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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

je zde opět po měsíci čas, abychom Vás prostřednictvím rohovského zpravodaje informovali o dalších
událostech, které proběhly v měsíci dubnu. Tak, jak jsem Vás informoval v předešlém vydání, rád bych
Vás ve stručnosti seznámil s obsahem rozpočtu obce na letošní rok. Jako každý rok, tak i pro letošní rok
2011 jsme sestavili rozpočet, podle kterého bychom se měli řídit po celou dobu kalendářního roku.
V rozpočtu jsme vyčlenili finanční prostředky na základní potřeby obce, jako je financování
samosprávy, čili samotného úřadu a s tím spojené náklady na pracovníky, provozní náklady veškerých
obecních budov, jejich opravy a údržbu. Další podstatnou částí objemu prostředků jsou finance na
spolufinancování rozvojových investičních, ale i neinvestičních projektů. Držíme se nepsaným
pravidlem, že tyto prostředky se alokují do rozpočtu pouze poměrnou (většinou třetinovou) částí při
spolufinancování projektů. Stručně řečeno v rozpočtu máme vymezeny jen takový objem peněz, který je
vypočten v projektu jako spoluúčast obce. V případě neschválení dotace na projekt se projekt zpravidla
nerealizuje, neboť jde většinou o akce s takovými celkovými náklady, které by zatížily rozpočet obce
natolik, že nebudeme schopni realizovat více projektů. V rozpočtu každý rok vymezujeme prostředky
na školství. Částkou 434 tis. Kč budeme přispívat na neinvestiční výdaje Základní školy v Sudicích a 20
tis. Kč na režijní náklady na obědy na žáka. Na naší mateřskou školu máme vyčleněno 220 tis. Kč na
její chod a dalších 32 tis. Kč vynaložíme na obnovu šatny (podlaha, skříňky). Poměrně větší částku ve
výši 415 tis. Kč jsme vyčlenili na veřejné osvětlení, pokrývá nejen výdaje na úhradu elektřiny, ale i na
spolufinancování jeho kompletní modernizace (o podané žádosti o dotaci jsem Vás již informoval). Na
nebytové prostory, jako je Dům služeb a další obecní budovy jsou vyčleněny prostředky ve výši 188 tis.
Kč, které se však v průběhu roku částečně vrátí v úhradách za pronájmy. 466 tis. Kč budeme financovat
komunální služby, tedy zaměstnance obce, údržbu a obnovu techniky (traktor, sekačky, křovinořezy) a
nákup drobného materiálu (písek, štěrk, strusky), který se rovněž do rozpočtu vrátí v případě jejího
prodeje občanům. Na komunální a tříděný odpad jsme vyčlenili částku 380 tis. Kč a 212 tis. Kč, kdy
rovněž očekáváme, že se větší část prostředků vrátí do rozpočtu ve formě úhrad od občanů a
podnikatelů za sběr komunálního odpadu (popelnice) a formou odměn za separaci odpadů od firmy
Ekokom. Stanovením výše poplatku za odpady občanům a podnikatelům na letošní rok však
předpokládáme, že budeme tak jako každý rok částečně doplácet celkové náklady. Do letošního
rozpočtu jsou zahrnuty také finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč na splácení jistin a úroků dvou
úvěrů - z roku 2007 (financování investičních projektů v roce 2007 a 2008) a 2010 (financování
výstavby obecního domu). Za dopravní obslužnost zaplatíme 60 tis. Kč, 30 tis. Kč za provoz naší kaple,
na údržbu chodníků, čekáren a komunikací v součtu 56 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo mimo jiné
nemalé množství financí na podporu místních spolků a sdružení. Podpořili jsme úplně všechny spolky a
na základě jejich požadavků se zakomponovaly do výdajové stránky rozpočtu. Podpoříme tedy
nejenom sportovní klub Spartak tím, že podpoříme organizaci sportovní slavnosti, činnost nově
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vzniklého oddílu ve stolním tenisu, ale také opravu zídky u schodiště do nově vybudované nádstavby, a
další potřebné práce na údržbě zázemí klubu. Podpoříme akceschopnost zásahové JSDH obce Rohov
ve výši 59.000,- Kč (preventivní lékařské prohlídky, krizový telefon, nákup drobného majetku, opravy
hasičského auta, pohonné hmoty), tak také podpoříme místní složku SDH ve výši 21.000,- Kč (rozvoj a
aktivity žákovského družstva, memoriál Huberta Hluchníka, pořádání Svatofloriánského setkání).
Sportovnímu klubu SK VEHA TEAM poskytneme prostředky na činnost a organizaci rohovského
cyklokrosu. Poskytneme prostředky na činnost místnímu Klubu seniorů, ČZS a také strahovickému
mysliveckému sdružení (členy jsou i rohovští myslivci), kdy jsou v plánu především udržovací práce
v areálu. Nezapomněli jsme ani na společensko-kulturní akce a práci s dětmi a mládeží, kdy se budeme
podílet na financování většiny těchto akcí, jako jsou dětské dny, setkání seniorů, obecní tábor a další
akce. V této kapitole máme rovněž vymezeny finance na spoluúčast při financování výstavby dětského
hřiště, které hodláme financovat z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ani letos nezapomínáme
na finance do zeleně. Jak jsem Vás již informoval, máme pro letošní rok podané dvě žádosti o dotace na
projekty do zeleně a jeden ještě chystáme. Na financování těchto projektů máme vyčleněno zhruba 100
tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v letošním roce zpracováváme nový územní plán obce, tak i v této
kapitole počítáme s částečnou úhradou na pořízení tohoto dokumentu. Mezi další schválené výdaje
rozpočtu patří také zajištění chodu místní knihovny s veřejně přístupným internetem včetně nutného
dovybavení a spolufinancování nových počítačů, na které žádáme z Ministerstva kultury dotaci.
Poskytli jsme také neinvestiční dotaci na výmalbu kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích ve výši 10 tis. Kč
a vyčlenili jsme rovněž zhruba 100 tis. Kč na spolufinancování opravy všech sakrálních staveb v obci,
kterými jsou kamenné kříže a železný kříž na ulicích Hlavní, Slezská. Počítáme také s opravou
památníku obětem I. a II. světové války na ulici Slezské. V rozpočtu jsou zahrnuty rovněž finanční
prostředky, kterými hodláme realizovat letošní investiční projekty, o kterých jsem Vás již v minulých
vydáních informoval. Nesmím však opomenout, že máme vytvořenou finanční rezervu na
nepředpokládané a neovlivnitelné události, jako například živelné pohromy, povodně, havárie, nebo jiné
krizové situace. Co se týče příjmové stránky rozpočtu tak předpokládáme, že daňové výnosy, které jsou
takřka 95 procentním příjmem obce budou ve výši bezmála 5 milionů Kč. Mezi ostatní příjmy patří
místní poplatky (komunální odpad, psi), úhrada z pronájmu nebytových prostor (Dům služeb) a dotace
na školství (MŠ). Domnívám se, že letošní rozpočet obce je tak jako každý rok sestaven a
zastupitelstvem obce schválen rozumně a smysluplně. Věřím, že se nám podaří realizovat většinu
projektů na které získáme potřebné dotace, a že i příjmová stránka rozpočtu se naplní na 100 procent.
Vážení spoluobčané, v minulých vydáních jsem Vás seznamoval s plány na letošní rok, s jednotlivými
projekty a s jejich financováním. Předpokládám, že již v dalším vydání Vás budu oficiálně informovat o
tom, jak jsme uspěli či neuspěli s našimi žádostmi o dotace.
Ze společenského života : Dne 16. dubna proběhla Pouť mladých. Tato pouť byla u nás poprvé a účast
poutníků nebyla nijak valná. Ovšem určitě je dobře, že se takový typ poutě uskutečnil a jistě by bylo
dobře, kdyby se uskutečnila i v příštím roce a s větším počtem účastníků. Ve středu 20.dubna se konal
Den Země. V tento den se společně s žáky Základní školy v Sudicích prováděl velký úklid v obci.
Uklízelo se v silničních příkopech, na veřejných prostranstvích, polních cestách a ostatních místech
v obci a nashromáždilo se nemalé množství odpadů, především plastů. V tento den se také uskutečnila
výstavka výtvarných výrobků našich nejmenších z mateřské školy na téma ekologie, životní prostředí,
které byly prezentovány ve vstupní části obecního domu. Uspořádali jsme také další sbírku použitého
ošacení pro Diakonii Broumov. Moc Vám všem děkuji za zapojení do této akce - nashromáždilo se
několik desítek pytlů a krabic! Moc děkuji i všem, kteří se na Dni Země - této ryze ekologické akci
podíleli po organizační stránce a chtěl bych vyzvat k účasti v dalším roce všechny, kterým není
lhostejný stav životního prostředí v Rohově. Dne 29.dubna se uskutečnilo každoroční stavění dětské
májky a pálení čarodějnic. Jako každý rok se sešlo mnoho čarodějek a čarodějů, kteří se v doprovodu
svých rodičů a příbuzných prošli obcí, aby se předvedli v plné své kráse a v areálu zahrádkářů strávili
krásné páteční odpoledne. Tímto bych moc poděkoval sdružení Roháček za organizaci akce a hladký
průběh srazu. Roháček o.s. byl organizátorem také další akce – Retro párty, která proběhla o den
později – v sobotu 30. dubna. Opět nová akce a jak bylo účastníky retra řečeno, skvělá akce ! Děkuji i
za tuto kulturní akci. Jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů v Rohově bych Vás všechny pozval
na přehlídku slavnostních praporů hasičských sborů u příležitosti Svatofloriánského setkání okrsku,
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který se uskuteční 14. května od 14.30 hod.. Sraz všech je před obecním domem. Zveme Vás také na
další akce, o kterých informujeme na dalších místech zpravodaje.
Vážení občané, tak jako v každém vydání rohovského zpravodaje, tak i v tomto vydání bych Vám moc
poděkoval za Vaši pomoc a spolupráci při údržbě a rozvoji naší obce. Děkuji za jakoukoliv podporu,
náměty i opodstatněnou kritiku a na závěr úvodního slova Vám všem přeji pevné zdraví, spokojenost a
mnoho sil do dalších dnů.
Daniel Procházka - starosta
___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s.
bude proveden sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu z domácností.

Sběr bude proveden v sobotu dne 14.5.2011 na stanovišti:
AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 12.45 do 15.00 hodin !______
____________________________________________________________________________

Územní plán – informace občanům
Opětovně upozorňujeme občany, aby se v rámci přípravné fáze před pořízením nového územního plánu
obce, seznámili se stávajícím územním plánem za účelem předání požadavků a návrhů na nový územní
plán. Tyto návrhy budou společně s návrhy a požadavky obce podkladem pro zpracování nového
územního plánu obce Rohov. Písemné návrhy a požadavky občanů přijímá obecní úřad.
Klub seniorů chystá zájezd
Klub seniorů v Rohově plánuje uspořádat v letošním roce zájezd do polského města Krakow a solného
dolu Wieliczka. Jelikož samotný klub seniorů nečítá tolik členů, aby jejich počet zaplnil kapacitu
autobusu, obracíme se předběžně na občany s dotazem: kdo z občanů by měl zájem se tohoto zájezdu
zúčastnit, ať se nahlásí na obecním úřadě cca do konce června 2011.
Bližší informace k zájezdu (odjezd ve 4.30 hod. a příjezd ve 22.00 hod.) :
Jedná se o 1-denní zájezd v ceně 1100,- Kč (doprava, průvodce, pojištění). Kapesné ve výši 40 zlotých
na vstupy např. do královského hradu Wawel, exkurze do solných dolů, apod. si hradí každý sám. Na
programu je prohlídka historického města Krakow, exkurze do solného dolu Wieliczka, na zpáteční
cestě zastávka ve Wadowicích (rodišti papeže Jana Pavla II.).
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Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2011

Finanční úřad rozesílá (tisk a distribuce dodavatelskou firmou) hromadně prostřednictvím České pošty
složenky k zaplacení daně z nemovitostí. Pošta doručí koncem dubna nebo začátkem května
2011. Složenka obsahuje veškeré informace potřebné k zaplacení daně (údaje lze použít k zadání
příkazu bance k převodu z účtu, pozor na předčíslí účtu = 7755), mimo jiné i kontakt na příslušného
pracovníka FÚ, který daň přímo spravuje (potřebuje-li poplatník další informace), a upozornění o
poplatku České poště, neboť se jedná o složenku "A". Daňová složenka (dříve bez poplatku) byla
1.1.2011 z úsporných důvodů zrušena.

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu občanům

Finanční úřad v Opavě jako správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 4.5.2011 do dne 3.6.2011

je v budově Finančního úřadu v Opavě, Masarykova třída 310/2, Opava kancelář č. dveří 132-136

ve dnech pondělí od 8 – 17 hodin a středa od 8 – 17 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 161913/11/384960805747,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní
působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011. Při nahlédnutí
do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se
jemu stanovené daně.__________________________________________________________________
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Uskutečnilo se
Den země
Ve středu 20.4.2011 se v rámci akce „Den země“ žáci ze ZŠ v Sudicích zúčastnili sběru odpadů v okolí
naší obce a přispěli tak k čistotě životního prostředí.

Velikonoční klepání
Tradiční velikonoční zvyk udržují stále rohovští chlapci. Od čtvrtka do sobotního poledne chodili po obci
s řehtačkami, klepačkami, ty podle tradice svolávají k bohoslužbám - nahrazují zvuk zvonů, které
odletěly do Říma.

___________________________________________________________________________________
Do 31.5.2011 můžete shlédnout výstavu!

Ocenění Půlmaratónu Kietrz – Rohov v polském městě Opole
dne 11.4.2011._______________________________________
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ZVEME VÁS
ZVEME VÁS DNE 25.5.2011 V 16°° HOD. DO SÁLU OBECNÍHO DOMU
V ROHOVĚ, KDE V ZÁBAVNÉM KULTURNÍM PROGRAMU,
POŘÁDANÉMU KE DNI MATEK, VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ ROHOV.
vstupné dobrovolné
Roháček, o.s. a SDH Rohov zve všechny rodiče, přátelé, děti, známé
v sobotu 28. května 2011 na
DĚTSKÝ DEN, který nese název

,,Den s Hasíkem“ aneb jaké to je být na chvíli hasičem ☺
a také na tradiční

KÁCENÍ MÁJE s nočním karnevalem.
Začátek programu v 16:30 v areálu Kučakovec. Pro děti je připravené zábavné odpoledne, kde si
mohou vyzkoušet, co vše musí umět hasič, a také si prohlédnout ve stánku dráčka ,,Hasíka“ vybavení
hasiče, s čím pracuje, co vše potřebuje. Nebudou chybět ani společné hry, neboť přece víme, že kdo si
hraje ,,NEZLOBÍ“ ☺
Na večerní hodiny je program zajištěn i pro rodiče, neboť až dojde na kácení máje, bude se pokračovat
karnevalem, takže si přijďte zatančit a pobavit se.
Během celé akce je zajištěno bohaté občerstvení.

Těší se na Vás pořadatelé!

Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá v neděli 5.6.2011 od 14.00 hodin
soutěž v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov

Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!

Roháček, o.s. srdečně zve všechny děti, jenž se nechtějí nudit o prázdninách, chtějí být se svými
kamarády a zažít nevšední zážitky, na

LETNÍ TÁBOR

☺

který se uskuteční 20.7. – 30.7.2011 v Nové Vsi u Rýmařova.
Ubytování v horské chatě Slunečná.
Co nás čeká? Skvělý program, spousta her a zábavy a hlavně, žádná
nuda. Takže neváhejte a pojeďte s námi.
Tábor je pro všechny děti od 1. – 8. třídy.
Cena tábora: 2 000 Kč, bližší Informace u Nikol Dudové nebo Hanky Birtkové.
Přihlášky si můžete vyzvednout u Nikol Dudové, Na kopci 36
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Sdružení obcí Hlučínska připravuje vydání lidových písní Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) připravuje v nejbližších letech vydání zpěvníku lidových písní z našeho
regionu. Pokud by se podařilo získat dotaci z fondu mikroprojektů česko-polského pohraničí, obsahoval
by zpěvník i polské (slezské) lidové písničky. Protože Hlučínsko v minulosti mělo společnou historii s
Ratibořskem, dá se předpokládat, že některé písně na české i polské straně budou podobné.
Aby SOH mohlo vydat zpěvník písní, potřebuje je nejdříve získat. Máte-li doma slova i noty starých
písní pocházejících z našeho regionu a můžete-li je věnovat SOH,přispějete k vytvoření velmi
zajímavého zpěvníku, který poskytne dalším generacím písně našich pradědů a prababiček a přispějete
tak k uchování tradic na Hlučínsku!
Prosíme, poskytněte své nasbírané písničky k ofocení obecním či městským úřadům na Hlučínsku!
SOH by také přivítalo nějakého šikovného mladého hudebníka-studenta, který by např. v rámci své
studentské práce zpracoval zpěvník hlučínských lidových písní či by nabídl své služby SOH. Děkujeme
předem všem občanům za spolupráci při sběru lidových písní z regionu Hlučínska!
Výstavba nové silnice I/56 je v ohrožení!
Ministerstvo dopravy zpracovalo pro jednotlivé kraje koncepce rozvoje dopravy, tzv. Superkoncepce,
s výhledem do roku 2025! Ale v Moravskoslezském kraji v ní chybí některé stavby významných silnic,
mezi nimi i plánovaná výstavba nové I/56, která vede z Opavy přes Kravaře, Hlučín, Ludgeřovice do
Ostravy. Již nyní je tato silnice doslova a do písmene přetížená a přestože někteří politici i odborníci
předpokládají, že s dokončením nové I/11 z Opavy přes Komárov, Hrabyň do Ostravy se odvede část
aut z této silnice, nepředpokládáme na Hlučínsku, že by se jednalo o nějaké významné množství aut!
Na Hlučínsku je příliš mnoho firem, obchodů apod., které nadále budou využívat silnici I/56!
Sdružení obcí Hlučíska (SOH) již reagovalo na skutečnost nezařazení nové I/56 do koncepce dopravy
v Moravskoslezském kraji a zaslalo protest na ministerstvo dopravy s žádostí o zpětné zařazení této
silnice do plánu staveb nových silnic alespoň do roku 2025. Rovněž SOH požádalo náměstka hejtmana
MSK p. Miroslava Nováka o přizvání zástupců SOH na společné jednání zástupců kraje, ředitele silnic
a dálnic a ministerstva dopravy ve věci přípravy i výstavby této velmi důležité silnice pro další rozvoj
regionu Hlučínska. Některé obce na Hlučínsku jsou již dokonce připravené k zablokování dopravy na
stávající silnici I/56, pokud se nebude řešit neutěšená dopravní situace na Hlučínsku!
Ono to zase začíná vypadat, že Hlučínsko stejně jako v minulosti, bude odsouváno na okraj zájmů
politiků!!!
Převzato z Bolatického zpravodaje
___________________________________________________________________________________
Festival Kultury Hlučínska
III. ročník Festivalu kultury Hlučínska se bude konat 17. července 2011 na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Prosíme výrobce koláčů, zákusků, řezbáře, keramiky, metel, košťat, sušených květin, apod. kteří chtějí
představit své výrobky, aby se přihlásili na obecní úřad. Doprava, resp. honorář bude v režii obce,
občerstvení bude zajištěno na místě.
___________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2011
Jubilanti – 55 let 1 občan
60 let 1 občan
80 let 2 občanky
Úmrtí – 1 občanka

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 31.5.2011 !
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

INFO - Roháček, o.s.
Naše sdružení funguje téměř půl roku a má za sebou již několik akcí, které jsme si předurčili. Můžeme
s dobrým svědomím konstatovat, že i díky Vám, občanům, rodičům a dětem, se tyto akce náramně
vydařily a byly úspěšné. Doufáme, že tento názor sdílíte s námi.
Máme pro Vás jednu důležitou informaci, a tou je, že od 16.4.2011 budeme mít v provozu své webové
stránky (odkaz níže). Zde se můžete dozvědět něco více o našem sdružení, pročíst si stanovy,
zhlédnout fotky z již pořádaných akcí či pročíst si články o naší činnosti. Uvítáme také různé
připomínky, nápady apod., které nám můžete na stránkách zanechat. A co je důležité, najdete zde
kontakty na nás, a také přihlášku ke stažení (pokud by někdo měl zájem stát se naším členem).
http://rohacek-os.webnode.cz/
Fotky z akcí můžete také zhlédnout na internetové adrese:
http://rohacek.rajce.idnes.cz/
Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________
Fotogalerie z akcí: Retro párty 30.4., Pálení čarodějnic 29.4., Pouť mladých 16.4.2011

V ranních hodinách dne 16.4. 2011 což byla sobota jsme vyrazili na Pouť mladých,
neznamenalo to, že to je jen pro mladé, ale všechny kteří se cítí mladými!Naše motto znělo:
„Vstaň a jdi. Tvá víra tě zachránila.“ Lk 14,19. Naše putování začalo v 5:55h před kaplí sv. Petra
a Pavla v Rohově. Potom jsme se přesunuli na konec obce na tzv. „stromkovou“, kde jsme začali
znamením kříže a promluvou pod vedením bohoslovce Arcibiskupského kněžského semináře v
Olomouci Honzy! Cestou z Rohova do Krzanowic jsme putovali v tichosti! Cestu KrzanowiceChuchelná jsme propůjčili „ křížové cestě“ většina z putujících přečetla jedno ze zastavení
křížové cesty! Z Chuchelné jsme putovali lesem do Strahovic, kde bylo zastavení v kostele sv.
Augustina, Adorace byla opět pod vedením Bohoslovce Honzy. Úplné zakončení bylo
v Hospodě U Komárků se snídaní! Děkujeme všem, kteří tuto pouť připravovali a podíleli se na
ní! Hlavně Adélce Komárkové, Bohoslovci Honzovi, p. Davidovi Kantorovi faráři ze Strahovic!

___________________________________________________________________________________
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už
ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze
část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku
litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o
každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první
moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa
nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Pro zajímavost
Hlučínsko podle sčítání lidu - Výsledky sčítání lidu ze dne 1. prosince 1930 – OBEC ROHOV
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Okénko mateřské školy
V průběhu měsíce dubna jsme si
v mateřské škole povídali o
přírodě,
jejím
významu
pro
člověka a o důležitosti její
ochrany. Ke Dni Země jsme
připravili
výstavku
z
výtvarných prací a výkresů na
téma
PŘÍRODA,
kterou
mohli
občané vidět ve vstupní hale
Obecního domu v Rohově.

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov
k 30.4.2011: 12,46 % tj. 38 uchazečů
o zaměstnání.

OPAVSKÝ
VELETRH
POSLEDNÍ
KVĚTNOVÝ VÍKEND VE VÍCEÚČELOVÉ
HALE! Osmým ročníkem pokračuje ve víceúčelové
Hale v Městských sadech v Opavě ve dnech 27. - 29.
května výstavní akce Opavský veletrh. Na akci s
podtitulem AUTOSALON - STAVBA – BYDLENÍ
– ZAHRADA - ZÁBAVA se bude prezentovat
rekordních více než 100 firem a návštěvníci zde
najdou vše potřebné pro stavbu, renovaci i údržbu
domu, bytu, dílny i zahrady. Nebude chybět
prezentace téměř všech místních prodejců automobilů
s mnoha regionálními premiérami. Součástí veletrhu
je bohatý doprovodný program pro děti i pro
dospělé
–
podrobnosti
lze
najít
na
http://www.omnis.cz. .

Navíc každý návštěvník má opět šanci vyhrát
některou z téměř tisíce cen věnovaných
partnery veletrhu.

Srdečně Vás zveme na
další ročník
Mezinárodního
hudebního
festivalu
Janáčkův máj, který se
mimo jiné uskuteční
opět v Kravařích, dne
29. května 2011 v 18:00
hod., v kostele sv.
Bartoloměje.
V programu
budou
připraveny
skladby
v duchu francouzského a italského baroka, v podání Kateřiny Chrobákové a Dagmar Šaškové. Předprodej
vstupenek probíhá na zámku v Kravařích. Více informací najdete na www.janackuvmaj.cz.
___________________________________________________________________________________

Město, obec

Informace o nezaměstnanosti v obcích Sdružení obcí Hlučínska
Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti
Stav k 31. 3. 2011

Stav k 31. 12. 2010

Počet uchazečů o
Míra nezaměstnanosti v %
Počet uchazečů o
Míra nezaměstnanosti
zaměstnání
zaměstnání
v%
Bohuslavice
71
8,4
65
8,4
Bolatice
277
12,7
269
12,5
Darkovice
52
7,9
56
9,0
Dolní Benešov
247
10,4
242
10,3
Hať
136
10,5
139
10,8
Hlučín
807
10,4
832
11,1
Hněvošice
58
10,6
55
10,2
Chlebičov
61
10,7
71
13,2
Chuchelná
80
11,7
87
12,8
Kobeřice
238
14,7
249
15,6
Kozmice
86
8,9
97
10,2
Kravaře
498
15,2
491
15,3
Ludgeřovice
208
8,7
213
9,2
Markvartovice
91
9,7
94
9,9
Oldřišov
77
10,8
78
11,1
Rohov
42
14,1
51
16,8
Služvice
52
11,7
52
12,2
Sudice
58
17,5
67
20,2
Šilheřovice
81
9,8
84
10,2
Štěpánkovice
210
13,6
210
13,6
Třebom
26
31,7
25
31,7
Velké Hoštice
105
12,1
95
11,2
Vřesina
62
8,8
60
8,7
Závada
37
12,9
37
13,2
Píšť
85
7,9
86
8,1
Bělá
48
13,3
48
14,9
Strahovice
49
11,6
53
12,1
Okres celkem
10 722
10,9
11 067
11,4
Za správnost: Ludmila Berková
Poznámka: Míra nezaměstnanosti se počítá pouze z dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Jedná se o uchazeče o
zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj.
evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se
nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří
jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky,
které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu
mateřské dovolené. Počet dosažitelných uchazečů nemusí být shodný s celkovým počtem uchazečů o zaměstnání v
evidenci úřadu práce

____________________________________________________________________________
Sbor dobrovolných hasičů informuje o činnosti za rok 2010

Seznam členů zásahové jednotky obce:
Pavel Nevřela, Lukáš Slanina, Radomír Švan, Jakub Hilšer, Jiří Matkovský, Petr Tomíček, Josef
Večerek, Karel Komárek, Martin Večerek, Aleš Nevřela, Lukáš Nevřela, Jiří Stříbný.
Činnost zásahové jednotky:
- odklizení sněhu ze střechy budovy mateřské školy
- při povodních čerpání vody ze sklepů a studní v obci Rohov a Sudice
- pomoc při likvidaci následků povodní
- zásah při požáru hořícího porostu u rodinného domu v Rohově
- údržba techniky
Členové zásahové jednotky byli proškoleni a zúčastnili se výcvikových kurzů.
Přehled aktivit a akcí, které SDH uspořádal nebo se jich zúčastnil:
Ples SDH U Zlatého Džbánu v Sudicích, Okrskový aktiv v Kobeřicích, Shromáždění delegátů
v Kravařích, Svatofloriánské setkání okrsku v Bolaticích, Okrsková soutěž v Kobeřicích, Moravská
brána v Polsku, večírek na ukončení sezóny. Hasiči pořádali pro své členky mezinárodní den žen,
organizovali kácení máje, rohovský Strassenfest, organizačně pomáhali při cyklistických závodech
v obci, postavili a nasvítili vánoční strom u místní kaple. SDH i v letošním roce zorganizoval soutěž
mužů a žen v požárním sportu „O putovní pohár starosty obce Rohov“ , ze 13 zúčastněných mužstev
putovní pohár vybojovalo mužstvo Lesních Albrechtic.
V roce 2010 bylo založeno hasičské žákovské družstvo pod vedením Jakuba Hilšera – členové družstva
se seznámili s hasičským sportem a začali trénovat, v zimních měsících navštěvují tělocvičnu
v Sudicích.
Pro Vaši informovanost: víte kolikkrát v obci Rohov v roce 2010 hořelo ? 1x !

Frézování a vložkování komínů
www.kominy-bocek.webnode.cz
Dalibor Boček – OK

602 575 424
775 710 806
dalibor.kominy@volny.cz
Záhumenní 25, Kravaře

- třísložkové komíny
- komínové vložky
- oválné komínové vložky
- zámečnické práce
- svařování oceli
- stavební práce
- opravy komínových hlav

____________________________________________________________________________________________

Hlučínsko má konečně svůj
vlastivědný časopis !
Doplněný dobovými fotografiemi jej
vydalo Muzeum Hlučínska ve
spolupráci s občanským sdružením
Společnost přátel Muzea Hlučínska.
Čtenáři se zde dočtou o tradici
pečení chleba na Hlučínsku, o
hlučínském malíři Janu Bochenkovi
a další zajímavosti, např. o
archeologických nálezech z regionu
Hlučínska, na pokračování je
medailonek věnovaný jednotlivým
obcím Hlučínska apod.
Časopis si můžete zakoupit na
obecním úřadě za cenu 35,- Kč.

______________________
Kadeřnické studio Ema
na
ulici
Slezská
v
Kobeřicích
rozšiřuje
provozní dobu !
Od 1.4.2011 je kadeřnictví
otevřeno celý den:
Pondělí–pátek 8 –19 hod.
Sobota
8–12 hod.
Své kadeřnické služby bez
objednávek nabízí také
Lucie Miketová, v případě
objednávek jí kontaktujte
na čísle 732 752 606.

•

Bližší informace a přihláška na www.rohov.cz (aktuality) nebo na obecním úřadě !
__________________________________________________________________________________
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