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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
v dnešním březnovém vydání rohovského zpravodaje Vás budeme informovat o dalších přípravách na
letošní rok jak po stránce investiční výstavby, tak o běžném chodu obce.
Jak jsem uváděl v únorovém zpravodaji, dokončili jsme projekt „Dětské hřiště u MŠ v obci Rohov“, kdy
jsme vycházeli z již zpracované projektové dokumentace z dřívějších let. Do této přípravy se zapojily
rovněž naše děti z mateřské školy, když mezi sebou zpracovaly dotazník, ve kterém měly zodpovědět, kde a
jaké dětské hřiště by si přály. Zároveň zpracovaly krásné a originální obrázky, které byly zařazeny do
projektové žádosti o dotaci. Moc bych dětem a jejich učitelkám ze školky poděkoval za aktivitu a také bych
jim moc přál , aby se jejich přání vyplnilo a na dětské hřiště se podařilo potřebnou dotaci zajistit. Celkové
náklady na projekt byly vypočteny na částku 445 tis. Kč a dotace, o kterou žádáme je v souladu s pravidly
programu ve výši 312 tis. Kč (maximum, které lze získat). Projekt zahrnuje nejen dodávku a montáž hracích
prvků, ale také terénní úpravy, dopadové plochy, oplocení a doprovodnou zeleň.
Druhým je projekt „ Sakrální stavby v obci Rohov“, kdy hodláme kompletně zrenovovat kříže na ulici
Hlavní a Slezské včetně mramorového sloupu s Kristem na ulici Slezské, který byl postaven na památku
padlým německým vojákům. Předpokládané náklady na tento projekt jsou kalkulovány ve výši 306 tis. Kč a
dotaci požadujeme ve výši 214 tis. Kč.
V rámci vyhlášeného dotačního programu Ministerstva kultury ČR - VISK 3 (Veřejné informační služby
knihoven) jsme projednali a posléze schválili možnost podat žádost o dovybavení výpočetní technikou naši
knihovnu o další tři počítače a tím rozšířit veřejně přístupná místa k internetu, který je v naší knihovně
zdarma.
Dalším připravovaným záměrem je projekt, kterým hodláme modernizovat obecní mobiliář – autobusové
zastávky hromadné dopravy vč. vybudování nového přístřešku směrem ke Strahovicím (doposud zde není),
opravit informační systém (informativní cedule na sloupech) a další prvky obecního mobiliáře.
Připravujeme se rovněž na revitalizaci veřejné zeleně v obci (stromky a keře podél komunikací a na volných
plochách v obci) a na výsadbu alejových stromů na Světlovské cestě.
Z neinvestičních projektů můžu zmínit přípravu na zpracování nového územního plánu obce Rohov
(podrobněji viz. dále), účast v soutěži Vesnice roku 2011 a soutěž Stavba Moravskoslezského kraje 2010.
První jmenovaná soutěž je pro nás prioritou číslo jedna, neboť účast v této soutěži jsme zvažovali již před
několika léty, avšak vždy z tohoto záměru sešlo. V letošním roce se však do této prestižní soutěže
přihlásíme. Do druhé soutěže se hodláme přihlásit s naším novým obecním domem, neboť si myslím, že
můžeme mít šanci se v soutěži utkat s ostatními stavbami občanské vybavenosti, kterou obecní dům je.
O výše jmenovaných plánech jednalo zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání, které se uskutečnilo dne
15.12.2010, a na kterém se jednalo rovněž o dalších záležitostech, například o hospodaření obce
k 30.11.2010 a hospodaření mateřské školy k 30.9.2010, které se bez výhrad schválilo, rozpočtové opatření
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č. 5/2010 a rozpočtové provizorium na letošní rok do doby, než se schválí rozpočet obce na rok 2011.
Předsedové kontrolního a finančního výboru přednesli zprávy ze svých zasedání, které se braly na vědomí.
Zastupitelstvo obce se také zabývalo cenovou nabídkou firmy Marius Pedersen a.s. na zajištění provozu
systému shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vč.
kalkulace místního poplatku pro rok 2011. Cenové úpravy se týkaly pouze mírného zvýšení ceny za sběr
směsného komunálního odpadu (SKO) oproti roku 2010, což představuje navýšení svozového dne o 100,Kč, ceny za odstranění objemného odpadu o 20,- Kč/t a SKO o 10,- Kč/t. Ostatní ceny zůstávají pro letošní
rok stejné. Z tohoto důvodu jsme rozhodli o mírném navýšení poplatku za odpady o 10,- Kč na konečných
480,- Kč/osobu/rok. Podrobnější informace o rekapitulaci odpadového hospodářství obce za rok 2010 Vám
přinášíme na jiném místě zpravodaje. Dovoluji si Vás, vážení spoluobčané opětovně vyzvat k většímu
zapojení do separace odpadů. Stále třídíme velmi málo nápojové kartony, papír, sklo a o něco lépe jsme na
tom s plasty, i když to ještě není nejlepší.
Mezi další body programu 3. zasedání zastupitelstva bylo rovněž projednání nevyčerpané částky za třídění
odpadů, kterou jsme získali za třídění odpadů v roce 2010. Zastupitelé rozhodli o použití těchto prostředků
na zpevnění plochy ve sběrném dvoře (bývalá silážní jáma zemědělského družstva) a jeho oplocení.
Schválilo se rovněž zachování stávající výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace.
Dalšími body programu zasedání bylo také stanovení výše poplatků za odpady a odvod odpadních vod do
obecní kanalizace pro fyzické a právnické osoby podnikající v Rohově, stanovení inventárních komisí pro
provedení inventur obecního majetku k 31.12.2010 a dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby na rok
2011 ve veřejné linkové osobní dopravě.
Jak již bylo v úvodu uvedeno, zahajujeme přípravné práce na tvorbě nového územního plánu obce Rohov.
Na základě podaných nabídek a na základě doporučení výběrové a hodnotící komise byl jako nejvhodnější
zpracovatel nového územního plánu vybrán Ing. arch. J. Haluza, který byl mimo jiné zpracovatelem
územního plánu v roce 2000. Cenová nabídka ve výši 446 tis. Kč byla zastupitelstvem schválena. Zároveň
se schválil zpracovatel žádosti o dotaci na pořízení územního plánu do vyhlášeného dotačního programu,
kde nám může být poskytnuta dotace až do výše 400 tis. Kč. V návaznosti na toto sdělení bych Vás opět,
vážení spoluobčané vyzval, aby jste promysleli Vaše požadavky do nového územního plánu, abychom je
mohli zakomponovat. Upozorňuji na to, že územní plán se pořizuje a schvaluje na delší období, proto by
měly v územní plánu být zahrnuty i záležitosti, které budou aktuální třeba za několik let. Dále upozorňuji na
to, že další změny si ze zákona hradí každý sám. K tomuto tématu se budeme vracet v průběhu letošního
roku mnohokrát, předpokládáme, že budou pro Vás – občany, uspořádány veřejné besedy k územnímu
plánu společně se zpracovatelem. Chceme tímto dosáhnout většího zapojení občanů do dlouhodobějšího
rozvoje naší obce a také proto, aby tato oblast – územní plánování Vám bylo přiblíženo co nejvíce. O
konkrétních termínech Vás budeme informovat.
Mezi posledními body 3. zasedání zastupitelstva obce bylo projednání darovací smlouvy mezí obcí Rohov a
stavební firmou Dopfin trade & Cession, s.r.o. D. Benešov, jejímž předmětem bylo darování části budovy
nového obecního domu – věže na sušení hadic, která byla v původní projektové dokumentaci. Tato část
domu v souladu s redukcí nákladů obecního domu měla být ukončena do úrovně druhého patra. Stavební
firma obci navrhla, že tuto část dostaví dle původní projektové dokumentace a to zcela zdarma !
Zastupitelstvo tento návrh přijalo. Rád bych firmě Dopfin trade & Cession, s.r.o. D. Benešov moc
poděkoval za vstřícný přístup !
Na přelomu loňského roku obec požádala Úřad práce v Opavě o dotaci na zřízení společensky účelného
pracovního místa, v jehož rámci může obec získat finanční prostředky na zakoupení techniky pro svou
údržbu. Úřad práce v Opavě naši žádosti vyhověl a poskytl dotaci ve výši 90 tis. Kč ! Z této částky byly
pořízeny tyto stroje a zařízení – sněhová fréza, křovinořez, motorový foukač-vysavač, vysokotlaká čistička
a regálový komplet do dílny obecního domu. V souladu s podmínkami dotačního programu jsme na 12
měsíců zřídili společensky účelné pracovní místo. Posledním bodem programu bylo stanovení podmínek pro
provoz ve společenském sále a klubovně obecního domu, který byl brán na vědomí a přesunut do dalšího
zasedání.
Dne 14.2.2011 bylo svoláno 4. zasedání zastupitelstva obce, které mělo na programu mimo jiné tyto body :
rozpočtové opatření č. 6/2010, inventarizaci obecního majetku, projednání žádostí o finanční příspěvky
dobrovolným sdružením a spolkům, projednání problematiky hlučnosti v areálu zahrádkářského svazu,
přijetí nalezených staveb – kamenných křížů do majetku obce o které se po dobu 12 měsíců nikdo
nepřihlásil a které nebyly v majetku obce, stanovení počtu pracovníků zařazených do obecního úřadu od
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1.3.2011, aktuální situaci v Základní škole v Sudicích a dále pak projednání používání části obecního znaku
pro rohovský minipivovar Rohan. Důležitým bodem programu bylo projednání Strategického plánu rozvoje
obce Rohov, který musel být nedílnou součástí projektů předložených do dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Tento Strategický plán vycházel především z plánů do nastávajícího období, zhodnocení
slabých a silných stránek obce a dalších základních údajů o obci. Předpokládám, že jeho úplné znění a
případná úprava bude v průběhu roku projednávána na veřejných besedách, které plánujeme.
Jak jsem již uvedl, zastupitelstvo schválilo podmínky a cenové výše za pronájem společenského sálu a
klubovny obecního domu. Společenský sál : místní složky – celodenní akce = 1.500,- Kč/den, cvičení či jiné
aktivity = 100,- Kč/hodina, ostatní občané místní i cizí = 350,- Kč/hod.. Klubovna : místní složky (schůze,
školení, atd.) – zdarma, ostatní občané místní i cizí – 100,- Kč/hod. V těchto sazbách jsou zahrnuty veškeré
energie, úklid, příprava místností, hygienické potřeby, praní ubrusů. Tyto podmínky však mohou být
aktualizovány, pokud se projeví, že jsou nevhodné. Od oficiálního otevření obecního domu se uskutečnila
řada aktivit – plesy, divadlo, Spolčo, cvičení aerobiku pro ženy, zasedání Místní akční skupiny Hlučínsko
o.s., atd. V klubovně se pravidelně schází Roháček o.s., zkouší dechová kapela Rohovanka, konají se
soukromé oslavy. Jsem rád, že se tyto prostory využívají těmito různorodými aktivitami a pevně věřím, že i
nadále budou, vždyť obecní dům se stavěl jen pro nás, občany Rohova !
Ze společenského života : V neděli 13. února se v naší obci po mnoha letech uskutečnilo vystoupení
divadelního souboru. Ve společenském sále jsme mezi sebou přivítali Divadlo Z hůry, které se představilo
veselou hrou pro celou rodinu Lakomá Barka od Jana Wericha a více jak sedmi desítkám návštěvníkům se
v této hře ukázalo, že škudlit se opravdu nevyplácí. Děkuji členům Divadla Z hůry za to, že s námi strávili
příjemné nedělní odpoledne a Vám všem, kteří jste přišli. Český zahrádkářský svaz Rohov chystal na sobotu
5. března Pochování basy. Bohužel byl zájem ze strany občanů tak mizerný (bylo prodáno jen pár desítek
vstupenek), že se po dlouhém rozhodování tento ples bohužel zrušil. Je to velká škoda, zahrádkáři si dali
velkou práci s organizací, výrobou vstupenek, tombolou, občerstvením, programem, byla zajištěna hudební
skupina – vše zbytečně. Bohužel.
Dovoluji si Vás jménem organizátorů pozvat na slavnostní zahájení činnosti občanského sdružení Prajzská
ambasáda o.s., o kterém informujeme na jiném místě dnešního zpravodaje.
Vážení spoluobčané, závěrem bych Vám moc poděkoval za vaši ochotu a práci pro obec, ať již se jedná o
práci v dobrovolných spolcích, či jen „tak“. Vážím si toho a přeji Vám, aby jste i nadále měli trpělivost
s naším úřadem a zaměstnanci obce spolupracovat stejně tak dobře, jako doposud. K tomu všemu Vám přeji
mnoho zdraví, sil a spokojenosti.
Mějte pohodové dny !
Daniel P r o c h á z k a - starosta
______________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se
Divadelní představení „Lakomá Barka“ v Obecním domě 13.2.2011

_______________________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění
Na Obecním úřadě v současné době probíhá výběr poplatků na rok 2011, a to místního poplatku ze psů,
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a výběr poplatku za odvod odpadních do obecní kanalizace.
Sazby poplatků a termín úhrady: Místní poplatek ze psů – 80,- Kč/1 pes, úhrada do 30.6.2011.
Poplatek za odvod odpadních vod do obecní kanalizace – 30,- Kč/1 osoba.
Místní poplatek za komunální odpad – 480,- Kč/1 osoba – úhrada je do 30.6.2011, v případě, kdy
poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou
stejných splátkách s termíny splatnosti vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku.
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Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (dále jen „katastrální úřad“)
oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Rohov obce
Rohov. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v y h l a š u j e platnost obnoveného
katastrálního operátu v katastrálním území Rohov obce Rohov dnem 21.2.2011. V souladu s ustanovením §
17 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní
katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený katastrální operát.
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Územní plán – informace občanům

V roce 2000 byl zastupitelstvem obce schválen „Územní plán obce Rohov“. Územní plán je základní
dokument obce, ve kterém je zahrnut rozvoj území obce. Od schválení nebyly doposud projednány žádné
změny tohoto územního plánu. V současné době jsou obce v souladu s § 188 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, povinny pořídit nový územní plán.
Zastupitelstvo obce Rohov se na svém 40. zasedání konaném dne 21.7.2010 zabývalo výše uvedeným a
rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Rohov. Důvodem je kromě legislativních změn také
skutečnost, že stávající územní plán je v mnoha ohledech překonaný a je třeba jej přehodnotit. Na základě
této skutečnosti sdělujeme všem občanům naší obce, aby věnovali zvýšenou pozornost této problematice,
neboť územní plán významně limituje využití území celého katastru obce, zejména u ploch individuální
výstavby, využití pozemků atd. Písemné návrhy a požadavky občanů na nový územní plán obce Rohov bude
přijímat obecní úřad.
______________________________________________________________________________________

Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme, že na webových stránkách města Kravaře www.kravare.cz se dozvíte informace
o zákonné výměně řidičských průkazů, která se týká osob, jimž byly vydány řidičské průkazy v období
od 1.1.2001 do 30.4.2004. Tito občané jsou povinni si nechat vyměnit řidičský průkaz nejpozději do
31.12.2013.
______________________________________________________________________________________

Darujte krev se starosty obcí a měst Hlučínska

Již čtvrtým rokem organizují starostové z Hlučínska akci „Darujte krev se starosty obcí
a měst Hlučínska“ a celkově to bude již pošesté!
Ve dnech 29. 3. a 5. 4. 2011 od 10,00 hod. tak můžete i Vy darovat krev Slezské
nemocnici v Opavě. Nejenže pomůžete dobré věci a umožníte nemocnici zachraňovat
lidské životy, ale každý účastník obdrží rovněž malý dárek od Sdružení obcí Hlučínska!
Bezplatní dárci krve v obci Rohov za rok 2010:
40 odběrů, Zlatá plaketa Dr. Janského: Jiří Kocián
20 odběrů, Stříbrná plaketa Dr. Janského: Pavel Lehnert

________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 31.3.2011 !

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 28.2.2011: 15,49 % tj. 46 uchazečů o zaměstnání. _____________

Sdružení obcí Hlučínska ocenilo osobnosti regionu!

Čas od času Sdružení obcí Hlučínska (SOH) oceňuje některé osobnosti z regionu
Hlučínska za jejich zásluhy o propagaci a rozvoj regionu.
Na 13. Bále Hlučínska dne 5. 2. 2011 v Dolním Benešově převzali ocenění :
Mgr. Eva Tvrdá z Šilheřovic Pamětní medaili Cypriána Lelka - za kulturní a
osvětovou činnost - za popularizaci života občanů Hlučínska a za podporu
propagace regionu Hlučínska ve svých knihách, Ing. Andreas Hahn z Kravař Pamětní medaile Cypriána
Lelka - za kulturní a osvětovou činnost - za podporu a rozvoj regionu Hlučínska, za jeho stmelování a za
podporu tradic a zvyků na Hlučínsku, Alois Hadamczik z Kravař Pamětní medaili Evžena Hadamczika za sportovní činnost - za přínos pro region Hlučínska v oblasti sportu a za propagaci regionu Hlučínska svojí
sportovní činností a na Sněmu SOH dne 17. 2. 2011 v Ludgeřovicích převzal ocenění Ing. Verner Lička
z Hošťálkovic Pamětní medaili Evžena Hadamczika - za sportovní činnost - za přínos pro region Hlučínska
v oblasti sportu a za propagaci regionu Hlučínska svojí sportovní činností.
Sdružení obcí Hlučínska tak kromě tradiční medaile Cypriána Lelka nechalo zhotovit i novou kolekci
medailí, a to Evžena Hadamczika, aby mohly být oceňovány i osobnosti, které napomáhají rozvoji sportu v
regionu a propagují region. A protože pan Evžen Hadamczik byl v minulosti významnou osobností našeho
regionu, byla se souhlasem jeho rodiny vyhotovena pamětní medaile nesoucí jeho jméno.
Všichni ocenění byli nesmírně dojatí oceněním starostů a všichni slíbili, že i nadále budou propagovat dobré
jméno Hlučínska!
Představitelé obcí a měst Hlučínska se 13. dubna 2011 setkají v Bolaticích s podnikatelskou i
zemědělskou veřejností z regionu!

Starostové obcí a měst Hlučínska se v posledních třech letech snaží více spolupracovat s podnikateli a
zemědělci z regionu.Letos se uskuteční již 4. ročník těchto setkání a z každého setkání vždy vznikly
zajímavé podněty, z nichž některé se podařily již i vyřešit.
Obce a města zpracovaly tabulku podnikatelských zón a nebytových prostor, které mohou nabídnout
podnikatelům. Sdružení obcí Hlučínska požádalo vedení Moravskoslezského kraje o podporu učňovského
školství a Úřad práce v Opavě o snížení byrokracie např. při vyřizování zaměstnávání nezaměstnaných atd.
4. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli a zemědělci se uskuteční ve středu
13. dubna 2011 v Bolaticích v sále kulturního domu od 16.00 hod.
Setkání se zúčastní také zástupci Hospodářské komory v Opavě, Úřadu práce v Opavě a Místní akční
skupiny Hlučínska.Cílem setkání je ještě více prohloubit spolupráci a důvěru mezi samosprávou a
podnikatelskou veřejností.

Starostové Hlučínska se zúčastní dalšího vzdělávacího zájezdu
V posledních letech se představitelé obcí a měst Hlučínska snaží získat co nejvíce zkušeností
pro svoji práci i pro rozvoj svých obcí a měst. Společně již navštívili starosty v Rakousku, Irsku, Francii i
Švýcarsku a z každé návštěvy si vždy přivezli podněty pro činnost v obcích, které se snažili v dalších
měsících či letech realizovat (dětská hřiště a sportoviště, informační tabule, péče o životní prostředí, atd.).
Také v letošním roce plánuje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) uspořádání vzdělávacího zájezdu, tentokrát
v České republice.
Zájezd se uskuteční ve dnech 24. – 26. května a v rámci programu zájezdu se uskuteční semináře
na téma Jak získat občany pro rozvoj obce, Etiketa v životě starosty obce, Jak prezentovat obec navenek,
Jak spolupracovat s médii apod., a také navštíví města Kutnou Horu, kde se bude konat beseda se zástupci
města o možnostech rozvoje turistického ruchu a město Chrudim, které by mělo starostům Hlučínska předat
zkušenosti ze zapojování občanů do řešení problémů obce, z organizování akcí a kampaní Národní sítě
zdravých měst i prezentace města. Město Chrudim, které již několikrát získalo prestižní 1. místo ve světě v
mezinárodní soutěži ve srovnávání kvality života obyvatel, může také poskytnout řadu zkušeností z různých
soutěží i z přípravy mnoha zajímavých projektů. Kromě jiného budou mít zástupci obcí a měst možnost
předat si zkušenosti z řízení svých samospráv.
I v budoucnu chtějí starostové obcí a měst Hlučínska organizovat vzdělávací zájezdy do vyspělých regionů
Evropy, aby mohli porovnat své zkušenosti se zkušenostmi starostů z jiných států nebo aby si přivezli do
svých obcí nějaký zajímavý nápad, jak se to stalo již mnohokrát v minulosti!
převzato z Bolatického zpravodaje

_______________________________________________________________________________________________

Jednání členů Místní akční skupiny Hlučínsko
V úterý 8. 2. 2011 proběhla v Obecním domě v Rohově členská schůze Místní akční skupiny Hlučínsko.
Vedle členů Místní akční skupiny se jako hosté zúčastnili starostové obcí Hlučínska, kteří jsou členy naší
Místní akční skupiny přes mikroregiony Hlučínsko a Hlučínsko-západ. Dobré vzájemné vztahy potvrdila
přítomnost zástupců naši partnerské Místní akční skupiny z Polska - LGD Plaskowyż Dobrej Ziemi – paní
Adriany Dziaczyszyn a Marzeny Rak.
Na programu jednání členů MAS Hlučínska bylo zhodnocení uplynulého roku 2010. S ekonomikou a
aktivitou sdružení, s plněním Strategického plánu Leader byli účastníci seznámení členy programového
výboru a předsedy jednotlivých komisí. Plány, a to nejen finanční, ale také návrhy jednotlivých aktivit MAS
Hlučínska, na rok 2011 představil předseda sdružení pan Josef Teuer. Hosté se dočkali i podrobných
informací o plánech na vyhlášení Výzvy č. 3/2011 pro 13. kolo příjmu Žádostí, o kterém informovala
manažerka sdružení p. Dagmar Quisková. Všechny body jednání byly nakonec členy MAS Hlučínsko
v usnesení přijaty.
Na členskou schůzi navazoval seminář na téma: Využívání kulturních památek Hlučínska pro rozvoj
cestovního ruchu. Své příspěvky přednesli zástupci obou mikroregionů Hlučínska a Sdružení obcí
Hlučínska. Součástí semináře byla velice otevřená a podnětná diskuse a mnohé návrhy a podněty, které v ní
zazněly, může využít MAS Hlučínsko pro aktualizaci Strategického plánu Leader.

Vaše MAS Hlučínsko

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

_________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc únor 2011
Jubilanti – 55 let 2 občanky
60 let 1 občanka
narození – 1 děvčátko

úmrtí – 1 občan

______________________________________________________________
Společnost přátel Muzea Hlučínska informuje
Společnost přátel Muzea Hlučínska, občanské
sdružení se poprvé veřejnosti představila
v pátek 11. února 2011 na fotografické výstavě
v Muzeu Hlučínska s názvem Jindřich Štreit:
Brána naděje.
Součástí vernisáže byla beseda v evangelickém
kostele. Hosté besedy byli fotograf, dokumentátor
a autor výstavy prof. Jindřich Štreit a psychiatr,
teolog a spisovatel doc. Max Kašparů. Touto
premiérovou akcí pořádanou ve spolupráci s
Muzeem Hlučínska zahájilo občanské sdružení
svoji činnost pro veřejnost.
Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita doprovodila beseda v
A na jaké další aktivity pořádané občanským
evangelickém kostele. Hosté besedy byli fotograf Jindřich
Štreit (vpravo) a spisovatel Max Kašparů (vlevo)
sdružením a muzeem se můžeme těšit?
a uprostřed Jiří Siostrzonek.
Myšlenkovým základem činnosti občanského
sdružení je jedno konkrétní téma na daný kalendářní rok. Toto téma se bude jako zlatá nit prolínat
jednotlivými prioritami, které si SPMH stanovila. Tedy konkrétně :
Téma roku 2011: CHLÉB
Priority:
1. Výstavy: J. Štreit – Brána naděje, Chléb náš vezdejší - od zrníčka k
bochníku chleba (14.6. – 13.11.2011)
2. Besedy a přednášky: makroekonom Tomáš Sedláček, sociolog prof.
Jan Keller (oba v jednání)
3. Vlastivědný časopis: „HLUČÍNSKO“ (2 x ročně – březen, listopad)
4. Exkurze: po stopách pekáren a mlýnů v našem regionu / zájezd,
cyklovýlet… (duben, květen)
5. Tématické soutěže pro školy: téma chleba (chléb, zaměstnání,
ikonografie…) očima dětí a mládeže (soutěž výtvarná, literární, jazyková,
hudební…) koncem listopadu
Děkujeme za váš zájem o naší činnost a těšíme se na další setkání.
Jiří Siostrzonek, předseda
Činnost občanského sdružení sledujte na internetu: www.spmh.cz. Připravujeme: Vlastivědný časopis:
„HLUČÍNSKO“ - k zakoupení koncem března na informačním centru na zámku.

Rozlosování
FOTBALOVÁ SEZÓNA 2010 – 2011 JARO
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

13 kolo
14 kolo
15 kolo
16 kolo
17 kolo
18 kolo
19 kolo
20 kolo
21 kolo
22 kolo
12 kolo

Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov
Rohov

Kozmice "B"
Mokré Lazce "B"
Hrabyně
Darkovice "B"
Hněvošice "B"
Chuchelná "B"
Závada
Horní Lhota
Deportivo Opava
Služovice "B"
Šilheřovice "B"

03.04.
10.04.
17.04.
24.04.
01.05.
08.05.
15.05.
22.05.
29.05.
05.06.
12.06.

15:30 NE
15:30 NE
16:00 NE
16:00 NE
16:30 NE
16:30 NE
16:30 NE
17:00 NE
17:00 NE
17:00 NE
17:00 NE

_____________________________________________________________________________________

„Oznámení zemi prajzské“
Mladí lidé z Hlučínska založili občanské sdružení, které chce podporovat aktivity mládeže i dospělých
Skupina téměř 50 mladých lidí z celého Hlučínska pod vedením nadšence
Ing. Martina Hiltavského z Bělé založila v letošním roce nové sdružení s
názvem "Prajzská ambasáda". Počátky vzniku sdružení můžeme však
hledat již před čtyřmi lety, kdy Ing. M. Hiltavský se svými přáteli
uspořádal putovní tábor pro české i polské děti v přeshraničních regionech
Hlučínska a Kietrze. V organizování táborů pokračovali tito mladí lidé i
v dalších letech, až dospěli k názoru, že je práce s dětmi baví a že by rádi
ještě více rozšířili své aktivity ve prospěch mládeže i seniorů.
A tak vzniklo nové občanské sdružení PRAJZSKÁ AMBASÁDA, které
se chce zabývat tvorbou a koordinací zábavných, sportovních a kulturních
aktivit v česko-polském pohraničí pro všechny věkové kategorie obyvatel. Aktivity budou zaměřeny i na ty,
kteří jsou odkázáni na pomoc druhých lidí, na zachování tradic Prajzské. Aktivity Prajzské ambasády
podpoří i jednotlivé obce a města a s největší pravděpodobností i peníze EU, o které sdružení bude letos
žádat. Podpořit činnost občanského sdružení můžete i Vy, a to jak finančně, tak i materiálně.
V příštích týdnech a měsících se budete moci zapojit i do připravených akcí sdružení. Do programu
pořádaných akcí pro letošní rok je zařazen již několik let pořádaný letní dětský tábor PRAJZSKÁ BEZ
HRANIC, ochotnická divadelní představení, zábavné soutěže a vzdělávací večery pro důchodce, sportovní
olympiády škol v recesních disciplinách, katolické poutě v česko-polském pohraničí, zimní lyžařský tábor
pro děti, večery u pohádek a spousta dalších. Máte-li chuť se pobavit a oživit tradice, neváhejte se na
kteroukoliv pořádanou akci přihlásit. Informace o občanském sdružení, ale také o připravovaných akcích a
aktualitách Vám budou poskytnuty na obecním úřadě nebo je naleznete na internetové adrese:
www.prajzskaambasada.com nebo zvolte email: prajzska.ambasada@gmail.com.
Občanské sdružení PRAJZSKÁ AMBASÁDA si nechce získat přízeň slovy, ale činy, a proto Vás
srdečně zve na první akci dne 12. března 2011 od 15.30 hod. v obci Sudice (slavnostní česko-polská mše
svatá v kostele sv. Jana Křtitele) a od 17.00 hod. v obci Rohov (kulturní a hlavně zábavný program pro
všechny věkové kategorie obyvatel).

_______________________________________________________________________________
Rekapitulace odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2010
Celkové náklady uhrazené svozové firmě - výdaje:
Celkové náklady za:
komunál. odpad, velkoobjemové + nebezpečné kontejnery:
Pronájem nádob na sklo + svoz skla
Svoz nápojových kartonů:
Nákup plastových pytlů:
Svoz plastů:
Celkem:

410.360,- Kč
10.547,- Kč
1.735,- Kč
21.600,- Kč
38.561,- Kč
482.803,- Kč

Celkový objem uhrazených financí za odpady - příjmy:
Finance uhrazené občany:
289.188,- Kč
Finance uhrazené podnikateli:
49.670,- Kč
Finance obdržené za sběr papíru:
3.280,- Kč
Odměna od spol. EKO-KOM, a.s.:
72.443,- Kč
Odměna od spol. ASEKOL , s.r.o.
1.700,- Kč
(příspěvek za odevzdaný elektroodpad)_______________________________________
Celkem:
416.281,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši : - 66.522,- Kč je hrazen z rozpočtu obce !________

V Bolaticích byla otevřena 1. března kožní
ambulance !
V rekonstruovaném zdravotním středisku, v jeho třetím nadzemním
podlaží, otevřela 1. března 2011 novou ordinaci kožní lékařka
MUDr. Táňa Lefnerová.
Ordinační hodiny
Pondělí 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00 hod.
Úterý
8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00 hod.
Středa 7,00 – 13,00 hod. jen pro zvané
Čtvrtek 8,00 – 12,00 hod. 13,00 – 17,00 hod.
Pátek
7,00 – 13,00 hod. jen pro zvané
Telefonní číslo do kožní ambulance : 553 662 738

_____________________________________________________________________________

Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítání lidu, domů a bytů se v naší republice uskuteční ke dni 26. března 2011. V souladu se zákonem
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 poskytne obec bezplatně přístup k internetu těm
fyzickým osobám, které zvolí elektronický on-line způsob vyplnění sčítacích formulářů a nebudou schopni
údaje poslat z domu. U nás bude tímto místem veřejný internet v Obecním domě. Zákon rovněž ukládá
obcím zajistit informovanost veřejnosti o přípravě a průběhu sčítání, dále vyvěsit na úřední desku seznam
sčítacích komisařů s vymezenými sčítacími obvody a jejich změny. Obec bude mít také formuláře pro
případ tzv. dodatečného sečtení (někdo se může např. vrátit z dlouhodobého pobytu v zahraničí a může
požadovat vyplnění sčítacích formulářů, ty si může vyzvednout do 14. dubna 2011). Obec také převezme a
předá vyplněné formuláře Českému statistickému úřadu v tom případě, pokud se někdo z občanů rozhodne
odevzdat formuláře na obecním úřadu. Další informace o sčítání jsou uvedeny na webové adrese
www.scitani.cz a veřejnost se může informovat na bezplatné telefonní lince 800 87 97 02 nebo přímo na
obecním úřadě. Sčítacím komisařem pro obec Rohov je Martina Kryštofová, telefon: 553654773.
Další informace Českého statistického úřadu viz. úřední deska a elektronická úřední deska obce._________

PŘEDPOKLÁDANÝ KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ROHOV NA ROK 2011
DATUM

NÁZEV AKCE

POŘADATEL

ČAS

MÍSTO______

Roháček, o.s.
SDH Rohov
Roháček, o.s.
OÚ Rohov
OÚ Rohov
SDH Rohov
ČZS Rohov

20:00
20:00
15:30
14:00
16:00
20:00
20:00

Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD

Roháček, o.s. +
OÚ Rohov
Celostátní akce
OÚ Rohov
Roháček, o.s.
Roháček, o.s.
MŠ Rohov
Roháček, o.s.
SDH Rohov

17:00

Sál OD

17:00
10:00
17:00
20:00
14:00
15:00
14:00

Knihovna
Obec
Obec + areál ČZS
Sál OD
Sál OD
Obec + areál ČZS
Obec + sál OD

Roháček, o.s.
SDH Rohov
SDH Rohov

17:00
17:00
14:00

Areál ČZS
Areál ČZS
Hřiště TJ Spartak

11. 6.
25. 6.
2. – 3.7.
2. 7.
20.-30.7.

I. Obecní ples
Hasičský ples
Maškarní ples pro děti
Vítání občánků
Divadelní vystoupení
Okrskový aktiv hasičů
Ples zahrádkářů s pochováním
basy
Slavnostní zahájení Prajzské
ambasády
Noc s Andersenem
Den Země
Pálení čarodějnic
Oldies párty
Den matek
Velká jarní hra
Svatofloriánské setkání hasičů
okrsku
Dětský den
Kácení máje
Hasičská soutěž „Memoriál
Huberta Hluchníka“
V. půlmaraton Kietrz - Rohov
Rohovský odpust
Sportovní slavnost
Hry bez hranic
Letní dětský tábor

Obec
ČZS Rohov
TJ Spartak
Roháček, o.s.
Roháček, o.s.

10:00
14:00
14:00
16:00
10:00

24. 7.
6. 8.
SRPEN
27. 8.
ZÁŘÍ
17. 9.
18. 9.
27.10.
27.11.
5.12.

Letní setkání seniorů
Strassenfest
Karneval v maskách
Ukončení prázdnin
Výstava ovoce a zeleniny
Drakiáda
Vinobraní
Světluškový rej
Vítání občánků
Mikulášská nadílka

OÚ Rohov
SDH Rohov
Roháček, o.s.
Roháček, o.s.
ČZS Rohov
Roháček, o.s.
ČZS Rohov
Roháček, o.s.
OÚ Rohov
OÚ Rohov

14:00
18:00
20:00
15:00
15:00
15:00
18:00
17:00
14:00
15:00

11.12.
17.12.

Setkání seniorů
Zpívání u vánočního stromu

OÚ Rohov
OÚ Rohov

15:00
17:00

Roháček, o.s.

20:00

8. 1.
15. 1.
4. 2.
6. 2.
13. 2.
19. 2.
5. 3.
12. 3.
1. 4.
21. 4.
29. 4.
30. 4.
8. 5.
14. 5.
14. 5.
28. 5.
28. 5.
5. 6.

7. 1.2012 II. Obecní ples

Kietrz - Rohov
Areál ČZS
Hřiště TJ Spartak
Hřiště TJ Spartak
Nová Ves u
Rýmařova
Areál ČZS
Ulice Horní
Areál ČZS
Areál ČZS
Areál ČZS
Areál ČZS
Sál OD
Obec + areál ČZS
Sál OD
Kaple sv. Petra a
Pavla
Sál OD
Kaple sv. Petra a
Pavla
Sál OD

______________________________________________________________________________________

5. Mezinárodní halové
závody spřežení
pořádá Hřebčín Albertovec
12.3.2011,
Začátek první soutěže je
v 10.30h.
Předprodej vstupenek na
www.albertovec.cz
Soutěží se zúčastní přední jezdci
spřežení
z České
a Slovenské
republiky.
Přijedou
zástupci
Národního hřebčína z Kladrub nad
Labem,
Slovenského
Národního
hřebčína z Topolčianek se svými
Lipicány a další jezdci z celé ČR. Účast
přislíbilo několik mistrů opratí a
reprezentantů ČR spřežení.
Občerstvení, krásné koně a nezapomenutelné
zážitky jsou pro Vás připravené.
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