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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a milí občané,
dostává se do Vašich domácností poslední vydání rohovského zpravodaje právě končícího volebního období
2006 – 2010. V tomto vydání bychom měli bilancovat toto období, aby si každý z nás opět zrekapituloval
celé čtyři roky naší práce. Jsem přesvědčen, že toto období bylo pro naši obec velmi zdařilé. Podařilo se
realizovat větší část úkolů ze strategického plánu rozvoje obce, podařilo se rozvinout společenský život, ale
také nastavit vysokou příčku úrovně naší obce ve společnosti, na které si hodně zakládám. Pochopitelně si
toto tvrzení může kdokoliv z Vás rozebrat po svém. Já osobně však vnímám rozvoj obce za posledními roky
pozitivně. I přesto, že o činnosti obecního úřadu, o investicích, společensko-kulturních a jiných aktivitách
rozhoduje Vámi zvolené zastupitelstvo, jsem přesvědčen o tom, že kus práce vykonala většina z Vás. Kdo
jiný by měl o budoucnosti Rohova rozhodnout, než právě její obyvatelstvo. Právě Vy jste vyjádřili podporu
jednotlivým členům zastupitelstva, kteří by měli a taky pracují ve prospěch nás všech. Jistě se v naší obci
najdou lidé, kteří mají jiný, nebo opačný názor, nic jim však nebrání svůj názor sdělit komukoliv ze
zastupitelstva. Koneckonců občas se to také děje. Bohužel však máme mezi námi i jedince, kteří se pod
rouškou anonymity „schovávají“ a zcela nevhodným způsobem vyjadřují „svůj názor“. Bohužel, i s těmito
lidmi musíme žít. I přesto všechno jsem přesvědčen, že se za naši obec nemusí stydět nikdo z nás, že se
Rohov skutečně posunul o velký skok dopředu a že jsou v této obci lidé, kteří mají zájem o to, aby se obec
rozvíjela stále víc. Ale ruku na srdce, bez vzájemné podpory, tolerance a důvěry se tato práce dá vykonávat
stěží. Proto Vás žádám, aby jste dění v obci, práci zastupitelstva obce posuzovali nejen z jedné strany
mince, ale z obou. Jsem přesvědčen o tom, že stávající zastupitelstvo, stejně jako předchozí mělo a má
zájem na kvalitním životě v Rohově. Věřte, že rozhodování o nepopulárních krocích, či řešení stěží
řešitelných problémů je k nezávidění. Ale protože jste sami svobodně dali důvěru jednotlivým členům
zastupitelstva, aby jste měli záruku v kvalitní a spravedlivé řešení každodenních starostí v obci, zaručuji
Vám, že se tak děje minimálně po tu dobu, kterou jako starosta této obce vykonávám. Rád bych také
poděkoval všem za spolupráci a podporu, proto na konci zpravodaje tak činím.
Ve stručnosti bych Vás informoval o dění v naší obci za uplynulý měsíc. V uplynulém měsíci se pracovalo
a stále pracuje pouze na jediné stavbě – obecním domě, která se provádí dle harmonogramu projektu a
předpokládáme, že do konce října bude stavba hotova. Následně bude zahájeno kolaudační řízení a pokud
bude vše v pořádku, budeme tento objekt oficiálně předávat Vám, občanům Rohova. O přesných termínech
Vás budeme samozřejmě informovat. Z opavské pobočky Státního zemědělského a intervenčního fondu
jsme již obdrželi zprávu, že naše závěrečná zpráva k projektu „Modernizace venkovské infrastruktury ke
sportovnímu areálu v obci Rohov – I. etapa“ byla zpracována v pořádku a v nejbližším období nám bude
v plné výši proplacena dotace ve výši 351.000,- Kč. Znamená to, že z celkových nákladů projektu ve výši
469.670,- Kč se naše obec bude podílet částkou pouze 33.870,- Kč !________________________________
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V tomto měsíci budeme dokončovat závěrečnou zprávu také k projektu „Stavební úpravy v Mateřské škole
Rohov – I. etapa“ a budeme žádat o proplacení zbývající části dotace, která činí celkově 390.000,- Kč
z celkových nákladů ve výši 605.489,- Kč.
Zastupitelstvo obce na posledním zasedání vyhodnotilo zaslané nabídky na zpracování nového územního
plánu a vybralo nejvhodnějšího zpracovatele, kterým bude Ing. Arch. J. Haluza, který by co nejdříve měl
zahájit přípravné práce.
Ze společenského života :
V pátek 17.září se uskutečnil den otevřených dveří v nově zmodernizované mateřské škole. Tuto možnost
využilo více jak deset dospělých a mnoho dětí, které si mohly tyto prostory prohlédnout a srovnat
s předešlým stavem. Věřím, že se líbilo. V sobotu 18. září jsme uspořádali tradiční Drakiádu. Počasí se
vydařilo a všichni ti, kteří přišli jistě nelitovali. Pouštění bylo příjemné a párky opečené na táboráku
bezesporu chutnaly. Ve večerních hodinách bylo pro milovníky dobrého vína přichystáno několik druhů
kvalitního vína, které si mohli návštěvníci tradičního Vinobraní vychutnat společně s dalšími kulinářskými
pochoutkami, které přichystal místní svaz zahrádkářů.Všem, kteří na obě akce přišli a těm, kteří je
organizovali moc děkuji. O den později, v neděli 19. září odstartoval 1. závod 9. ročníku „Oderského
poháru v cyklokrosu“. O celou akci se postaral místní oddíl SK VEHA Team, který zorganizoval zdařilou
podívanou. Všem, kteří se umístili na stupních vítězů, stejně jako organizátorům děkuji.Ve středu 22.září se
nám svým dvouhodinovým představením představil cirkuc Pacifik, se kterým jsme se dohodli na vystoupení
v naší obci, byť o den dříve vystupoval v sousedních Sudicích. Jsem rád, že pan majitel přistoupil na naši
žádost za což mu i celému kolektivu děkuji, ale děkuji také Vám všem, kteří jste tento cirkus navštívili.
Bylo nás tam zhruba sedmdesát, což není vůbec špatné.
V pátek 24. září se naši hasiči zúčastnili školení v Krzanowicích. Šlo o seznámení se systémem varování
před živelnými a jinými pohromami v Krzanowicích a nejbližšího okolí. Systém již v Čechách bez
problému funguje, no a naši polští kolegové jej spouštějí také. Jde o dostatečný systém, který bezesporu
usnadní práci dobrovolných, ale i profesionálních hasičů na obou stranách hranice. Děkuji opět našim
hasičům za účast a věřím, že se další spolupráce s našimi kolegy v Polsku ještě více prohloubí a zdokonalí.
Musím se v poslední řadě zmínit také o XIII. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska, které se
uskutečnilo v neděli 3. října v Bolaticích. Setkání se zúčastnil i sbor z naší farnosti. Návštěvníky byl
hodnocen velmi vysoko, koneckonců jako obvykle, takže jsme moc rádi, že se i nadále tato akce stále
udržuje, ale také rozvíjí. Moc bych poděkoval zpěvačkám a zpěvákům našeho chrámového sboru za
výbornou presentaci naší farnosti.
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží ukončení mandátu členů zastupitelstva obce ve volebním období 2006 – 2010, to znamená i
mně osobně jako starostovi obce, je mou povinností Vám všem moc poděkovat za pomoc. Zastupitelům
obce za to, že po celou dobu táhli za jeden provaz, zaměstnancům obce, za práci pro obec, občany a zvláště
pak Karle Moravcové, Marii Kubné a Janovi Kyzkovi za perfektní spolupráci se mnou. Poděkování patří
rovněž všem členům výborů místních spolků a dobrovolníkům, kteří svou dobrovolnou činností udržují
společenský život místních obyvatel. Děkuji také vedení naší mateřské školy za dosavadní bezproblémovou
spolupráci, stejně jako všem starostům sousedních obcí. Otci Lucjanovi, kapličnímu výboru a také nedávno
zesnulému panu Hubertovi Hluchníkovi za obětavou práci pro naši kapli a celé farní společenství. Vyjadřuji
poděkování i všem podnikatelům a firmám, které nám v posledních čtyřech létech pomáhali jak finančně,
tak materiálně při pořádání spousty akcí pro děti i dospělé.
Největší poděkování za pomoc při mé práci však patří skutečně Vám všem, kteří se jakkoliv podíleli na
spolupráci se mnou, ale i ostatními členy zastupitelstva, zaměstnanců obce a ostatních. Děkuji také všem
dalším lidem, na které jsem nechtěně zapomněl.
V poslední řadě také moc děkuji mé ženě Kateřině, dcerám Natálii a Marii a mé mámě, že mě po celou dobu
podporovali, i když to se mnou neměli vůbec lehké.
Milí spoluobčané, přeji Vám, abyste i nadále mohli žít v Rohově spokojeným životem, která pro Vás bude
opravdovým domovem, kde budete prožívat jen ty nejlepší chvíle svého života.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

STRUKTURA ROZVOJOVÉHO PLÁNU OBCE ROHOV
NA LÉTA 2010 – 2014
1. Každoroční snaha čerpání dotací z národních, evropských či jiných zdrojů s využitím
dosavadních bohatých zkušeností
2. Dokončení modernizace přístupových chodníků v obci – ul. Polní, Dolní, Luční
3. Dokončení pořízení nového územního plánu se zahrnutím veškerých požadavků změn ze
strany občanů, podnikatelů, obce a ostatních organizací
4. Výstavba cyklostezky spojující obec Rohov a Sudice v souladu s územními plány obcí
Rohov a Sudice
5. Realizace volnočasové zóny na ploše bývalé skládky (multifunkční hřiště s umělým
povrchem, tréninková plocha pro hasičský a cyklokrosový sport a park pro volný čas vč.
možnosti in-line bruslení
6. Výsadba zeleně v obci na veřejných plochách a v obecních zařízeních (fotbalové hřiště,
zahrádkářský areál, parky, s využitím evropských dotačních programů
7. Modernizace autobusového zálivu v centru obce vč. výměny všech autobusových zastávek
veřejné autobusové dopravy v obci
8. Výstavba nového dětského hřiště u mateřské školy
9. Modernizace dětských hřišť na ul. Slezské a Na Kopci
10. Rekonstrukce ul. Luční vč. nového veřejného osvětlení
11. Modernizace veřejného osvětlení v obci
12. Podpora výstavby rodinných či obytných domů a bytů v obci
13. Příprava, či samotná realizace výstavby čistírny odpadních vod
14. Další rozvoj propagace naší obce v regionu a zahraničí
15. Podpora a rozvoj kulturně-společenských a sportovních projektů
16. Účast v prestižních soutěžích s odkazem na kvalitu života v naší obci – Soutěž obec
přátelská rodině, Vesnice roku
17. Udržování a rozvoj separace odpadů vč. řešení bioodpadů
18. Oprava sakrálních staveb v obci ( ruský a německý pomník, kamenné kříže)
19. Snaha o získání dotačních prostředků na modernizaci Domu služeb
20. Podpora místních spolků a dobrovolných sdružení
21. Pořízení strategického plánu rozvoje obce se zapojením široké veřejnosti
22. Pravidelné konání veřejných fór s občany
23. Řešení dopravní situace na silnici I/46
24. Výstavba protipovodňových poldrů

Nad rámec výše uvedených bodů bychom se měli více zabývat chodem Základní školy v Sudicích,
stejně tak modernizací hřbitova u farního kostela.
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VYHODNOCENÍ
Struktury rozvojového plánu obce Rohov
na léta 2006 – 2010
1. Každoroční snaha čerpání dotací v rámci evropských a státních fondů
» komentář : dotační prostředky jsme získali v průběhu volebního období 2006-2010 na více jak 20
projektů. Celkový objem dotací na veškeré projekty a veřejně prospěšné práce byly v částce
24.130.000,-Kč z celkových nákladů ve výši 30.700.000,- Kč. Dotace jsme získali jak z národních
zdrojů – Ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí,
Moravskoslezský kraj-Krajský úřad v Ostravě, tak dotací evropských – obecní dům, pracoviště Czech
POINT. V tomto období jsme uskutečnili řadu seminářů a školení pro zdokonalení vědomostí, abychom
sami zvládli zpracovat veškerou dotační administrativu, a tím ušetřit nemalé finanční prostředky obecní
pokladny. Projekty, které byly realizovány za přispění dotačních prostředků byly bez výjimky
hodnoceny bez vad a pochybností, o čemž svědčí auditní zprávy bez připomínek.
2. Celková rekonstrukce chodníků podél komunikací na ul. Opavské, Hlavní, Slezské, Horní,
Dolní, Polní
» komentář : Modernizace chodníků byla provedena v celém rozsahu na ulici Opavské, Hlavní, Slezské
a Horní. Ulice Dolní a Polní by měla být realizována výhledově v dalším období.
3. Obnova fasády na kapli sv. Petra a Pavla
» komentář : Rekonstrukce kaple byla realizována v roce 2008 a to navíc ve větším rozsahu, než byla
plánována. Nad rámec obnovy fasády byla rovněž provedena kompletní výměna elektroinstalace a
svítidel, zcela nová střešní krytina vč. izolace a nově zřízeného hromosvodu, střešních oken a nátěrů.
4. Provedení změny územního plánu obce Rohov
» komentář : pořízení nového územního plánu se zahrnutím veškerých změn ze strany občanů,
podnikatelů i obce bylo zahájeno v roce 2010. Na pořízení nového územního plánu budeme žádat 100
% dotaci z Integrovaného operačního programu Evropské unie.
5. Obnova asfaltového krytu na silnici II/466
» komentář : silnice II/466 v průtahu obce byla za výrazné pomoci Moravskoslezského kraje a Správy
silnic Moravskoslezského kraje realizována v plném rozsahu v roce 2009. Nad rámec obnovy povrchu
asfaltového krytu této silnice byla provedena také komplexní kontrola a výměna poškozených a
zastaralých prvků vodovodního řádu, stejně jako hydrantového systému a bylo vyměněno všech 36
kanalizačních vpustí na této komunikaci (100% financování SmVaK Ostrava).
6. Nákup samojízdné sekačky trávy
» komentář : Samojízdná sekačka trávy byla pořízena v roce 2008, jejíž nákup byl proveden ze 100%
z dotace Úřadu práce a bez vážnějších problémů slouží svému účelu dodnes. Údržba travnatých ploch
v obci v režii obecního rozpočtu byla pořízením této sekačky rozšířena také o plochu po bývalé skládce
a o fotbalovou plochu místního fotbalového klubu.
7. Dostavba areálu po bývalé skládce vč. výstavby víceúčelového asfaltového hřiště
» komentář : tento záměr realizován doposud nebyl, neboť realizaci nedovoluje současné znění
územního plánu obce Rohov, poněvadž je na této ploše navrženo jiné využití (les). Změnou, respektive
pořízením nového územního plánu by realizaci tohoto hřiště nemělo nic bránit.
8. Postupná obnova polních cest vč. výsadby alejových stromů
» komentář : polní cesty byly v průběhu hodnoceného období postupně obnovovány a udržovány.
Doprovodná zeleň (alejové stromy, travnaté plochy) byla a je udržována pravidelně ve spolupráci
s odbornou firmou, místním spolkem zahrádkářů a dobrovolníky. Doposud nebyla z vlastnictví státu
převedena účelová komunikace směrem do obce Sciborzyce Wielkie, byť jsme o její převod žádali již
v roce 2004.
Celkově bylo v obci podél polních cest vysazeno cca 1.000 kusů stromů a 600 kusů keřů v hodnotě
necelého 1.000.000,- Kč. Obec na pořízení veškerého materiálů získala 100% dotaci.
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9. Postupná obnova veřejné zeleně v obci
» komentář : realizace tohoto záměru se doposud neuskutečnila. Dotační program, ze kterého jsme
financovali výsadbu alejových stromů, kde byla dotace bez skutečného zaměření hranic pozemků 100
%, neumožňuje výsadbu zeleně v intravilánu (v centru) obce. Jelikož je možnost tento projekt realizovat
z jiných zdrojů Evropské unie, rozhodlo zastupitelstvo o pořízení řádné dokumentace k projektové
žádosti a v případě schválené dotace v rámci Operačního programu životní prostředí bude tento projekt
uskutečněn v roce 2011 - 2012.
10. Výměna autobusových zastávek
» komentář : realizace tohoto projektu uskutečněna nebyla rovněž, a to z důvodu nedostatku finančních
prostředků obce Rohov.
11.Výstavba dětského hřiště u mateřské školy
» komentář : Dětské hřiště mělo být zřízeno společně s dalšími dvěma hřišti v roce 2009 v rámci
společného projektu Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska – západ, avšak z důvodu nepředložení
projektové žádosti Sdružení se výstavby těchto hřišť neuskutečnily. Obec však má zpracované
projektové dokumentace, se kterými může hledat dotační prostředky samostatně.
12. Postupná realizace cyklotras a cyklostezek v návaznosti na propojení s obcí Kobeřice,
Strahovice, Sudice, Sciborzyce Wielkie a Krzanowice
» komentář : v hodnoceném období se nové cyklostezky nebudovaly, pouze se prováděla běžná údržba.
Jednou z plánovaných akcí bylo uskutečnění projektu spojovací komunikace mezi Rohovem a
Krzanowicemi (Stromková alej). Na tento záměr obec disponuje řádně zpracovanou projektovou
dokumentací, která je připravena k okamžité realizaci. Z důvodu předčasného vyčerpání finančních
zdrojů z dotačního programu EU založeného na přeshraniční spolupráci je realizace tohoto projektu
z tohoto programu, kde je možnost získat výraznou dotaci nerealizovatelná. Jednáme však o dalších
možných zdrojích v rámci národních dotačních programů. Propojení s obcí Sciborzyce Wielkie je
možné po účelové komunikaci - Světlovská cesta. Bohužel však propojení s obcí Kobeřice a Sudice
uskutečněno nebylo. Výhledově se však tyto projekty budou řešit.
13. Výstavba nového zázemí technického dvora vč. požární zbrojnice
» komentář : tento záměr byl splněn výstavbou obecního domu
14. Oprava sklepních prostor v budově Domu služeb vč. provedení nové izolace a rekonstrukce
zpevněných ploch a oplocení
» komentář : V domě služeb se v letošním roce provedla rozsáhlá modernizace prostor mateřské školy
v části sociální místnosti a výměny všech oken a vstupních dveří. Těmito stavebními úpravami jsme
docílili zvýšení kapacity dětí v MŠ, a to na 25. Rovněž se docílilo zvýšení energetického štítku budovy,
které by mělo vést k výraznému snížení nákladů na spotřebu zemního plynu a elektrické energie.
Ostatní části Domu služeb by měly být modernizovány postupně s přihlédnutím na finanční možnosti
obce. Jelikož se ale jedná o budovu, ve které provozují činnost soukromé a státní veřejné instituce, jsou
dotační zdroje na tuto modernizaci zcela omezené.
15. Rekonstrukce ulice Krátká
» komentář : Projekt byl koncipován pod názvem „Modernizace ul. Krátká a ul. Luční v obci Rohov“, a
byl předložen s žádostí o dotaci do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007. Tento záměr byl
bohužel zařazen mezi náhradní projekty a nebyla mu z tohoto dotačního programu dotace schválena.
Operativně jsme projekt přepracovali do pozměněné podoby pod názvem „Modernizace příjezdové
komunikace k podnikatelské zóně – I. etapa“ a se žádostí o dotaci jsme projekt zaslali na Ministerstvo
pro místní rozvoj v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského regionu.V tomto programu jsme již byli úspěšní a projekt jsme úspěšně realizovali.
Celkové náklady projektu byly kalkulovány na částku 405 tis. Kč. MMR nám poskytlo dotaci ve výši
283 tis. Kč, 122 tis. Kč jsme financovali z rozpočtu obce.
16. Rekonstrukce ulice Luční vč. veřejného osvětlení
» komentář : Projekt byl součástí projektu „Modernizace ul. Krátká a ul. Luční v obci Rohov“ a
vzhledem k zařazení do náhradních projektů Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007 nebyl
realizován. Do projektu „Modernizace příjezdové komunikace k podnikatelské zóně – I. etapa“ nemohl
být zařazen, neboť tato komunikace není příjezdovou komunikací k podnikatelské zóně. Projekt se však
zařazuje do výhledového plánu dalšího období.

___________________________________________________________________________________
17. Rekonstrukce obecního úřadu, případně přestavba budovy na bytový dům
» komentář : o využití stávajícího obecního úřadu bude rozhodnuto v nastávajícím období, např. dle
výsledků dotazníkového řízení či jiného zjišťovacího řízení
18. Přemístění obecního úřadu do Domu služeb
» komentář : v souvislosti s výstavbou obecního domu - bezpředmětné
19. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
» komentář : projekt celkové rekonstrukce veřejného osvětlení v obci byl již několikrát odsunut
z důvodu prioritnějších projektů (rekonstrukce kaple sv. Petra a Pavla, stavební úpravy v MŠ).
Projektová dokumentace na rekonstrukci (modernizaci) veřejného osvětlení je ve fázi rozpracování
autorizovaným projektantem. Realizace bude závislá na získání dotačních prostředků, o které bude
zažádáno ve vyhlášených výzvách v nastávajícím období.
20. Další rozvoj propagace naší obce v regionu
» komentář : propagace naší obce je uskutečňována především prostřednictvím regionálního tisku a
regionální hlučínské televize (www.hlucinsko.tv) . Od poloviny roku 2006, kdy regionální hlučínská
televize ČRTV zahájila svůj provoz, se naše obec prostřednictvím této televize presentovala v oblasti
investiční výstavby, kultury a sportu a jiných aktivit v této četnosti :
Říjen – prosinec 2006 = 1681 shlédnutí (7 příspěvků)
Duben – listopad 2007 = 3933 shlédnutí (17 příspěvků)
Březen – listopad 2008 = 11.947 shlédnutí (33 příspěvků)
Leden – prosinec 2009 = 52.813 (!) shlédnutí (25 příspěvků)
Duben – září 2010 = 36.097 shlédnutí (18 příspěvků)
Z výše uvedeného výpočtu tedy vyplývá, že se obec Rohov doposud presentovala široké veřejnosti
rovným 100 příspěvků, které shlédlo více jak 106 tis. osob, kteří si presentaci příspěvku spustili. Mezi
zajímavosti této aplikace je počet shlédnutí u jednotlivých příspěvků. Rekordem je příspěvek ze křtu
knihy Nenápadný původ Slezska spisovatelky Evy Tvrdé, kdy tato akce byla shlédnuta 7885 krát a
modernizace chodníků v roce 2010, kdy tento příspěvek shlédlo 6007 osob.
V regionálním tisku se obec presentuje rovněž slušným počtem příspěvků, kterých archivujeme několik
desítek. O naší obci se zveřejnily také články v Českém rozhlasu.
21. Udržování trendu separace odpadů
» komentář : tato oblast je v naší obci stále aktivní a rozšiřována. Třídíme sklo, papír, kovy, plasty,
nápojové kartony, nebezpečné a velkoobjemové odpady a nově zřídíme místo zpětného odběru
elektrozařízení v tzv. e-domku, který budeme mít k dispozici v příštím měsíci. Do tohoto domku můžou
naší občané odkládat vyřazený elektroodpad (televizory, monitory, aj.) kdykoliv dle potřeby a nemusí
čekat na svoz velkoobjemového odpadu.
22. Rozvoj kultury, sportu a rekreace v obci
» komentář : oblast kulturně-společenského života se posunula na vysokou příčku. Každoročně je
uskutečňováno zhruba 25 akcí a řada dalších v naší mateřské školce. Snažíme se podporovat rovněž
místní spolky, které podporujeme jak finančně, organizačně tak také v rámci propagace. V souvislosti
s výstavbou nového obecního domu se společenským sálem a klubovnou předpokládáme další rozvoj
této oblasti.
23.Kanalizace a chodník k RD č.p. 43 a č.p. 44
» komentář : tento záměr byl řešen zastupitelstvem a oslovenými odborníky (ŘSD ČR, autorizovaný
projektant) několikrát. Vzhledem k náročnosti celého projektu se dohodlo za účasti navrhovatelů
(občané RD čp. 44), že se provede jednodušší řešení přístupového chodníku formou volně sypaného a
dusaného chodníku, který bude stavebně upraven do schůdného stavu. Kanalizace se k těmto RD
výhledově realizovat nebude.
24. Oprava pomníků /ruský i německý/
» komentář : obec zpracovala v lednu 2009 projektovou a rozpočtovou dokumentaci pro údržbu a
opravu ruského válečného hrobu a předložila jej MěÚ v Kravařích odboru regionálního rozvoje a
kultury. Tato dokumentace vymezovala postup oprav a finanční nákladovost projektu, s tím, že
předpokládané náklady na tuto opravu činí 165 tis. Kč. Prostřednictvím kravařského úřadu bylo
zažádáno o dotaci na ruskou federaci. Doposud však nebylo sděleno žádné stanovisko k tomuto
projektu.Oprava německého památníku by měla být řešena výhledově v souladu s možnými dotačními
programy.
Zpracoval: Daniel Procházka - starosta

Přehled získaných dotací a investičních akcí
volební období 2006 – 2010
Název akce
Zřízení a modernizace
dopravního značení a
chodníků na sil. II/466
Návrat alejí do krajiny
venkova
Název akce

Poskytovatel
dotace
Moravskoslezský
kraj DSH_5

rok

Ministerstvo ŽP

2006

Poskytovatel
dotace

2006

rok

Výše dotace I/N Vlastní
zdroje
1.485.000,- I
512.512,50

175.528,-

I

0

Celkové
náklady
1.997.512,50

175.528,-

Výše dotace I/N Vlastní zdroje Celkové
náklady

Zřízení a modernizace Moravskoslezský 2007
dopravního značení a kraj DSH_6
chodníků na sil. I/46 a
II/466 - II. etapa

1.000.000,- I

618.237,50

1.618,237,50

Příprava projektové
dokumenatce
„Obecní dům“
Modernizace
příjezdové
komunikace
k podnikatelské
zóně
Obnova historické
třešňové aleje

Moravskoslezský 2007
kraj

202.470,-

I

202.470,-

404.940,-

Ministerstvo pro 2007
místní rozvoj

283.000,-

I

193.819,50

476.819.50

Ministerstvo
2007
životního
prostředí
Přístavba sociálního Moravskoslezský 2007
kraj POV
zařízení k čp. 29 Kučakovec

360.150,-

N

23.350,-

383.500,-

200.000,-

I

1.014.114,50 1.214.114,50

Název akce

Poskytovatel
dotace

Zřízení a modernizace
dopravního značení a
chodníků na sil. I/46 a
II/466 v obci RohovIII. etapa
Rekonstrukce kaple
sv. Petra a Pavla

Výše
dotace

I/N Vlastní
zdroje

Moravskoslezský 2008
kraj - DSH_7

700.000,-

I

901.385,50 1.601.385,50

Moravskoslezský 2008
kraj - POV

299.799,-

I

349.820,-

649.619,-

220.983,-

N

9.683,-

230.666,-

Stromy pro budoucí
generaci

Ministerstvo
2008
životního prostředí
Ministerstvo
2008
životního prostředí

210.570,-

N

15.000,-

225.570,-

Zřízení pracoviště
Czech POINT

Ministerstvo
vnitra

2008

52.000,-

N

0

52.000,-

Zřízení společensky
účel. prac. místa – dle
podmínek dotace byl
zakoupen víceúčelový
traktor John Deere

Úřad práce

2008

100.000,-

N

30.000,-

130.000,-

Alej pro obec

rok

Celkové
náklady

Název akce

Poskytovatel
dotace

Modernizace
venkovské
infrastruktury ke
sportovnímu areálu –
I. etapa
Rozšíření
vypujčkového
programu Clavius
REKS
Dovybavení
pracoviště Czech
POINTu
Zřízení společensky
účelného prac. místa –
dle podmínek dotace
byl zakoupen traktor
Název akce
Modernizace
venkovské
infrastruktury ke
sportovnímu areálu –
II. etapa

Stavební úpravy
v MŠ Rohov – I
.etapa
Obecní dům v
Rohově

Výše dotace I/N Vlastní
zdroje

Celkové
náklady

Moravskoslezský 2009
kraj - POV

400.000,-

I

289.526,-

689.526,-

Ministerstvo
kultury VISK 3

2009

7.000,-

N

4.200,-

11.200,-

Ministerstvo
vnitra (IOP)

2009

35.695,-

N

6.300,-

41.995,-

Úřad práce

2009

70.000,-

N

96.600,-

166.600,-

Poskytovatel
dotace

rok

rok

Výše dotace

2010

I/N Vlastní
zdroje
I

Moravskoslezský
kraj

84.800,-

Státní zemědělský
intervenční fond

351.000,-

Moravskoslezský 2010
kraj POV

390.000,-

Regionální
operační
program (ROP)

16.500.000,- I

2010

Celkové
náklady
469.670,-

33.870,-

I

215.489,-

605.489,-

1.700.000,- 18.200.000,-

Pozn. I/N investičn,/neinvestiční akce

dotace
Celkem za období 2006-2010

23.127.995,-

spoluúčast

celkem

6.216.377,50 29.344.372,50

Dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce (VPP)
rok

Výše dotace

Výdaje na VPP

2006
2007
2008
2009
2010 (do 30.8.2010)

213.854,138.529,297.000,180.988,170.420,1.000.791,-

269.163,238.421,395.522,213.078,50
200.213,1.316.397,50

celkem
_______________________________________________________________________________

____________________________________________ ___________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informování voličů o volbách do Zastupitelstva obce Rohov
Volby se konají ve dvou dnech: v pátek 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místo konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací místnost Obecního úřadu
Rohov, Hlavní 107.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana
členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost
a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Vzhledem k výše uvedenému, žádáme občany,
aby si ověřili platnost svých dokladů !
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. Ve dnech voleb může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Informace o způsobu hlasování obdrží volič spolu s
hlasovacím lístkem – věnujte pozornost úpravě hlasovacího lístku !
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad v Rohově a ve dnech konání
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou.
Telefon na Obecní úřad v Rohově : 553 761 091 nebo 553 761 363.
Telefon na Okrskovou volební komisi ve dnech voleb: 553 663 780.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 29.10.2010 !

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v naší obci se uskuteční

v sobotu dne 6. 11.2010 !

Časový limit přistavení kontejneru bude s předstihem oznámen !
______________________________________________________________________________________
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 30.9.2010: 11,78 % tj. 37 uchazečů o zaměstnání

Oznámení MUDr. Běrského

MUDr. Kamil Běrský oznamuje, že je již k dispozici očkovací látka k preventivnímu očkování proti sezónní
chřipce na letošní rok. Letos je pro indikované pacienty bez doplatku a plně k dispozici v naší ambulanci.

Výzva
zva pro občany
ob any

Pískovna v jižní části Rohova tzv. Druhý důl, má svého majitele a je soukromá. Tento pozemek je v
soukromém vlastnictví. Platí zákaz vstupu !!!
Radek Němec
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Uskutečnilo se

PODZIMNÍ DRAKIÁDA - sobota 18. září 2010 v areálu Kučakovec

MEZINÁRODNÍ CIRKUS PACIFIC vystoupil ve středu 22. září 2010 na místním hřišti

Výbor pro kulturu a rodinu při OÚ Rohov pořádá
ve středu 27. října 2010

Sraz všech účastníků v 17.30 hodin před budovou
obecního úřadu. Vezměte si sebou lampióny !

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Rohov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

V PONDĚLÍ 18.10. 2010 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH
místo: Vystavit před rodinný dům

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem____________
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

HANA ŠTEFKOVÁ
KOSMETIKA,
PEDIKŮRA,
MANIKŮRA (nehtová modeláž),
PARAFÍN
KOSMETIKA - čištění, peeling, masky,

masáže, úprava a barvení řas a obočí, celková
depilace, laserová kosmetika + léčení laserem
PEDIKŮRA - klasická pedikůra, parafín –
maska, odstraňování kuřích ok, úprava zarostlých
nehtů, lakování nehtů (gel), masáž nohou,
depilace
MANIKŮRA - mokrá, suchá, p-shine
(japonská manikůra), gelové nehty, masáž rukou,
depilace

Tel.: 731 589 402,
Strahovice 190, v budově Obecního úřadu
Město Kravaře oddělení kultury
pořádá

S VAT E B N Í V E L E T R H
(1.svatební veletrh naOpavsku)

13. - 14. listopadu 2010
na zámku v Kravařích
________________________________________

Inspirace nejen pro Vaši svatbu...

Z farnosti Sudice

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích současníkům i budoucím generacím
Tak je nazván projekt, který bude realizován v následujících
týdnech v našem krásném kostele. Nejen věřící, ale všichni,
kteří do naší obce přijíždějí, obdivují jeho vznešenost a krásu.
Tak jako každý dům je třeba udržovat, je nutné udržovat i tento
chrám, který nám postavili naši předci a naší povinností je dbát
a pečovat o něj, aby ho mohly obdivovat i budoucí generace.
Rekonstrukce probíhají již od roku 1996, kdy bylo započato
nejdříve s opravami obou věží, později ostatních střech, fary,
hospodářské budovy, nové elektroinstalace a mnoho dalších
prací, ať už menších nebo větších, které byly už dokončeny
nebo budou pokračovat.
Jednou z těchto prací je i plánovaná výmalba kostela, jejíž
rozpočtové náklady byly vyčísleny na 2,1 mil Kč. Podrobný
projekt na celou akci zpracoval Ing. Leo Chřibek z Kobeřic.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici, na kterou
farnost nemá dostatek peněz, byla celá akce rozdělena na 3.
etapy,
jak
znázorňuje snímek a usilovali jsme o peníze z dotačních
zdrojů.
V letošním je plánovaná 1. a 2. etapa, na jejíž výmalbu se
podařilo získat dotace. Ve výběrovém řízení byla vybrána
dodavatelská firma CONE – STAVITELSTVÍ, a.s. Ostrava –
Přívoz. První část zahrnuje výmalbu presbytáře a vyžádá si
celkové náklady ve výši 395.715,00 Kč vč. 20 % DPH. Na tuto
část získala Římsko-katolická farnost Sudice dotaci ve výši
194.000,00 Kč z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kravaře. Zbývajících 201.715,00 Kč budou vlastní prostředky.
Na 2. část (viz přiložený snímek) získala farnost dotaci
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy
IV – LEADER, opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové
strategie na projekty v rámci Strategického plánu LEADER
MAS Hlučínsko – FICHE č. 7, hlavní opatření: III.2.2. –
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova ve výši
585.000,00 Kč. Celkové náklady na 2. etapu budou činit cca
700,- tis. Kč. Zbývá pak 3. etapa, jejíž předpokládané náklady
činí cca 1 mil. Kč. Ve výběrovém řízení může být cena nižší.
Tato etapa zatím není finančně zajištěna.
Obracíme se touto cestou na farníky Sudic a
Rohova, ostatní občany a sponzory s prosbou o finanční
příspěvky, abychom mohli dokončit výmalbu celého
kostela. Své finanční dary můžete poskytnout v rámci kostelních sbírek, zaslat na číslo účtu
Římskokatolické farnosti Sudice č. 000000-1847016379/0800, variabilní symbol 12 nebo předat
v hotovosti. V případě, že jste pracující, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba a
chtěli byste darovat větší částku, na kterou lze uplatnit odpočet hodnoty daru od základu
daně za podmínek stanovených v § 15 odst. 1, příp. za podmínek stanovených v § 20 zák. č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, bude vystavena darovací
smlouva.
Všem, kteří se rozhodnou přispět jakýmkoliv finančním darem na výmalbu našeho krásného kostela, patří
srdečné Pán Bůh zaplať.
__________________________
P. Lucjan Jan Lasoń______________________________

_______________________________________________________________________________

převzato ze Štěpánkovického zpravodaje č. 3 - říjen 2010
Areál hřebčína Albertovec se v letošním roce zcela
proměnil.
Od časného jara probíhá rozsáhlá rekonstrukce parku a
zeleně. Byly odstraněny staré a mnohdy velmi
poničené živé ploty. Nahrazeny byly novou výsadbou z
habrů v celkové délce více jak 1 km. Rovněž byla
provedena výsadba nových stromů a okrasných keřů,
především rododendronů a tisů.Pracujeme na rozšíření
parku pod zámkem. Do krásných zákoutí parku jsme
umístili 4 lavičky. Aby se park stal ještě krásnějším,
průběžně provádíme ekonstrukci trávníků. V rámci
těchto parkových úprav byla na Albertovci provedena
celková výměna veřejného osvětlení, které nyní osvětluje zejména hlavní komunikaci areálu a také nově
zřízené parkoviště pro 14 osobních vozidel před restaurací Eduard Maria.
V letošním roce jsme také přistoupili k rekonstrukci rybníka. Ten byl vyčištěn a břehy jsou zpevněny
lomovými balvany. Součástí rybníka je také těsně nad hladinou nově vybudovaný pochůzkový chodník.
Další zajímavostí rybníka je mělký brod, kterým projíždějí koňská spřežení v rámci vyhlídkových jízd v
areálu hřebčína.
V části areálu byla zřízena nová dešťová a splašková kanalizace, která navazuje na kanalizaci a ČOV
budovanou obcí Štěpánkovice. V červenci byla dokončena rekonstrukce stáje Remontka. Zde byl kladen
důraz na zachování původního historického vzhledu. V této stáji bude ustájeno 14 koní. V současné době je
zde umístěna expozice saní a kočárů. Poprvé byla tato nová stáj představena veřejnosti v rámci Dostihového
a jezdeckého dne 25. července 2010, kdy zde byla výstava fraktálů autora Rudolfa Hluchníka, pocházejícího
z nedaleké obce Rohov.
Byla zahájena rekonstrukce jízdárny. V letošním roce dostane novou střechu včetně světlíku.
Nové nádvoří mezi remontkou a jízdárnou je již před dokončením. V nejbližších dnech bude osázeno
stromy a další zelení, čímž vznikne také zde místo pro odpočinek a relaxaci. Plánujeme rekonstrukci hotelu.
Albertovec navštíví stovky lidí zejména začátkem března, kdy již tradičně pořádáme Halové závody
spřežení. Jsou to vlastně první závody spřežení, které zahajují sezónu halových závodů v ČR. Doposud
měly vždy velmi dobrý ohlas a hala byla již dlouho dopředu vyprodaná.
Tisíce návštěvníků však k nám zavítá na tradiční Dostihový a jezdecký den, jehož již 26. ročník se
uskutečnil v neděli 25. července. Letos poprvé byly dostihy z Albertovce vysílány v přímém přenosu České
televize. Program byl jako vždy velmi bohatý. Diváci zhlédli 8 cvalových dostihů včetně dvou tradičních,
kterými jsou Cena Slezska Cross Country a Albertovecká Cross Country se specifickou překážkou, jakou je
Borcův skok. Letos se na dostihový ovál vrátily také 2 dostihy klusácké, jako lahůdka pro obdivovatele
krásy a ladnosti koňského pohybu. Nechyběly ani populární dostihy poníků, ukázky zápřahů a křest hříbat.
V samostatné ukázce vystoupil jízdní oddíl Městské policie Ostrava. Součástí bohatého programu bylo také
vystoupení 3 skupin voltižního oddílu JK Hřebčín Albertovec. O jejich dovednosti a profesionalitě svědčí
také jejich přední umístění v rámci voltižních závodů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Největšího úspěchu
dosáhli v měsíci srpnu ve slovenském Popradu, kde juniorská skupina dosáhla na titul Mistři ČR. V
kategorii junior se pak umístili v rámci Mistrovství ČR Komárková Bára na 2. místě, Vajdová Martina na 3.
místě a Mikysková Nikol na 4. místě. Ohromným úspěchem bylo jejich vítězství v rámci soutěže
Vyšegradské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) – stali se Mistry Vyšegradské čtyřky v kategorii
junior. Dále v mistrovské soutěži v kategorii družstev ČR obsadili 3. místo. Třešničkou na dortu bylo
vyhlášení albertoveckého koně Aquaris nejlepším skupinovým koněm Vyšegradské čtyřky.
V rámci dostihů na Albertovci jsme měli možnost vidět některé koně z naší dostihové stáje. Běželi zde
SONG FOR TRIBAL, ROOSEVELT(GER) a TREWIR(POL). Klenot albertovské stáje AMANT GRIS
chyběl, neboť je od začátku sezóny v tréninku Radka Holčáka a je připravován pro start ve Velké
pardubické v říjnu tohoto roku. Kvalifikaci pro účast v tomto nejtěžším dostihu kontinentu úspěšně splnil
28. srpna 2010. Věřím, že všichni příznivci Albertovce budou Amantovi fandit a držet palce.
Každý návštěvník Albertovce si jistě všiml, že došlo k razantnímu snížení stavu koní. Toto opatření má
jediný cíl, kterým je dosažení ekonomické stabilizace společnosti. Hřebčín Albertovec nemá ambici být

Hřebčín Albertovec v roce 2010

______________________________________________________________________________________
nadále plemenářským podnikem jehož hlavní aktivitou je chov koní. Koně, kteří zde jsou, budou
prostředkem k poskytování služeb pro jednotlivce i veřejnost. Budou i nadále dotvářet přírodní atmosféru
areálu. Mají zde nadstandardní podmínky jak pro ustájení, tak pro volný pohyb. Perfektní péče o koně je
naším trvalým cílem. Naší snahou je také poskytovat služby prostřednictvím koní a to co nejlépe a
profesionálně.
Postupně a dlouhodobě chceme celý areál Albertovce zvelebovat a jedním z našich cílů je také pozitivní
působení na lidi ve vztahu k okolní přírodě a přírodnímu prostředí obecně. Chceme, aby se k nám
návštěvníci stále a hlavně rádi vraceli.
Ing. Josef Hájek

_______________________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc září 2010
Jubilanti –

50 let 2 občané

60 let 2 občané

70 let 1 občanka
75 let 1 občanka
Sňatek – 1

Zlatá svatba - 1

Úmrtí – 1 občanka, 1 občan

___________________________________________________________________________
Jen ti, co se milují
celým srdcem,
si uchovají dost lásky,
úcty a porozumění …
V sobotu 25. září 2010 oslavili významné životní
jubileum - půlstoletí společného života - zlatou svatbu,
manželé Marta a Maxmilián Dudovi.
Přejeme především pevné zdraví, štěstí a další spokojená
společná léta v kruhu blízkých.

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Bezplatná právní poradna Charity Hlučín

Charita Hlučín nabízí svým klientům a lidem, kteří se nacházejí v sociální tísni, další službu.
Jedná se o bezplatnou právní poradnu, která bude otevřena vždy každý 1. pátek v měsíci,

a to od 15.00 do 17.00 hodin v sídle Charity Hlučín na Mírovém náměstí 19/18 v Hlučíně.
Tato právní poradna není sociální službou
s advokátem.

K návštěvě

je

potřeba

a je provozována na základě spolupráce

předem

se

objednat

na

e-mailové

pravni.poradna@charitahlucin.cz a stručně zde také popsat daný problém.

adrese

Podrobnosti o způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se poradna zabývá, jsou uvedeny

v PROVOZNÍM ŘÁDU, kterému, prosím, věnujte svou pozornost! Provozní řád naleznete na

www.charitahlucin.cz.
Další

informace

je

možno

získat

také

na

telefonních

číslech

728 550 637 a

595 043 275.___________________________________________________________________________________

Upozorňujeme, že pokud si řidič nestihne do konce roku 2010 řidičský průkaz vyměnit, vystavuje se
nebezpečí postihu dle platného zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., a dalších právních předpisů!!!

______________________________________________________________________________

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
pro majitele a uživatele pozemků

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje požádat o pokácení a okleštění stromoví
a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.

Okleštění dřevin proveďte prosím v termínu od 1. října do 15. listopadu.

Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní dodávky
elektřiny a snížení ztrát v sítích na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Okleštění (ořez) dřevin prosím provádějte tak, aby:
• nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m holých
vodičů, 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení, u lesních a ostatních stromů 0,5 m u holého,
izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ročního přírůstku
• v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od krajních
vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od vodičů u
ovocných stromů byla 2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového
vedení, u lesních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a kabelového
vedení s uvažováním ročního přírůstku
• v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů
dosahovaly porosty maximální výšky 3 m
Při práci prosím dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN EN 501 10-1 ed. 2.
Odstraňování stromoví, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, provádějte pouze
se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o.___________________________________________________________________

______________________________________________________
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Rohovský cyklokros 2010 – Výsledková listina
Kategorie:
Poř. v cíli
1
2
3

Kategorie:
Poř. v cíli
1
2
3
6
8
9
11
12

Žáci starší, žačky, kadetky

Jméno a příjmení
Aneta Rezková
Kateřina Mudříková
Jakub Wágner

Oddíl
KC KOOPERATIVA
Bohumín
SK VEHA TEAM ROHOV

Děti do 10 let

Jméno a příjmení
Tomíček Matěj
Štěpán Stříbný
Martin Štefek
Nikola Pospěchová
Tomíček Vojta
Pekárek Marek
Halfarová Veronika
Halfar Ondra

Oddíl

Kategorie:Děti do 14 let, příchozí a domácí matadoři bez rozdílu věku
Poř. v cíli
1
2
3
4

Jméno a příjmení
Jan Slanina
Ondřej Pleva
Ondráček Hynek
Tomíček Vojta

Kategorie:

Junioři, elite, muži do 23 let, masters 40-49 let

Poř. v cíli
Jméno a příjmení
1
Zdeněk Mlynář
2
Matěj Lasák
3
Břetislav Rohel

Kategorie:

Oddíl + čas
MAXCURSOR OSTRAVA
MAXCURSOR OSTRAVA
Forman Cicling team

Kadeti, juniorky, ženy, masters nad 50 let

Poř. v cíli
Jméno a příjmení
1
Matouš Hynek
2
Trudzinski Adam
3
Luděk Lichnovský

Kategorie:

Čas
6:14
7:40
8:01
8:08

Oddíl
Mapei cyklo Kaňkovský
Grupa Kolarska Gliwice
Mapei cyklo Kaňkovský

Masters 30-39 let

Poř. v cíli
Jméno a příjmení
1
Ján Buchel
2
Luděk Vichorec
3
Ivo Hromádka
Bližší informace na www.rohov.cz

Oddíl
BKP
Prostějov
BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ

_____________________________________________________________________________
Seznam sponzorů cyklokrosového závodu Oderského poháru v Rohově 2010
MAXCURSOR OSTRAVA, Malířství Urbanský a syn, Stavební firma Antonín Komárek Rohov, DOPFIN
TRADE s.r.o. Dolní Benešov – Zábřeh, AG ENERGOCOOM s.r.o. Kobeřice, Soukromý zemědělec Emil
Kašný Kobeřice, Kuchyňské studio Válek a Kačena Opava, Koupelnové studio PMP Opava, Obec Rohov,
Průmyslové zboží Stošek Kravaře, Řeznictví Latoň Chlebičov, Plasty a formy Chuchelná, Cukrovar Opava,
Sundance Opava, Ondrášovka Ondrášov, PETROMETAL s.r.o. Bolatice, AGROSERVIS Hlučín, GypsServis Jiří Kotzur Kobeřice, Farma Hanzlík Rohov, Hotel DUO Horní Bečva, Dusman Praha s.r.o., MODEL
OBALY Opava a.s., Dlažby a obklady Němec Jiří Rohov, Kravařská realitní s.r.o., Vega – výroba těstovin
Kobeřice.

Pro velký zájem o
adventní koncert L.
Brabce , D. Hůlky a
souboru Sluníčko a
vystoupení EVY a
VAŠKA bude
předprodej zahájen
v pokladně KD
Hlučín od čtvrtku
14. října od 13.00
hod.
Pokladna otevřena
v pondělí od 16 –
18.30 hod a ve
čtvrtek 13.00 –
16.00hod. tel.:.
558 270 100.
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