Vychází v červnu 2011
č. 6/2011
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na letošní jubilejní V. ročník půlmaratónu Kietrz- Rohov, který se
uskuteční v sobotu 11.6.2011 se startem v 10.00 hodin na ulici u gymnázia v Kietrzi (PL).
Letošním znakem startu bude slavnostní výstřel
z vojenského kanónu, kterého se chopí pan hejtman
opolského wojwodství Josef Sebesta. Na závodníky
čekají hodnotné finanční, ale i věcné ceny a na diváky
jistě velmi pěkný sportovní zážitek.
V letošním ročníku poběží rekordní počet běžců, kterých
je k dnešnímu dni přihlášeno více jak 300.
Trasa závodu bude vedena tradičně z města Kietrz přes
obce Rohov, Sudice, Třebom a na této trati bychom velmi
rádi přivítali početnou skupinu fanoušků. Prosíme tedy
Vás všechny o účast a podporu běžců na tomto běhu !
POZOR !
V rámci oslav Dnů Kietrza v sobotu 11.6.2011 se
uskuteční PRVNÍ OTEVŘENÝ POCHOD O POHÁR
BURMISTRZA GMINY KIETRZ V NORDIC
WALKING – „DBÁM O SVÉ SRDCE“. Start je v 9.00
hodin z náměstí v Kietrzi (PL). Trasa pochodu o délce 9 km povede z Kietrze do Třebomi a zpět.
Budete-li mít zájem o účast, prosím informujte se na www.kietrz.pl
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,

čas nás posunul do necelé poloviny roku a tak jako v předešlých letech, tak i letos již postupně víme,
jak jsme uspěli s našimi žádostmi o dotace na naše projekty. Jsem rád, že Vás mohu informovat o
prvních schválených nebo přislíbených dotacích. První dotace ve výši 29.000,- Kč nám byla schválena
Ministerstvem kultury na rozšíření míst veřejně přístupného internetu v naší knihovně. V rámci
celkových předpokládaných výdajů ve výši 42.000,- Kč budeme pořizovat tři nové počítače a jednu
multifunkční tiskárnu. Rozšíříme tak služby v knihovně na celkový počet čtyř počítačů pro zájemce ,
kteří pracují s internetem v naší knihovně. Pátý počítač je vyčleněn pro knihovnici. Věřím, že se toto
rozšíření setká s ohlasem, neboť doposud museli zájemci v knihovně čekat jeden na druhého a tím
zbytečně ztrácet čas. Zastupitelstvo obce na svém sedmém zasedání ze dne 23.5.2011 již schválilo
oslovit pět dodavatelských firem, které musí do 15.6.2011 zpracovat a zaslat svou nabídku. Na dalším
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zasedání se vybere nejvhodnější dodavatel a předpokládám, že o prázdninách již bude vše
zprovozněné a bude tak umožněno zájemcům využívat rozšířených služeb naší knihovny.
Dalším úspěchem je získání dvou dotací na projekty předložené do dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Jedná se o poskytnutou dotaci ve výši 214. tis.Kč na projekt „Sakrální stavby v obci
Rohov“, jejímž předmětem je oprava dvou kamenných křížů na ulici Hlavní a Slezské, oprava
mramorového sloupu s Kristem na ulici Slezské (pomník padlým německým vojáků v I. a II. světové
válce) a také ocelový kříž Krista krále na ulici Hlavní v parčíku u křižovatky silnic I/46 a II/466. Měli
bychom tímto projektem obnovit naše vzácné památky, které již potřebovaly nezbytnou obnovu,
abychom je mohli opět krásné předat dalším generacím. Předpokládáme, že celkové náklady se budou
pohybovat ve výši 306 tis. Kč. Dotace je nám schválena ve výši cca 214 tis. Kč. Zastupitelstvo se již
tímto projektem na svém sedmém zasedání zabývalo a rozhodlo oslovit pět vhodných dodavatelů na
realizaci projektu a na nejbližším zasedání se vybere ten nejvhodnější. Druhou schválenou dotací jsou
finanční prostředky ve výši 311 tis. Kč na projekt „Dětské hřiště u MŠ v obci Rohov“. Rozhodnutím
Ministerstva pro místní rozvoj nám tedy byla schválena dotace na výstavbu zcela nového dětského
hřiště u mateřské školy. Projekčně jsou náklady na výstavbu hřiště kalkulovány na částku 445 tis. Kč,
takže dotace z ministerstva je 70 %. Z rozpočtu obce bychom měli uhradit částku cca 135 tis. Kč.
Samozřejmě to vše až po uskutečněném výběrovém řízení, které bude zahájeno v druhé polovině
června na osmém zasedání zastupitelstva obce. Obci bylo také doručeno rozhodnutí Rady fondu
ASEKOL, ze kterého jsme žádali dotaci na oplocení a zpevnění plochy našeho sběrného místa
separovaného odpadu, ovšem rozhodnutím nám byl schválen další tzv. e-domek, který již máme
k dispozici, což je pochopitelně zbytečné. Obrátíme se tedy ještě jednou na Fond ASEKOL, s žádostí
o finanční plnění na výstavbu oplocení a zpevnění plochy. O výsledku naší žádosti Vás budu
informovat v příštím vydání zpravodaje. V neposlední řadě jsme také získali příslib nefinanční dotace
na tvorbu nového Strategického plánu rozvoje obce Rohov z prostředků Moravskoslezského kraje v
rámci implementace Místní agendy 21. Měli bychom tedy pořizovat zcela nový Strategický plán, který
ovšem bude zpracován v úzké spolupráci s Vámi – občany Rohova.Jak jsem již výše uvedl,
zastupitelstvo obce se dne 23.5.2011 sešlo na svém sedmém zasedání. Kromě výše uvedených
záležitostí se zastupitelstvo usneslo na schválení účasti obce Rohov v tzv. e-aukci (elektronické aukci).
Tímto krokem bychom měli dosáhnou výhodnějších podmínek v dodávkách plynu a elektřiny pro
obecní budovy. Zastupitelé obce se rovněž zabývali vyúčtováním provozních nákladů Základní školy
v Sudicích, novelizací obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a dále byly prezentovány
informace o soutěžích Stavba Moravskoslezského kraje 2011 a Vesnice roku Moravskoslezského kraje
2011. Mezi dalšími neméně důležitými body programu byly body – projednání návrhu zadání nového
územního plánu obce Rohov a informace starosty o závěrečné veřejnoprávní kontrole obecního domu,
kterou vykonali zástupci Úřadu regionální rady v Ostravě. V rámci kontroly byla provedena kontrola
od účetních dokladů až po fyzickou kontrolu stavby včetně vybavení a bylo konstatováno, že s
výjimkou dvou položek v rozpočtu, které po zhodnocení kontrolní komisí přešly do neuznatelných
výdajů v částce cca 18.500,- Kč nám bude proplacena dotace v plné výši, což je jistě pro rozpočet obce
dobrá zpráva. V rámci projednávání návrhu zadání územního plánu obce Rohov jsme se zabývali
všemi dostupnými návrhy z řad občanů, které byly zakomponovány do tohoto návrhu a bude dále
rozpracován odpovědnými pracovníky Městského úřadu v Kravařích, který je v roli pořizovatele
Územního plánu obce Rohov. Mezi dalšími body programu zasedání bylo rovněž projednání
závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska, a informace o předloženém projektu „Nové osvětlení pro
lepší bydlení“, který byl předložen ke spolufinancování ze zdrojů Místní akční skupiny Hlučínsko a
jejímž předmětem je kompletní modernizace veřejného osvětlení v obci. Připravujeme také nový
projekt, kterým hodláme zcela změnit, respektive zlepšit podobu obce v oblasti veřejné zeleně.
Projektem bychom měli řešit výsadbu a sadové úpravy v zastavěném území obce. O této přípravě jsem
Vás již v minulosti informoval, avšak opakuji se proto, že již byla vyhlášená výzva k předkládání
žádostí o dotace, proto s připravenou projektovou dokumentací, kterou již máme k dispozici budeme
pokračovat v dalších administrativních krocích k získání dotace.
Vážení spoluobčané, jak jsem se již v úvodu zmínil, obec Rohov je přihlášená do dvou významných
soutěží – „Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2011“ a soutěž „ Stavba Moravskoslezského kraje
2011“. První jmenovaná soutěž je založena na společenském životě v obci, zapojování občanů do
jejího rozvoje a řada dalších neméně důležitých faktorů, které mají vypovídat o spokojeném životě na
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vesnici. Opět se opakuji, naše obec se nemá za co stydět, může se pochlubit velmi pestrým spolkovým
životem, obec ctí a dodržuje tradice venkova a celkově působí hezkým dojmem. Toto konstatování je
sice z mého pohledu jednostranné, ovšem pokud bych si nebyl v tomto tvrzení zcela jistý, jistě bych se
o tom nezmiňoval. Proto se domnívám, že by naše obec mohla mezi 12 přihlášenými obcemi v rámci
Moravskoslezského kraje uspět alespoň v některé s vyhlášených kategorií. Pokud ne stejný, tak
alespoň podobný názor mám na soutěž „Stavba Moravskoslezského kraje 2011“, do které jsme
přihlásili náš obecní dům. V letošním roce je dle sdělení organizátorů rekordní počet přihlášených
staveb, nicméně na nějakou pomyslnou příčku bychom mohli dosáhnout. Uvidíme. Mohu-li Vás
požádat, držte obci Rohov v těchto soutěžích palce, neboť pomyslný úspěch by pro nás všechny
znamenal nejen získání finanční ceny, ale jistě nezanedbatelnou úroveň prestiže v regionu.
Ze společenského života :
Dne 25.5.2011 se uskutečnila slavnost Dne matek, kterou uspořádala naše mateřská škola. Tato zcela
nová akce se setkala s velkým ohlasem a ze záběrů hlučínské televize bylo zřejmé, že máme velmi
šikovné děti. Moc bych poděkoval vedení mateřské školy a především dětem za jejich krásné
vystoupení a popřál bych všem mnoho sil a odhodlání do dalších akcí ! V sobotu 4.6.2011 se
uskutečnil v přeloženém termínu Dětský den a Kácení máje. Obě tyto akce jsou v naší obci tradiční a
jsem opravdu rád, že organizátoři každý rok organizují tyto dětské dny na různá témata, a tím se
nestávají stereotypní. O den později, v neděli 5.6.2011 proběhl nultý ročník „Memoriálu Huberta
Hluchníka“. Účast na této hasičské soutěži sice nebyla valná, nicméně je samozřejmě výborné, že se
tento memoriál uskutečnil na počest zakládajícího a dlouholetého člena Sboru dobrovolných hasičů
v Rohově pana Huberta Hluchníka, na kterého s úctou stále vzpomínáme.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalších dnů mnoho zdraví, sil a spokojený život v Rohově a
zároveň děkuji všem, kteří se jakoukoliv měrou podílíte na pohodovém životě v Rohově.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás požádat o součinnost při zmapování Vašeho názoru na několik otázek ve dvou
okruzích, které jsme navrhli v jednoduchém dotazníku, který je přílohou dnešního zpravodaje.
I přesto, že jeden okruh se zabývá Základní školou v Sudicích, rádi bychom přivítali názory či
připomínky i od Vás, kteří v ZŠ Sudice své děti již nemáte anebo se teprve k povinné školní docházce
chystají. V okruhu rozvoje obce přivítáme jakýkoliv názor i takový, který v dotazníku obsažen není.
Prosíme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku do 30.6.2011 a odevzdání buď osobně na obecní úřad
nebo do poštovní schránky u obecního úřadu nebo do schránky umístěné v prodejně potravin ing.
Stříbného. Dotazník bude ke stažení také na webové stránce obce Rohov www.rohov.cz, sekce Obecní
úřad – veřejná fóra. Vyplněný jej můžete poslat e-mailovou poštou na adresu
rohov@rohov.cz.____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení občané, obracíme se na Vás s upozorněním na, v posledních týdnech opakující se, negativní
jev. Rozšířily se nezvané návštěvy domácností cizími občany, kteří se pod záminkou podomního
prodeje různého zboží, jako jsou deky, oblečení apod., snaží vniknout do domácností se záměrem
cokoliv zcizit. Jsou bohužel navštěvovány domácnosti osamělých či zdravotně handicapovaných osob.
Upozorňujeme a zároveň varujeme všechny spoluobčany na tyto podezřelé osoby. Doporučujeme
všem, aby si těchto osob nevšímali, nepouštěli je do domácností, nic nekupovali a v případě
neoprávněného vniknutí do domácností okamžitě volali Policii ČR na linku 158. Doporučujeme
rovněž zaznamenat registrační značku (dříve SPZ) vozidla v případě, že tyto podezřelé osoby přijedou
motorovým vozidlem.
Daniel Procházka- starosta obce Rohov

Změny jízdních řádů

Od neděle 12. 06. 2011 dochází na linkách provozovaných TQM k těmto
změnám :
900 252 Opava – Kobeřice – Sudice – Třebom
Spoj č. 26 opožděn o 5 min. odj. 17.41 hod. ze Sudic z důvodu zajištění
návaznosti v zastávce Kobeřice aut.st na spoj č. 25 linky 910281.
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Končí možnost zápisu dětí do cestovních dokladů rodičů
- Rodiče, kteří využívají k cestování po státech EU pouze občanský průkaz, musí myslet na to, že
občanský průkaz jako cestovní doklad slouží jen pro jeho držitele (tzn. rodiče). Děti, zapsané
v občanském průkazu musí mít svůj vlastní cestovní doklad.
- Pokud byl zápis občana (dítěte) v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem
1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan (dítě) překročit hranice bez vlastního
cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012,
kdy tímto dnem tento zápis pozbývá platnosti.
- Takže do 30.6.2011 lze zapsat pouze dítě mladší 10 let do cestovního pasu rodiče a tyto zápisy
budou platné do 26.6.2012.
- Zápisy dětí do cestovních pasů mění následující zákony: zákon č. 197/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 329/1999 Sb.,o cestovních dokladech a o změně zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Dále informujeme rodiče, že dítě do 15 let, které dosud nemělo cestovní pas a rodiče mu cestovní pas
chtějí vyřídit, musí nejdříve prostřednictvím matriky požádat o osvědčení státního občanství. Správní
poplatek činí 100 Kč. O cestovní pas dítěte žádá poté zákonný zástupce na Městském úřadu
v Kravařích a dokládá:
- osvědčení o státním občanství ČR dítěte, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce, správní poplatek 100 Kč
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Likvidace škod po povodních 2010
Na základě obdržené informace z Městského úřadu Kravaře, si Vám dovolujeme oznámit, že s
platností od 3. května 2011 byl otevřen podprogram 115271 v rámci programu 115270 Ministerstva
životního prostředí "Likvidace škod po živelních pohromách". Tento podprogram je určen k
financování odstranění škod, které byly způsobeny povodní v roce 2010.
Program je, mimo jiné, určen i nepodnikajícím fyzickým osobám (což jiné programy nejsou), které
utrpěly škodu při povodních a mohou tak žádat o dotaci až do maximální výše 100 % nákladů na
realizaci opatření. Z programu lze zafinancovat realizaci těchto opatření:
1) rekonstrukce, opravy čistíren odpadních vod (ČOV) a kanalizací,
2) dekontaminace půdy,
3) dekontaminace nebo jiné poškození povrchových a podzemních vod, vč. studní,
4) odstranění poškození migrační prostupnosti a obnova ekologické stability krajiny (sesuvy),
5) obnova přirozené funkce vodních toků.
V příloze jsou uvedena Pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci tohoto podprogramu,
které najdete na stránkách ministerstva životního prostředí dostupné z:
http://www.mzp.cz/cz/podprogram_likvidace_skod.
Na těchto web. stránkách jsou uvedeny i kontaktní osoby řešící příjem jednotlivých žádostí o dotace.
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Společenská kronika – měsíc květen 2011
Jubilanti – 60 let 1 občan
70 let 1 občanka

Sňatek - 1
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Informace pro majitele psů
V pondělí 2.5.2011 bylo v obci provedeno MVDr. Holečkem každoroční
očkování psů proti vzteklině - bylo naočkováno 43 psů.
Obec vychází vstříc majitelům psů tím, že si mohou pro sběr psích exkrementů
vyzvednout zdarma na obecním úřadě dostatečné množství igelitových sáčků.
Přesto jsou stále obecní chodníky a veřejná prostranství znečišťována psími
hromádkami. V současné době obec Rohov eviduje přibližně 90 psů.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 30.6.2011 !

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích celkem
9 dětí z obcí Rohov, Sudice a Třebom. Z Rohova to byla 1 dívka a 2 chlapci.___________
Svatofloriánské setkání 11. okrsku
se konalo 14.5.2011 v Rohově.
V 15.30 hod. se konala mše svatá v kapli sv. Petra a
Pavla, pak se průvod přesunul do obecního
domu, kde byl duchovním správcem p. Lucjanem
posvěcen obraz sv. Floriána, který namaloval
p. Stanislav Mika. Poté následovalo občerstvení
v sále obecního domu.
SDH Rohov

Za krásného slunečného
sobotního odpoledne 4.6.2011 se
uskutečnil dětský den
pod názvem ,,Den s Hasíkem“.

V neděli 5.6.2011 patřilo místní hřiště soutěži v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta
Hluchníka“. Soutěž proběhla ve dvou kolech. Putovní pohár si odvezlo družstvo mužů ze Svobody.
Výsledky I. kolo:
Výsledky II. kolo:_________________________
Muži:
Ženy
Muži:
Ženy
1. Svoboda
2. Sudice
3. Rohov

18:03
20:47
21:44

1. Služovice
22:27
2. L. Albrechtice 23:02
3. Rohov
27:39

1.L. Albrechtice 16:35
2. Svoboda
16:73
3.Závada
17:38

1. Závada
19:52
2. Strahovice
19:54
3. L. Albrechtice 23: 48
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ZVEME VÁS

Český zahrádkářský svaz a Obec Rohov Vás zvou
v sobotu 25. 6.2011 do areálu Kučakovec
na

Od 16.30 hod. - slavnostní sváteční mše svatá , po mši svaté bude následovat bohatý doprovodný
program : vystoupení dětí ZŠ Sudice, MŠ Rohov, Rohovanka, po setmění ohňová show, k poslechu
i k tanci bude po celou dobu hrát živá hudba + DJ !
Bohaté občerstvení zajištěno – rohovské koláče, zákusky, různé speciality
jako pečená kýta, gyros, guláš, bramborové placky… ! Atrakce pro děti !
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Program „Sportovní slavnosti“, konané ve dnech 2. – 3. 7. 2011
na hřišti TJ Spartak Rohov
Sobota
15.00 hod.
16:30 hod.
20.00 hod.

-

starší hoši (Rohov – Sudice)
Hry bez hranic
discokarneval s Michalem Seidlem

13.00 hod.

-

19.30 hod.
20.00 hod.

-

turnaj mužů „Memoriál Antonína Havaly“
(Rohov, Sudice, Strahovice, Kobeřice)
losování věcné tomboly
discokarneval – DJ Ambrož

Neděle

Bohaté občerstvení v průběhu sportovní slavnosti zajištěno !
Srdečně zvou pořadatelé - TJ Spartak Rohov !
____________________________________________________________
Roháček, o.s. pořádá v rámci sportovní slavnosti již 4.ročník recesních soutěží nesoucí název

HRY BEZ HRANIC

Kdy: 2. července 2011 od 17:00
Kde: Hřiště TJ Spartak Rohov
Kdo může soutěžit: družstvo 8 lidí (může být i víc) co se ničeho nebojí, chtějí si zazávodit a
zažít obrovskou zábavu ☺
Prosíme družstva, aby se nahlásila u Hanky Birtkové, tel: 776 715 589

__________________________________________________________________________________
Roháček, o.s. ve spolupráci s Prajzskou ambasádou zve všechny nadšence fotbalu na

,,Turnaj v malé kopané“

9.července 2011, hřiště TJ Spartak Rohov, od 12 hodin.
Pravidla: Družstvo 4 +1 (popř. náhradník)
Startovné: 300Kč (za družstvo)
Přihlásit se můžete do 3.července 2011 u pana Martina Halfara (Kegel),
Horní 178, Rohov, tel: 776 461 975
Pojďte do toho, nejde jen o fotbal, ale také o zábavu, okopané nohy, rozcuchané nervy, radost
ze hry, pěkné výhry a skvělé občerstvení ☺___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy v Sudicích

Mezinárodní projekt Gosciniec Przyjaźni – apetyt na zdrowie
Partnerská dohoda o přátelství a spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou
v Sudicích a Veřejnou Základní školou Jana Pavla II. v Kietrzu vznikla již v březnu 2006.
V září letošního školního roku se nový ředitel školy Mgr. Miroslav Krist setkal s ředitelkou
kietrzké školy Mgr. Jadwigou Tarnowskou. Po několikaletém nenaplňování partnerské dohody se
novému vedení podařilo obnovit spolupráci a důvěru. „Dohodli jsme se na skutečné spolupráci
naplňováním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika“
Projekt s názvem Gosciniec Przyjaźni – apetyt na zdrowie byl zaměřen sportovně, turisticky i
kulturně. Osmého října v odpoledních hodinách začal první cyklistický výlet. Žáci z Kietrze přijeli
k nám. Prohlídli si naší školu. Následně jsme společně odjeli do Kietrze. Byla nám představena škola a
na závěr nás polští přátelé pohostili u společného táboráku. Bylo již sice pěkně zima, když jsme jeli
domů. „Ale nevadilo, bylo fajn.“. Byl to moc milý začátek skutečného přátelství.
Nato proběhla společná výuka hraní badmintonu a několik badmintonových turnajů, kde se
naši žáci projevili jako rodilí sportovci a badminton je opravdu nadchl. V květnu navštívilo 40 žáků ze
sudické školy a 40 žáků z kietrzské školy Olomouc. Návštěva ZOO na Svatém kopečku je doslova
nadchla, neboť umístění ZOO v lese ještě nikde neviděli. Po té následovala prohlídka historické části
Olomouce, výstup na vyhlídkovou věž radnice Olomouce a volný program. Na každé této akci byli
žáci vždy královsky pohoštěni.
V květnu se uskutečnil také turistický výlet do Wisly. Protože děti nemají vyřízené pasy,
účast dětí na tomto výletě byla velmi malá. Přesto si účastníci zájezdu pochvalovali nejen super
počasí, ale především perfektní organizaci a nádherné zážitky.
18. 5. Vyrazilo dvacet žáků na velký cyklistický okruh, jehož trasa vedla přes Wielkie
Stieborzice do Kietrze, zpět přes Třebom do Sudic. Krásné počasí nám přálo i tentokrát, a tak jsme si
mohli v lesíku blízko města opéct párky a zasportovat na novém víceúčelovém hřišti u gymnázia.
27. května nás čekala sportovní akce ve škole v Kietrzi, kde se odehrál poslední turnaj
v badmintonu, fotbalu a volejbalu. Medaile si z tohoto mezinárodního turnaje odnesli Adéla
Harazimová, František Hluchník a Karina Richterová, ale i ostatním žákům patří velký obdiv, zaslouží
si patřičné ocenění a díky za skvělou reprezentaci školy.
Prezentace všech fotografií z těchto akcí proběhne 7. 6. v naší škole a slavností ukončení
projektu bude 20. 6. v Kietrzi za účasti všech žáků a učitelů, kteří se podíleli na realizaci projektu, a
starostů obcí.
Všechny akce byly hrazené z projektu EU. Žáci si odnesli určitě spoustu neopakovatelných
zážitků a mnozí získali i nové kamarády.
„Děkuji všem žákům za sportovní nadšení a bojovnost, také za zájem udělat někdy něco víc
než jen povinné školní povinnosti!“ vzkazuje ředitel školy Mgr. Miroslav Krist. „Dále bych chtěl tímto
také poděkovat kolegům, kteří se projektu účastnili. Jmenovitě panu učiteli Mgr. Leo Schreierovi a
učitelkám Mgr. Blance Kučejové a Mgr. Magdaléně Czudkové.“
připravila Mgr. Magdaléna Czudková

__________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
Ve středu 25.5.2011 jsme s dětmi z naší mateřské školy vystoupili v obecním domě s kulturním
programem u příležitosti svátků všech maminek. Pásmo říkanek, písniček a tanečků se podle ohlasů
líbilo a my z toho máme velkou radost! Děkujeme všem, kteří se přišli podívat, a také těm, kteří nám
pomohli s realizací této akce ( OÚ Rohov, Adamovi a Nikol Dudovým, Františkovi Hluchníkovi,
Monice Fojtíkové, Lucii Lehnertové a Jakubovi Hilšerovi).
Zuzana Ondrufová, ředitelka MŠ

Nebaví vás už střídat podnájmy a rádi byste zakotvili ve vlastním bytě? Čekáte přírůstek do
rodiny a do svého malého bytu se už nevejdete? Nechce se vám platit vysoký nájem za
bydlení v bytě, který vám nikdy nebude patřit? Chcete si pořídit vlastní bydlení? Nebo budete
do bydlení investovat až v budoucnu?
Uzavřete smlouvu o stavebním spoření, spořte a již za dva roky nebo kdykoli později
můžete získat maximální výhody s úvěrem ze stavebního spoření.

Potřebujete peníze ihned? I Vám samozřejmě pomůžeme. Poskytneme Vám překlenovací
úvěr.
Stavební spoření, půjčky na bydlení, pojištění, finanční služby a poradenský servis
zdarma Vám poskytne:

Opavská 274/74, 747 21 Kravaře
Tel.: 553 671 716, 608 972 071, 777 571 100
www.realitykravare.cz
Pozvánka k sousedům sobota 18.6. a neděle 19.6.2011 – Sudický odpust
Sobota – v 17.00 mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, od 18.00 začátek oslav – po celý večer bude
na náměstí k dispozici bohaté občerstvení, kolotoče, ve 22.00 – ohňostroj
Neděle - v 10.00 slavnostní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, od 15.00 začátek oslav na Náměstí
– bohaté občerstvení, vystoupení mažoretek Excelent, dětí MŠ a ZŠ Sudice, akrobatické vystoupení
„bajkerů“ na kolech, vystoupení kouzelníka Magic Andrew, od 18.00 Diskotéka DJ Spectro_________

_____________________________________________________________________________

Z církevního okénka

3. etapa výmalby kostela sv. Jana Křtitele
v Sudicích
Po dvou ukončených etapách je zrealizována také 3. etapa
výmalby kostela. Tato etapa si vyžádala náklady
ve výši 582.135,- Kč.

Okénko z historie ______________________________________________________

V úterý 1. března 2011 byl otištěn na straně 6 v novinách OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ deník článek
s fotografií, které se vztahují rovněž k obci Rohov, proto Vám je představujeme také v našem zpravodaji.
Věřící v pohraniční obci Sudice

Dominanta obce – kostel svatého Jana Křtitele – vítá každou neděli účastníky bohoslužeb. Přestože minulý
režim farářům příliš nepřál, návštěvu kostela si na Opavsku málokdo, zejména ze starších občanů, nechal
ujít. Nejen místní, ale i přespolní šlapali i za nepříznivého počasí do svého kostela.

Foto: Květoslav Kubala

Na fotografii jsou ženy z obce Rohov. Poznáte je ?_________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Ráda bych pozvala všechny holky a kluky, ale zvlášť babičky a dědečky na toto diecézní
setkání s otcem biskupem. Kdo má zájem jet autobusem přihlaste p. Pavle Němcové na tel. č.
776076116 nebo pomocí přihlášky, které děti dostanou ve škole. Autobus přijede do Rohova
přibližně v 7.35 hod. na zastávku u školky. Těší se na Vás Pavla Němcová. ______________
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.5.2011: 12,79 % tj. 39 uchazečů o zaměstnání.______________

__________________________________________________________________________________

tníRohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
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Anketa - Základní škola Sudice, příspěvková organizace
1. Jste spokojeni s výukou v Základní škole v Sudicích, PO ?
 ANO

2.

 NE

Jste spokojeni s vedením Základní školy v Sudicích,PO ?
 ANO

3.



NE

Jste spokojeni s učitelským sborem v Základní škole v Sudicích,PO ?
 ANO



NE

4. Uvažovali jste o tom, že by Vaše dítě navštěvovalo základní školu v jiné obci ?
Pokud by rohovští žáci začali navštěvovat Základní školu např. v Kobeřicích,
ušetřila by se z rozpočtu obce Rohov cca polovina finančních prostředků
určených na provoz školy. Souhlasíte proto s tím, aby děti z Rohova plnily
povinnou školní docházku v Základní škole např. v Kobeřicích ? (zrušila by se
dohoda o zřízení společného školského obvodu s obcí Sudice a uzavřela by se
dohoda o zřízení společného školského obvodu s obcí Kobeřice)
 ANO a ve které ?

 NE

5. Finanční prostředky na úhradu neinvestičních nákladů za žáky by se daly ušetřit
spojením tříd. Vadilo by Vám toto spojení tříd?
 ANO

 NE

6. Váš další názor, popište :

__________________________________________________________________________________

Anketa - Rozvoj obce Rohov
1. Obec Rohov připravuje plán výsadby zeleně v centru obce. Myslíte si, že je v obci,
případně v jejím okolí dostatek zeleně?
□ ANO, zeleň v obci a jejím okolí je dostačující
□ NE, měla by se vysázet další zeleň

2. Obec Rohov připravuje nový územní plán obce

Už jste někdy potřebovali územní plán obce Rohov, nahlédli jste do něj ?
 ANO

 NE

Víte co pro obec znamená existence územního plánu ?
 ANO

 NE

Víte co pro občana znamená existence územního plánu ?


ANO

 NE

Máte zájem spolupracovat se zastupiteli obce Rohov při tvorbě nového územního plánu např. formou
veřejných diskuzí ?

 ANO

 NE

Jste spokojeni s realizovanými investičními projekty v obci ?
Obecní dům

 ANO

 NE

Mateřská škola

 ANO



NE

Kaple sv. Petra a Pavla  ANO



NE

 ANO



NE

Chodníky

Ostatní (uveďte):

Máte zájem – hodláte využít společenský sál nebo klubovnu Obecního domu k rodinným oslavám ?
Jaké akce zde navrhujete realizovat ?
 ANO

 NE

Jaké další investiční projekty navrhujete v obci realizovat ? Vaše návrhy a náměty k řešení rozvoje
obce Rohov, popište:

