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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dnešní úvod listopadového zpravodaje bych rád věnoval oblasti životního prostředí – její péči a rozvoji.
Jak jistě víte, v pátek 28. října jsme prováděli na Světlovské cestě v rámci projektu „Alej nejen pro
půlmaratón“výsadbu nové aleje. V tento den jsme vysadili 90 třešní domácích (ptačích) a vytvořili
jsme tím další krásné místo naší přírody, která nás obklopuje. Této akce se zúčastnilo neuvěřitelných 98
osob jak z Rohova, tak z polské gminy Kietrz. Mezi zúčastněnými byla početná skupina našich
nejmenších – dětí z mateřských škol (Rohov, Kietrz, Sciborzyce Wielkie, Dzierzyslaw). Přiznám se, že
jsem ani nečekal takový zájem, na druhou stranu mám z toho velmi dobrý pocit, že v Rohově
organizujeme akce, které jsou organizovány, či navštíveny řadou dobrovolníků. Obzvlášť mě těší, že
jsme se sešli na takové akci, která byla organizována vůbec poprvé a s tak velkým zájmem místních i
přespolních dětí a dospělých. Jistě to bylo zajímavé i pro ty, kteří na Světlovské cestě byli poprvé
v životě. Z mého pohledu to byla opravdu zdařilá akce (koneckonců jako všechny ostatní) a jsem rád, že
mnozí přítomní měli stejný názor. Obzvlášť si cením toho, že jsme tímto počinem byli přímými
účastníky celostátního rekordu v sázení stromů, které organizovala Nadace Partnerství. Více informací
se dozvíte na jiném místě dnešního vydání. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se tohoto projektu
zúčastnili. Předpokládám, že budeme v těchto aktivitách i nadále
pokračovat.
Druhým naším počinem pro podporu životního prostředí v naší
obci bylo zaregistrování se do soutěže ALEJ ROKU 2011.
Aleje z české krajiny mizí. Podaří se nám je zachovat? Můžeme
začít tím, že si jich začneme více všímat.
„Projíždíte na svých cestách krajinou bez zájmu se zrakem
zahleděným do sebe, anebo se rádi necháte potěšit něčím zajímavým a krásným, třeba nádhernou alejí?
Pak právě pro Vás připravila Arnika anketu Alej roku 2011.“ (Arnika je česká nezisková organizace,
která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale
také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení veřejnosti,
odborné argumenty a komunikaci s médii. V rámci této ankety jsme se přihlásili také. Po dlouhé úvaze
jsme se rozhodli, že v naší obci je nejzajímavější alej na Stromkové cestě směrem na Krzanowice. Jde
totiž o obnovenou historickou třešňovou alej, takže zde nalezneme jak nově vysázené stromy, tak také
třešně staré několik desítek let. Byli jsme tedy zařazeni do ankety a každý z Vás může již od 16. října do
30. listopadu hlasovat na webových stránkách www.arnika.org/alej-roku-2011. Naše alej na Stromkové
cestě je v seznamu uvedena jako – Mezistátní alej (v pořadí 28 shora). Budete-li mít zájem, podpořte
naši alej v této anketě ! Děkujeme. Záštitu nad soutěžní anketou Alej roku 2011 převzali členové
petičního výboru petice Zachraňme stromy PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných
stromech, a PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista._______________________________

___________________________________________________________________________________
Tak jak jsem již v minulém vydání informoval, jsou již dokončeny všechny investiční akce letošního
roku. Jak si můžete mimo jiné všimnout, na ulici Slezské se pískovcový kříž opravil takovým
způsobem, že byl dán do původní podoby, tedy do podoby, která byla do roku 1992. V tomto roce byl
totiž tento kříž silně poškozen nárazem automobilu a následná oprava již nebyla provedena v původní
podobě, nýbrž ve zmenšeném provedení. V rámci letošních oprav jsme však ve spolupráci s panem
Vilibaldem Stříbným opravili a smontovali kříž do původní podoby. Rád bych tímto moc poděkoval
panu V. Stříbnému za poskytnutí původních dílů kříže, panu Františkovi Němcovi, paní Marii Rumlové
a mojí mámě za pomoc při obnově písma na pamětní desce.
V neděli 16. října se uskutečnilo setkání Chrámových sborů Hlučínska, tentokrát v chrámu sv.
Bartoloměje v Kravařích. Tato akce protkaná duchovní hudbou byla jistě zážitkem pro každého, kdo se
do Kravař vydal a společně se zpěváky, sbormistry a dalšími návštěvníky strávili příjemné nedělní
odpoledne. Rád bych poděkoval chrámovému sboru naší farnosti za účast a reprezentování sudické
farnosti na tomto setkání. Nově vybudované dětské hřiště u mateřské školky bylo dne 25. října
slavnostně otevřeno samotnými dětmi. Počasí nám sice moc nepřálo, avšak slavnostní den nebyl
zásadně narušen. Po krátkém kulturním vystoupení si děti přestřihly pásku a po vysvěcení hřiště naším
panem farářem – otcem Lucjanem, nastal okamžik, kdy si vůbec poprvé děti nové hřiště vyzkoušely.
Přeji všem, aby si hřiště užili ve spokojenosti, ve zdraví a načerpali mnoho energie. Děkuji tedy všem
dětem za nacvičení vystoupení, otci Lucjanovi za vysvěcení hřiště a také rodičům, kteří na tento den
přišli a podělili se o radost s našimi dětmi.
Ve čtvrtek 27. října se uskutečnil tradiční Světluškový rej. Úvodem bych chtěl moc poděkovat všem,
kteří přišli, a že Vás bylo požehnaně ! Této akce se zúčastnilo na sedm desítek dětí ! Bylo to moc fajn a
já věřím, že si tento magický večer jak děti, tak jejich rodiče, prarodiče, či kamarádi užili. Děkuji Vám
všem ! V neděli 6. listopadu jsme ve spolupráci s občanským sdružením Prajzská ambasáda o.s.
připravili další kulturní vystoupení ve společenském sále obecního domu. Uskutečnilo se divadelní
představení Ochotnického divadla z Bělé, které zahrálo pohádku na motivy Boženy Němcové „Sůl nad
zlato“. Tuto pohádku dle sdělení organizátorů shlédlo 128 diváků , což je ohromující ! Děkuji Vám
všem !! Jen pro doplnění uvádím, že toto představení bylo uskutečněno i v dalších obcích Hlučínska –
Bělé (2x), Píšti a Třebomi a společně s rohovským vystoupením bylo přítomno 757 diváků ! Věřím, že
se Vám všem vystoupení líbilo a já Vám můžu slíbit, že bude naší snahou i nadále organizovat obdobná
kulturní vystoupení v Rohově.
Ještě v září a to konkrétně 26. září bylo svoláno 12. zasedání zastupitelstva naší obce (ZO). Na
programu bylo k projednání 16 bodů, mezi kterými bylo např. projednáváno zřízení věcného břemene
na přeložku vedení nízkého napětí v rámci stavby obecního domu, zahájilo se výběrové řízení na
nejvhodnějšího dodavatele výsadby stromů na Světlovské cestě v rámci projektu „Alej nejen pro
půlmaratón“, projednávala se rovněž agenda pozemků a následné přijetí do majetku obce a řada dalších.
Dne 21. září nám bylo doručeno Ministerstvem životního prostředí ČR Sdělení, že nám byla
akceptována žádost o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně v obci Rohov“. Jeden z posledních bodů
programu bylo také projednávání problematiky Základní školy v Sudicích. Na toto téma již bylo
svoláno několik schůzek, debatovalo se snad na všech půdách obcí, ale bohužel bez jasného stanoviska
či závěru. K této problematice se vrátím dále.
Na 10. října jsem svolal 13. zasedání zastupitelstva obce (ZO), kde bylo bodů k projednání o něco
méně, ovšem jednání se protáhlo do pozdních nočních hodin. Zasedání totiž předcházela beseda
k tvorbě nového územního plánu obce Rohov a jsem moc rád, že se této besedy zúčastnily více jak dvě
desítky občanů obce. Na programu zasedání se tedy projednávaly mj. body – schválení přijetí
finančního daru jako cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za získání 3. místa v soutěži „Vesnice
roku 2011 Moravskoslezského kraje“, rozpočtové opatření č. 3/2011, zastupitelé vybrali po posouzení
došlých nabídek nejvhodnějšího dodavatele na projekt „Alej nejen pro půlmaratón“, projednala se
rovněž Smlouva o dílo na administraci letošních investičních projektů financovaných z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR a další záležitosti ohledně agendy pozemků. Tak jako na 12. zasedání ZO, tak i na
tomto 13. zasedání ZO, se jednalo o problematice Základní školy v Sudicích. Diskuse byla opět
obsáhlá, ale závěr již byl z naší strany navržen. Vzhledem k situaci, která na škole panovala jsme
rozhodli o dvou bodech : - zastupitelstvo obce Rohov rozhodlo požádat obec Sudice jako zřizovatele
ZŠ a MŠ Sudice, příspěvková organizace (PO) o bezodkladné vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZŠ a
MŠ Sudice, PO a to s pevným časovým termínem. Pokud jej takto nevyhlásí (obec Sudice jako_______

___________________________________________________________________________________
zřizovatel ZŠ a MŠ Sudice, PO), zastupitelstvo obce Rohov rozhodne o výpovědi dohody o spádovosti
s obcí Sudice - zastupitelstvo obce Rohov rozhodlo požádat rodiče rohovských žáků (kteří vykonávají
povinnou školní docházku v ZŠ a MŠ Sudice, PO), aby své připomínky ohledně vyučování v ZŠ a MŠ
Sudice PO, či jiné návrhy předali písemně obci Rohov. Vzhledem k tomu, že byl obcí Sudice (jako
zřizovatel ZŠ a MŠ Sudice, PO) odvolán člen Školské rady při ZŠ a MŠ Sudice, PO pan Petr Tomíček,
zastupitelé obce Rohov schválili delegovat starostu obce Rohov Daniela Procházku jako člena Školské
rady při ZŠ a MŠ Sudice, PO, a to za zřizovatele. V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí a schválení
byl zaslán obci Sudice dne 27.10.2011 dopis s tímto sdělením. Žádám tedy všechny rodiče, kteří mají
potřebu projednat jakoukoliv záležitost týkající se ZŠ a MŠ Sudice, PO, aby se na mne obrátili. Věřím,
že se s okamžitou platností dlouhodobá neutěšená situace v Základní škole Sudice konečně uklidní a
vše bude fungovat jak má. Blíže se k tomuto tématu ještě vrátím samostatnou úvahou v příštím vydání
Rohovského zpravodaje.
Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám chtěl jako vždy moc poděkovat za vstřícnost, ochotu a
spolupráci při údržbě, obnově a rozvoji naší obce. Přeji Vám, aby jste nadcházející období prožili ve
zdraví, klidu a spokojenosti.
Daniel Procházka – starosta
___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 30.11.2011 !
KNIHOVNÍ SETKÁNÍ
Kdy: poslední pátek v měsíci
V kolik: od 17.00 hod. do 19.00 hod.
Kde: místní knihovna
Pro koho: děti 1. – 5. třída
Co nás čeká: hry, zábava, smích, příběhy …
Srdečně zvou knihovnice !

!!! NEPŘEHLÉDNĚTE - NOVÁ AKCE V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ !!!

Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.10.2011: 14,14 % tj. 43 uchazečů o zaměstnání.________

Společenská kronika – měsíc říjen 2011
Jubilanti – 50 let 1 občanka
70 let 1 občanka
___________________________________________________________________________________
Slavnostní Vítání občánků se uskuteční 27.listopadu 2011

Čínské přísloví
Vážení rodiče nově narozených dětí, budete pozváni k slavnostnímu
přivítání novorozených občánků do života, které se uskuteční v neděli
27.11.2011 ve společenském sále Obecního domu. Přesnou hodinu zahájení Vám sdělíme na pozvánce.
___________________________________________________________________________________
Skvostem nebes je slunce, skvostem domu je dítě.

Oznámení o změně adresy Charity Hlučín
S účinností od 1.11.2011 naleznete nové sídlo Charity Hlučín na adrese U Bašty 275, 748 01 Hlučín. Na
této adrese budou od uvedeného data sídlit také všechny služby, které byly dosud v budově bývalé
knihovny na Mírovém náměstí 19/18. Jedná se o ošetřovatelskou, pečovatelskou a asistenční službu,
půjčovnu pomůcek, právní poradnu.Všechny ostatní kontakty (tel. čísla,e-maily) zůstávají beze změny._
___________________________________________________________________________________
Výstava děl hlučínského malíře Jana Bochenka v Sudicích
V neděli 20.11.2011 se uskuteční v Sudicích v restauraci U zlatého džbánu od 14 do 17 hodin výstava z
díla slavného hlučínského umělce Jana Bochenka (1831 – 1909).Tento malíř patřil k přátelům pana
faráře Arnošta Jureczky a pro farní kostel v Sudicích namaloval řadu obrazů.______________________

_________________________________________________________________
Chystaná sociální reforma
1.1.2012 vstoupí v platnost sociální reforma, kterou vláda připravila v několika etapách. V současné
době prošla čtením v parlamentu, který ji schválil a předal senátu k projednání.
Co reforma přinese ?
1. Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Kravařích již nebude dále vyplácet sociální dávky, které
budou převedeny s některými pracovnicemi na Úřad práce v Kravařích. Zde pak budete žádat např. o
příspěvek na péči, dávky v hmotné nouzi, mimořádnou okamžitou pomoc, dávky pro zdravotně
postižené osoby (příspěvky na benzín, na zakoupení auta, na pomůcky jako je plošina, schodolez apod.)
2. Odbor sociálních věcí v Kravařích bude nadále vykonávat opatrovnictví v případě zbavení
svéprávnosti občanů v Kravařích a účastnit se tvorby komunitního plánování v Kravařích. Mimo jiné
bude provádět šetření v terénu pro účely institucí jako je soud, ČSSZ a další úkoly vyplývající ze
zákonů.
3. Odbor sociálních věcí bude poskytovat poradenství ve svém oboru.
4. Zachována bude činnost OSPODu v plném rozsahu jako v současné době.
Reforma nepřinese jen změnu výplatního místa sociálních dávek, ale zpřísňuje taktéž podmínky pro
výplatu osob v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že reforma bude platit až od ledna příštího roku,
můžeme se zatím jen domnívat jaké úspory a výhody státu přinese.
převzato z kravařského Besedníku
___________________________________________________________________________________
Stavební úřad Kobeřice informuje
V rámci zkvalitňování služeb Stavebního úřadu v Kobeřicích, byla v prvních dnech měsíce října 2011
zprovozněna služba e-UtilityReport pro veřejnost, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o
vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí. Tato informace předejde komplikacím, které sebou
nese zjištění pro zájemce, kteří chtějí stavět, že na staveništi už vede např. plyn.
Služba je zřízena pro správní území Obecního úřadu Kobeřice, stavebního úřadu a zahrnuje tato
katastrální území: Kobeřice ve Slezsku, Hněvošice, Rohov, Sudice, Třebom.
Dostupnost služby: Služba e-UtilityReport je dostupná na území v rozsahu působnosti příslušného
stavebního úřadu a přístup ke službě je veřejný. Provoz služby e-UtilityReport je nepřetržitý.
Více informací na http://www.koberice.cz/clanky/96/ nebo www.koberice.cz sekce Stavební úřad,
podkategorie Žádosti o vyjádření.
___________________________________________________________________________________

Setkání chrámových sborů
Hlučínska
Již 14. ročník Setkání chrámových
sborů Hlučínska se uskutečnil v neděli
16. října 2011 v chrámu sv.
Bartoloměje v Kravařích. Setkání se
zúčastnilo 10 chrámových sborů, mezi
nimi také chrámový sbor při chrámu
sv. Jana Křtitele v Sudicích.

___________________________________________________________________________________

Jarmark Božího narození v Ratiboři
Oznamujeme občanům, že v době od 16. – 23.12.2011 se bude konat na RYNKU v Ratiboři Jarmark

Božího narození. Také naší výrobci, řemeslníci a prodejci mají možnost zdarma získat možnost využití
prodejních domků u této příležitosti.
Bližší podmínky se dozvíte na webových stránkách města : www.kravare.cz nebo na telefonním čísle
553 777 947._________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Od 1.1.2012 se budou žádosti o nové občanské průkazy e-OP podávat pouze na
obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tj. na Městském úřadě Kravaře!
Odstávka systému CDBP pro agendu biometrických pasů v souvivslosti s provedením obnovy
centrálního informačního systému cestovních dokladů s biometrickými prvky.
Od 01.01.2012 se začnou vydávat nové typy e-OP se strojově čitelnými údaji nebo občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.
Žádosti o výše uvedené e-OP se budou podávat pouze na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
O stávající typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné požádat nejpozději do
14.12.2011, bude-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu, tj. Městského
úřadu v Kravařích.
Je-li žádost o vydání stávajícího občanského průkazu podána u nepříslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností nebo Matričního úřadu v Sudicích, bude zpracována a stávající typ občanského
průkazu bude vydán, pouze
pokud bude žádost podána
nejpozději do 30.11.2011.
Plánované technologické
odstávky systému CDBP
v souvislosti s implementací
e-OP budou:
17.11.2011 do 21.11.2011
(nebude možné zpracovávat
žádosti o biometrické pasy ani
nebude
možné předávat
vyhotovené
biometrické
cestovní pasy)
23.12.2011 od 16.00 h až do
01.01.2012 !!!!!!!!! (nebude
možné zpracovávat žádosti o
biometrické pasy ani nebude
možné předávat vyhotovené
biometrické cestovní pasy)
Nejzazší termín pro ukončení
nabírání žádostí o vydání
biometrického
pasu
je
19.12.2011.
Na
zastupitelském úřadě pouze
do 16.12.2011.
Do 19.12.2011 je možné
požádat o zapsání titulu do
vydávaného
e-pasu.
Od
01.01.2012 se tituly do
cestovních dokladů zapisovat
nebudou.
V době odstávky systému
bude možné vydávat pouze
cestovní pasy bez strojově
čitelných údajů – rychlovka.

Všechna tato omezení jsou z nařízení Ministerstva vnitra v souvislosti se zavedením
elektronických občanských průkazů.

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Nové dětské hřiště u MŠ

V úterý 25. října 2011 bylo slavnostním přestřižením pásky otevřeno nové dětské hřiště u mateřské
školy. Děti tak získaly další prostor, kde si budou moci hrát a trávit čas.__________________________

Roháček, o. s. děkuje za účast na akci: Světluškový rej
Dne 27.10.2011 se v naší obci uskutečnil
Světluškový rej. Této akce se zúčastnil skutečně
vysoký počet dětí za doprovodu rodičů. Všichni se
společně vydali na průvod po obci, během kterého
měli za úkol spočítat svítící strašidýlka, která byla
rozmístěna po trase. Průvod končil v areálu
Kučakovec, kde si děti na připraveném táboráku
opekly párky, zahřály se horkým čajem (pro dospělé
i s kapkou něčeho ostřejšího), zahrály si na honěnou
se svítícími náramky a zazpívaly u táboráku za
doprovodu kytary.

Divadelní představení v Obecním domě

V neděli 6.11.2011 se uskutečnilo ve společenském sále Obecního domu divadelní představení
ochotnického divadla z Bělé (ve spolupráci s „Prajzskou ambasádou“). Za hojné účasti domácích i
přespolních diváků se hrála pohádka na motivy Boženy Němcové Sůl nad zlato.
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Výsadba stromů na Světlovské cestě
Dne 28.10.2011 se děti a veřejnost z obce Rohov a partnerské gminy Kietrz zúčastnili výsadby nové
zeleně podél Světlovské cesty v jihozápadní části katastru obce vedoucí k polským sousedům. Do
předem připravených vyhloubených jam bylo vysázeno 90 ks stromků starých krajových ovocných
odrůd. Stromy byly označeny informačními cedulkami se jmény dětí z
mateřských škol z Rohova a tří obcí gminy Kietrz.
Již před touto finální částí projektu byla přístupová cesta zpevněna
kamenivem, nově zde bylo umístěno odpočívadlo, které nabídne místo
pro odpočinek pěším turistům a cyklistům. Byla také provedena instalace
informační tabule s údaji o projektu, text na panelu je česko – polský, a s
přeshraniční mapou mezinárodního běžeckého závodu „Půlmaratón
Kietrz (PL) – Rohov (ČR). Právě podél jeho trasy na české straně zkrášlí
stromy dosud holou travnatou plochu. Na závěr akce si přítomní za
pěkného počasí užili závěrečný táborák.
Výsadba stromů přispěla kromě oživení životního prostředí také
k budování dobrých sousedských vztahů nejen v obci, ale i v příhraničí.
Zároveň se obec Rohov zapojila do celorepublikové akce v sázení stromů,
kterou pořádala Nadace Partnerství a jejímž cílem bylo vysadit co nejvíce
stromů v jednom dni.
Oficiální název projektu zněl „Alej nejen pro půlmaratón“ a většina finančních prostředků byla hrazena
z Nadace OKD Programu pro budoucnost.
Reportáž z této akce můžete shlédnout na www.hlucinsko.tv. Reportáž o sázení ovocnanů v obci byla
odvysílaná v pořadu regionální televize RTA Ostrava Minuty regionu a je zveřejněna na adrese
www.rta.cz. Můžete ji zhlédnout přímo zde:http://www.rta.cz/?article=146038 .

___________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
NÁMOŘNICKÝ DEN - VYPLOUVÁME DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Společné
zábavné odpoledne pro všechny děti, žáky, rodiče a přátelé Základní školy a Mateřské školy v Sudicích
proběhlo v krásném teplém, slunečném dni. Moc děkujeme všem, kteří nás svou účasti podpořili. Realizace
všech takových akcí se neobejde bez podpory rodičů. Děkujeme. Fotografie šťastných dětských tváří
dokazuje, že jsme společně uspěli.
JEDNO SLUNÍČKO SVÍTÍ PRO POLSKÉ A ČESKÉ DĚTI
V letošním školním roce pokračuje spolupráce
s polskými školami. Vše bylo odstartováno fotografickými
dílnami 1. 10. 2011 v kulturním centru v Pietrowicach
Wielkych. Během dílen skupina starších dětí (12 -15 let)
poznávala tajemství fotografie. Pod dohledem experta se
konal plenér, kde se fotografovala krajina polsko – českého
pohraničí. V následujících setkání se budeme seznamovat s
obsluhou programu a zpracováním vyhotovených fotografií.
V tanečních lekcích budou žáci rozděleni na smíšené polsko –
české týmy a v rámci lekcí získají dovednosti v moderním
tanci. Vytvořené kreace budou děti prezentovat na EKOvýstavě
a
také
na
obecních
dožínkách.
Hudební koncerty – to je název třetího společného bloku.
Odehrávat se budou v komorním sále kulturního centra.
Hudební škola v Ratiboři zajistí orchestr a hudebního mistra, který bude dětem vysvětlovat, jak pracují
jednotlivé nástroje, do které skupiny je řadíme, a přiblíží jim jednoduchým způsobem hudbu. Koncerty
budou
koncem
roku.
Výtvarné dílny s integračními prvky – to je čtvrtý blok. Instruktor děti učí různé výtvarné techniky,
např. pastely, vystřihovánky, práce s hlínou. Budeme hlavně zobrazovat krajinu pohraničí mezi českou
a polskou republikou. Práce vytvořené v rámci dílen, budou vystaveny v rámech zakoupených v rámci
projektu
a
představeny
budou
v expozici
centra.
Mgr. Miroslav Krist, ředitel školy

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ DÝNI
Žáci a paní učitelky z nižšího stupně přišli s nápadem, zda bychom na škole nemohli uskutečnit
soutěž o nejkrásnější dýni - samozřejmě vyřezanou a hezky nazdobenou. Tak jsme soutěž vyhlásili.
Dýně žáci vystavovali ve vestibulu školy. Hodnocení se zapojili všichni žáci a přidělovali body. Na
třetím místě se umístila Terezka Nevřelová, druhé místo obsadil Štěpán Stříbný, vítězem se stal Tomáš
Boček.______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

SDH ROHOV INFORMUJE
 Dne 6.září 2011
2011 schválila vláda vyhláškou č. 268 změny vyhlášky č. 23 z roku 2008 o
technických podmínkách požární ochrany staveb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, se mění takto:
1. § 7 včetně nadpisu zní:
Střešní plášť
Střešní plášť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.
Střešní plášť, který se nachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací BROOF
(t3). Střešní plášť, který se nenachází v požárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasifikací
BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se vychází z požadovaného sklonu podle české technické
normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.“.
V § 15 odstavec 5 zní:
„(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s
více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí
být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150
m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení
autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení
autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.“.
V § 21 odstavec 2 zní:
„(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva (LPG a CNG), musí být
vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou
v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a
výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud
je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze tří stran. Posouzení
garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým
zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými
technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.“.
Přechodná ustanovení
1. V garáži, jejíž stavba byla zahájena nebo jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva za podmínek uvedených v § 21 odst. 2
vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl
vydán územní souhlas podle jiného právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, u
stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle
jiného právního předpisu, a dále i u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco
dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do
50 kW, povinnost provádět čištění, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.
Čištění si může každý majitel nemovitosti udělat sám. Kontrolu musí vždy provádět osoba odborně
způsobilá, tj. kominík
s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.
Kominíka si ovšem majitel musí zajistit sám. Zde je několik kominických firem v našem kraji:
Jindřich Řídký /Hlučín/ - 595 042 134, Martin Kundrik /Hať/ - 595 056 243, Miroslav Chromčák
/Opava-Kateřinky/ - 603705556__________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Revize spalinové cesty
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, a která je zároveň
a) revizním technikem komínů3),
b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů3), nebo
c) revizním technikem spalinových cest3).
Revize spalinové cesty se provádí
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1
svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou
předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. O revizi spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu.

Vypalování komína
Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Zprávy o provedení kontroly, čištění spalinových cest nebo revizní zprávu podle nového nařízení
vlády dostanete ve formátu A4. Pokud vznikne požár z důsledku špatného provozu komínu a majitel
nemá žádnou z uvedených zpráv nejen, že nedostane vyplaceno od pojišťovny, ale také dostane pokutu
od HZS /Hasičský záchranný sbor/ ve výšce až 25.000 kč,-.
 Provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17
odst. 3 písm. f). Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz
vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně Porušení tohoto zákazu může
být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů
občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč,
právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního
nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.
Pavla Němcová, preventistka
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Jakub Wágner sbíral vavříny
Oderský pohár v Lošticích a Krnově sedl cyklistovi
hájícímu barvy SK VEHA TEAMu Rohov Jakubu Wágnerovi,
který oba cyklokrosové podniky v kategorii žáků vyhrál.
Navíc dobře dopadl i 16.října na Českém poháru v Plzni, kde
dojel na třetím místě. Blahopřejeme !
___________________________________________________________________________________
Klub stolního tenisu Rohov pořádal turnaj
Klub stolního tenisu Rohov pořádal 28.10.2011 v tělocvičně na místním hřišti turnaj mužů ve stolním
tenise. Akce probíhala od 16 do 20 hodin na dvou stolech. Přihlásilo se 10 hráčů. Vítězem se stal
p. Antonín Komárek, druhé místo obsadil p. Aleš Nevřela a třetí skončil p. Konrád Zajíček.__________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za akcemi Klubu seniorů

Zájezd na Svatý Kopeček 21.9.2011
Akce „Kluby klubům „ Kulturní dům Hlučín 11.10.2011
___________________________________________________________________________________
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