané
agendy.
Dle našeho zjištění a přesvědčení přispěje tento systém ke zklidnění dění na Odboru vnitřních věcí MěÚ a
hlavně občanům (žadatelům) zpřehlední čekací doby na vyřízení jejich požadavků. V případě nejasnosti,
jaké tlačítko máte při vyřízení svých požadavků zmáčknout Vám je k dispozici pracovnice podatelny a
informačního centra, která sídlí přímo naproti vstupním dveřím Odboru vnitřních věcí MěÚ Kravaře
(vpravo v přízemí, vedle automatu na kávu).
Kancelář tajemníka Městského úřadu Kravaře
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Změna ordinace u MUDr. Praskové!

Na dětském zdravotním středisku v Kobeřicích bude od 6.8.2012 do 17.8.2012
z důvodu dovolené změna ordinace:
Zástup: MUDr. Švachová
V Kobeřicích:
pondělí, středa
11.30 – 12.30 hod.
V Chuchelné:
pondělí, středa, pátek
7.30 – 10.00 hod.
Ve Štěpánkovicích: úterý, čtvrtek
7.30 – 10.00 hod.________________________

Společenská kronika – měsíc červenec 2012
Jubilanti – 60 let 2 občanky, 1 občan
70 let 1 občanka, 1 občan
Úmrtí – 2 občané

Svatba - 1

______________________________________________________________________________________

Upozornění pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu, Hlavní 180, 747 25
Rohov
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně obecního úřadu, aby si
vyzvedávali své zásilky na místní poště. Výzvy o doporučených zásilkách jsou vyvěšeny na úřední desce,
která je umístěna před budovou obecního domu a na webových stránkách obce (www.rohov.cz) v odkaze
úřední deska, kde je uvedeno jméno a příjmení adresáta.
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Společnost EKO-KOM, a.s. zaslala samostatný přehled o množství odpadu, který obec Rohov vytřídila
v roce 2011 a předala k využití. Jedná se o 30,172 t odpadu (plasty, sklo, nápojový karton, papír).
Potěšující je skutečnost, že občané dokázali vytřídit více separovaných složek komunálního odpadu. Obec
v konečném úhrnu ušetřila 1.017.498 MJ energie (oproti r. 2010 navýšení o 80.809 MJ) a přispěla ke snížení
emisí CO2 v ovzduší 40,839 t (o 2,986 t více než v r. 2010). Děkujeme občanům, kteří odpad třídí.

Pro Vaši informovanost - Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 12.5.2012 se v naší obci uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Pro informaci uvádíme množství jednotlivých druhů odpadů, které byly odvezeny:
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - rtuť:
0,002 t
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – zářivky:
0,003 t, 14 ks
Olej a tuk – bez specifikace:
0,050 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – tekuté:
0,247 t
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky – tuhé:
0,106 t
Baterie a akumulátory – bez specifikace:
0,001 t
Objemný odpad – bez specifikace:
1,600 t

Celkem:

2,009 t

Při sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů se již neopakuje velké množství vyřazených
televizorů, PC, monitorů a dalších elektrospotřebičů. Tyto je možné odevzdat do e-domku umístěného
v objektu bývalé silážní jámy v jihovýchodní části obce. Tuto službu obec zřídila, aby nemuseli občané
skladovat staré spotřebiče doma a čekat na termín svozu velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

Žádáme občany o celoroční využívání této možnosti, stačí ústní nebo telefonická domluva
s pracovníky obce, případně se obrátit na obecní úřad, tel.: 553 761 091.
_______________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ ODPUST 2012

_______________________________________________________________________________________________

V letošním roce se o organizaci odpustu velice zdařile postaral Sbor dobrovolných hasičů Rohov.
Zázemí této tradiční akce, která se konala v sobotu 30. června 2012 za horkého letního počasí, poskytl jako
každoročně areál ČZS Kučakovec. Celé odpoledne bylo zahájeno slavnostní mší svatou /mše se konala také
v pátek 29.června 2012 na svátek patronů sv. Petra a Pavla v místní kapli/.V úvodu kulturního programu
vystoupily děti z MŠ, členky Klubu seniorů a zahrála dechová kapela Rohovanka. Děti i dospělé pobavilo
vystoupení klauna, umění kouzelníka či ukázky zbraní. Velký úspěch sklidil mezi publikem Luboš Boček,
který zazpíval písně Karla Gotta. Ve 22 hodin rozzářil oblohu ohňostroj. Program pak pokračoval
vystoupením skupiny Kabát revival. Po celou dobu konání akce bylo připraveno bohaté občerstvení –
návštěvníci si mohli pochutnat na rohovských koláčích, zákuscích, různých specialitách, alko i nealko
nápojích. Zábavu pro děti po celé odpoledne obstarala atrakce – skákací hrad, který mohly využít zdarma.

_______________________________________________________________________________
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 29. června 2012.
Každé z pěti 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 5 dětí chybí na fotografii 1
chlapec).

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Prašivá 2012

V pondělí 2. července 2012 proběhlo opět po roce
diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé.
Letošním tématem bylo „Babičko, dědečku, vyprávěj
ještě jednou“. V loňském roce toto setkání propršelo,
a tak z mnoha stran zaznívaly hlasy o zopakování
tématu.
Cílem setkání
bylo ukázat
na
hodnotu
mezigeneračních vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a
na hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo
starých věcí.
Pouti se zúčastnily také děti z naší farnosti pod
vedením katechetky Pavly Němcové.
__________________________________________

_______________________________________________________________________________
Festival kultury Hlučínska

Na hlučínském náměstí se v neděli 15. července 2012 za finančního přispění Místní akční skupiny
Hlučínsko odehrával Festival kultury Hlučínska. V bohatém programu se představily lidové soubory,
orchestry a zájmové skupiny z Hlučínska. Pro nevšední zážitek bylo připraveno nejen bohaté občerstvení,
ale také ukázky tradičních řemesel. Obec Rohov zastoupila dechová kapela Rohovanka, která vystoupila od
14 hodin._______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

SPORTOVNÍ SLAVNOST, Hry bez hranic, Turnaj v malé kopané

Dne 7. až 8. července 2012 u nás proběhla každoroční Sportovní slavnost, v sobotu se začínalo turnajem
starších hochů a to ve složení Spartak Rohov, Sokol Sudice a poprvé se zúčastnili hráči polských Wojnovic.
Turnaj vyhráli domácí fotbalisté, následující místo obsadily Sudice a na posledním místě zůstaly
Wojnovice. Jak se již pomalu stává krásnou tradicí po tomto turnaji proběhly ve spolupráci s občanským
sdružením Roháček Hry bez Hranic. Celkem se zúčastnilo 5 týmů a první místo obhájilo z loňského roku
mužstvo chalupářů. Poté pokračoval program karnevalem s Ambrožem.
V neděli v odpoledních hodinách proběhl turnaj A mužstev a to ve složení Spartak Rohov, Sokol Sudice,
Sokol Kobeřice a Meteor Strahovice. Tento turnaj vyhráli fotbalisté Kobeřic. Vložkou v tomto turnaji bylo
krátké utkání našich nejmenších žáčků. Po ukončení turnaje proběhlo losování věcné tomboly, jejíž
výsledky můžete shlédnout na webu OÚ Rohov. Bohužel z důvodu blížící se bouřky nebyl v neděli program
kompletní a to tím, že jsme zrušili nedělní discokarneval.

Hry bez hranic

Mužstvo nejmenších žáčků

V sobotu 21.7.2012 se v Rohově na hřišti TJ Spartak Rohov konal již 3. ročník akce s názvem ,,Turnaj
v malé kopané“. Že je tato akce atraktivní a pro mnohé fotbalové příznivce přitažlivá svědčí počet
přihlášených družstev z různých obcí a měst. Letošního ročníku se zúčastnilo 16 družstev, které zavítali až
z Karviné, Opavy, Dolního Benešova, Bohuslavic, Kravař, Kobeřic, Strahovic, Rohova. Počasí přálo a
výherci se mohli těšit na pivní odměny, neboť po zdařilém výkonu je třeba pořádně zapít žízeň.
Umístění: 1. Vořešpruti Strahovice, 2. Drink team Kobeřice, 3.Dravci Dolní Benešov, 4. Gunnerf Karviná.
Je třeba poděkovat všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří tuhle skvělou akci připravili. Díky patří
Martinu Halfarovi, Davidu Birtkovi, Hynkovi Hluchníkovi a Jirkovi Stříbnému. A dále také TJ Spartak
Rohov a Občanskému sdružení Roháček, o.s.
Už se těšíme na pěkný fotbalový zážitek příští rok ☺
TJ Spartak ROHOV a Roháček o.s.

_______________________________________________________________________________
Čas letí jako voda a za chvíli opět usedneme do školních lavic.

A proto zve Občanské sdružení Roháček, o.s. všechny děti, nejen ty školou povinné a jejich rodiče a přátelé
na tradiční akci

☺

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

☺

V pátek 31.8.2012 od 17 hodin v areálu Kučakovec

A co Vás čeká: spousta her, zábavy, pěkné odměny, bohaté občerstvení pro všechny.
Těší se na Vás Roháček, o.s.
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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








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 10. srpna 2012, 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

LETNÍ TÁBOR - KARLOV POD PRADĚDEM 2012

______________________________________________________________________________________
V době od 11.7. do 21.7.2012 se konal již čtvrtý letní tábor.
Letošní tábor se nesl v rytířském duchu a byl zastřešen heslem ,,Ať žijí rytíři!“. Ve středu 11.7.2012 jsme
v dopoledních hodinách s celou družinou 42 budoucích rytířů odcestovali na Zámeček do Karlova pod
Pradědem. Hned po příjezdu byly děti rozděleny do 6-ti družin, vymyslely si název svého rodu, zhotovily
erb, vlajku a také bojový pokřik, s kterým vždy
vyrážely do táborových her. Děti postupně
získávaly rytířské ctnosti, kterých bylo celkem 7 –
šerm, plavání, veršování, jízda na koni, hra
v šachy, lukostřelba a lov. Získat ctnost však
nebylo vždy tak jednoduché. Děti musely například
přebrodit řeku, vyluštit středověké šifry, vypátrat
poklad, ,,ulovit“ a uvařit si oběd v kotlíku, projevit
svou odvahu na stezce odvahy, vyhrát rytířské
souboje a splnit mnoho dalších úkolů. Putovali
jsme také za zázračným pramenem až do Karlovy
Studánky. V předvečer odjezdu byly děti za své
rytířské činy a získání všech rytířských ctností
pasovány králem na rytíře. U posledního
táborového ohně jsme všechny rytíře po zásluze
odměnili, společně si zazpívali, spálili vlajky a rozloučili se s rytířským dobrodružstvím ohňostrojem. I
přesto, že nám počasí moc nepřálo, jsme si tábor užili a těšíme se na naše další setkání v příštím roce.
Velké poděkování patří všem vedoucím, oddílovým vedoucím, kuchařům a také naší zdravotnici. Děkujeme
také obcím Rohov a Strahovice, všem rodičům a sponzorům, bez kterých bychom si tábor nemohli do
sytosti užít. DĚKUJEME. ☺
Občanské sdružení Roháček, o.s.

______________________________________________________________________________________

ROHOV
Za trochu lásky šel jsem
v svět. Na rtech úsměv. V
ruce rudých růží květ. Ona
byla z prajzské, to jsem hned
poznal. Já dal své srdce a ještě
mnoho písní. Koho si vzala ?
A co se mne ptáte?
V modravé dáli je ROHOV.
To moje země, tam rostlo mé
děvče. V dál uletělo mé mládí.
Daleko, daleko v tichu mém
žití, dál uletělo neznámo kam.
Zvadlých květů jak na podzim
listí. Pomalu chřadne mé
srdce.
V modravé dáli je ROHOV.
Buď pozdravena má země !
My měli se rádi. Koho si
vzala? A co se mne ptáte? On
měl dům v Praze a prsteny
zlaté. Šel jsem já přes pole a
jiná mi vstoupila v cestu.
Skřivánčích písní já počítal ke
stu. Tak najednou já zůstal
sám.
V modravé dáli je ROHOV.

Sbor dobrovolných hasičů Rohov Vás zve
na

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „
v sobotu 4. srpna 2012
od 18.00 hodin na ulici Horní !

Hudba, tombola a bohaté občerstvení zajištěno!
V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany,

Kde štěstí hledat ? Ptám se
sám? Dávno neumí milovat
duše, tam tísní se jen
v odříkání. Ticho a teskno je
ve mně jak večer pod horama.
Viď moje země? Tiše tvou
dýcháme řečí. Já nejsem
Fénix, já nevstal a oheň v krbu
tiše praská.
V modravé dáli je ROHOV.

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 !!!

L.A.

2012

____________________

______________________________________________________________________________________
Informace o rekonstrukci
Svinovských mostů v Ostravě
Náročná rekonstrukce
Svinovských mostů v Ostravě
pokračuje. Po ukončení prací na
jižním mostu bude dne 5. srpna
2012 zahájena rekonstrukce
mostu severního, přičemž
veškerý silniční provoz bude až
do jara příštího roku převeden
na most jižní. Nejen pro
obyvatele Ostravy, ale také pro
všechny, kteří se vydají do
Ostravy autem nebo vlakem a
potřebují přestoupit ze stanice
Ostrava-Svinov na prostředky
městské hromadné dopravy, to
znamená pokračující dopravní
omezení, která jsou
kompenzována jak objízdnými
trasami ve směru z centra do
Poruby, tak opatřeními
v hromadné dopravě, změnami
dopravního značení apod. Pro
plynulost dopravy je nadále
doporučeno nejen Ostravanům,
ale zejména mimoměstským
využívat především dálnici,
která není v daném úseku po
dobu rekonstrukce mostů
zpoplatněna. Veškeré
informace o rekonstrukci
Svinovských mostů a na ni
navazující dopravní omezení
najdete na oficiálních
stránkách města Ostravy,
případně na stránkách
Dopravního podniku Ostrava.
Obecní úřad Rohov zve všechny důchodce
na

Letní setkání seniorů u dechovky

Datum a místo: neděle 5. srpna 2012 ve 14 hodin v areálu ČZS Kučakovec
K tanci a poslechu zahraje dechová kapela Rohovanka. Jako hosté mezi nás zavítají taneční skupina
Slunečnice z Kobeřic a regionální spisovatelka a básnířka paní Jana Schlossarková z Hlučína.
Rohovské koláče a káva zdarma, další občerstvení zajištěno !

Srdečně Vás na setkání zveme a těšíme se na příjemné nedělní odpoledne.
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Rozlosování
FOTBALOVÁ SEZÓNA 2012 – 2013

Zápas
Domácí
A3A0201 Štítina "B"
Zápas
Domácí
A3A0307 Rohov
Zápas
volno

Domácí

Zápas
Domácí
A3A0506 Rohov
Zápas
Domácí
A3A0603 Služovice "B"
Zápas
Domácí
A3A0705 Rohov
Zápas
Domácí
A3A0804 Malé Hoštice "B"
Zápas
Domácí
A3A0904 Rohov
Zápas
Domácí
A3A1005 Mokré Lazce "B"
Zápas
Domácí
A3A1103 Rohov
Zápas
Domácí
A3A1206 Darkovice "B"
Zápas
Domácí
A3A1302 Rohov
Zápas
Domácí
A3A0107 Závada

PODZIM

2. kolo 19.08.2012
Termín
19.08. 17:00
3. kolo 26.08.2012
Hosté
Termín
Suché Lazce "B"
26.08. 17:00
4. kolo 02.09.2012
Hosté
Termín
Hosté
Rohov

5. kolo 09.09.2012
Hosté
Termín
Hrabyně
09.09. 16:30
6. kolo 16.09.2012
Hosté
Termín
Rohov
15.09. 16:30
7. kolo 23.09.2012
Hosté
Termín
Hať "B"
23.09. 16:00
8. kolo 30.09.2012
Hosté
Termín
Rohov
29.09. 16:00
9. kolo 07.10.2012
Hosté
Termín
Šilheřovice "B"
07.10. 15:30
10. kolo 14.10.2012
Hosté
Termín
Rohov
13.10. 15:30
11. kolo 21.10.2012
Hosté
Termín
Kozmice "B"
21.10. 15:00
12. kolo 28.10.2012
Hosté
Termín
Rohov
27.10. 15:00
13. kolo 04.11.2012
Hosté
Termín
Chuchelná "B"
04.11. 14:30
1. kolo 11.11.2012
Hosté
Termín
Rohov
10.11. 14:00
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______________________________________________________________________________________

Centrum pro zdravotně postižené MSK
o.s. detaš. prac. Opava, Liptovská 21,
747 06 Opava spolu s odborem

sociálních věcí a kultury zve dne
20. září 2012 do Farní stodoly
v Kravařích v době od 9 do 11 hod. na
poradenské dopoledne, všechny občany, kteří se
chtějí poradit v těchto oblastech:
- příspěvek na zvláštní pomůcku, na mobilitu,
- invalidní a starobní důchody, příspěvek na péči,
- karta sociálních systémů, pracovní poradenství,
- sepisování vyjádření, odvolání, žádostí a jiných
písemností, zastupování klienta při jednání s úřady ,
- výhody firem mimo zákonem stanovené oblasti,
- kontakty na příslušné instituce a úřady, apod.

Poradenské dopoledne realizované Centrem pro
zdravotně postižené MSK,o.s.Centrum pro zdravotně
postižené pomáhá seniorům a osobám se zdravotním
postižením s řešením jejich obtížné životní situace.
Nabízí bezplatné poradenství, osobní asistenci (v rámci
ní i bezbariérovou dopravu) a půjčovnu kompenzačních
pomůcek.
níRohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
Tel.:, fax: 553 761 091 – www.rohov.cz - e-mail: rohov@raz-dva.cz - náklad 200 ks

Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov

OBEC ROHOV
ANKETA – ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
Vážení spoluobčané,

Obec Rohov, dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace do budoucna a zároveň
umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných. Jelikož biologický
rozložitelný odpad tvoří výrazné procento (až 40 %) z celkového komunálního odpadu, který končí
v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ. Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí
kompostér v hodnotě cca 3000 Kč a to s využitím možná poslední možnosti, získání finančních
prostředků z EU. K tomuto však potřebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry, které by pro Vás
byly zakoupeny. Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně kompostovat ZDARMA.
Cílem je:
snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na skládku (až 40% komunálního odpadu
z domácností tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat)
start separace biologického odpadu v rodinných domech (blíží se legislativní povinnost separovat
biologický odpad – rok 2013/2014)
chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických řešení, které jsou ekonomicky výhodné.
Co Je to Kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení
úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získát kvalitní
kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a
kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a
podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry
z přírodních tkanin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn.
Tyto informace naleznete na webových stránkách obce Rohov
(www.rohov.cz) a ve vývěskách v obci.

Stačí pouze vyplnit níže uvedený anketní lístek a doručit jej na obecní
úřad, vhodit do poštovní schránky u obecního úřadu nebo do schránky
v prodejně potravin, nejpozději do 31. 8. 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anketní lístek – křížkem zaškrtněte Vámi zvolenou možnost
1. Třídíte odpad z domácnosti?
a/

ANO
b/


NE

2. Kam ukládáte bioodpad z domácnosti ?
a/ 
do popelnice s ostatním odpadem
c/ 

b/



vlastní kompost

jinde, specifikujte

3. Jakým způsobem jste ochotni třídit bioodpad?
a/  vlastní kompost b/ 
v kompostéru zapůjčeného obcí

4. Mám zájem o domácí kompostér:

ANO

 V POČTU

NE

Jméno a příjmení: ___________________________
Obec: č. p.:__________________________
Kontakt (tel.):_______________________________
Pro lepší představu uvádíme obrázky vzorů kompostérů a stručný popis použití.

kompostovací silo

kompostér

Obecně jsou kompostovací sila estetickou náhradou kompostování na volných hromadách a pro svůj objem
jsou vhodná do větších zahrad. Kompostování probíhá delší dobu 1 – 1,5 roku.
Kompostér je opatřen víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduchu a bočními dvířky pro
vyjímání kompostu. Kompostování trvá kratší dobu 6 – 8 měsíců.
Nádoby kompostérů nemají dno z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal.

