Vychází v lednu 2009
č. 1/2009
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
po pozvolném prožití vánočních svátků jsme vstoupili do nového roku, roku, který bude pro naši obec
bezesporu velmi důležitý. V letošním roce totiž očekáváme, jak uspějeme v silné konkurenci s naším
největším investičním záměrem – Obecním domem v Rohově. Termíny konečného rozhodnutí se neustále
upravují, avšak podle našich informací by mělo být jasno již v prvním týdnu měsíce února. Předpokládám
proto, že v únorovém vydání Rohovského zpravodaje již budu moci Vás, vážení spoluobčané, informovat o
výsledku posouzení našeho projektu.V minulém vydání jsem Vám stručně popsal, jak jsme pracovali
v loňském roce, jak se nám dařilo získávat dotace na investiční a neinvestiční akce. Velká většina našich
projektů byla finančně podpořena dotačními prostředky z několika dotačních programů. Bohužel z důvodu
převisu projektů nám nebyla schválena dotace na vydání publikace o obci Rohov u příležitosti letošního
výročí založení obce. Sešlo se totiž mnoho projektů, mezi které byly rozděleny omezené finanční
prostředky. Nás však tato negativní zpráva neodradí od plánovaného záměru, a proto se v průběhu roku
pokusíme publikaci vlastními silami zpracovat a pokusíme se získat finance na její výtisk z jiných zdrojů,
např. sponzorských. Jsem přesvědčen, že přinejmenším velmi jednoduchou publikaci o naší obci bychom
měli vydat, neboť výročí, které si letos připomeneme, je jednou za deset let.V průběhu prosince loňského
roku zasedalo zastupitelstvo obce. Zastupitelé projednávali vše potřebné k ukončení kalendářního roku 2008
a také se zabývalo rozvojem obce na rok letošní – 2009. Na programu jednání zastupitelstva obce bylo
zařazeno projednávání hospodaření obce a naší příspěvkové organizace mateřské školy k 30.11.2008, které
bylo bez výhrad schváleno, bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2008 a rozpočtové provizorium na
letošní rok do doby schválení rozpočtu na rok 2009. Rovněž jsme schválili rozpočtové výhledy na r. 2009 –
2018. Členové zastupitelstva také brali na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru. Důležitým
bodem bylo zřízení inventárních komisí, které provedou inventury obecního majetku k 31.12.2008.
Zastupitelstvo dále projednávalo cenovou nabídku firmy Marius Pedersen na zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009.
Z předložené nabídky vyplynula úprava cen ovlivněná především zvyšujícími se náklady souvisejícími
s přepravou jednotlivých druhů odpadů a náklady na vlastní odstranění odpadů skládkovatelných a
spalitelných. Podstatné je, že pro rok 2009 dochází ke zvýšení sazby základního poplatku za ukládání
odpadů na řízené skládce dle Přílohy č. 6 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Základní poplatek se oproti
r. 2008 zvyšuje o 100,- Kč za tunu a bude činit 500,- Kč za tunu. Současně dojde k úpravě ceny za vlastní
odstranění odpadů na skládce v rozmezí + 3-4 %.Ke zvýšení sazby základního poplatku dle výše uvedeného
zákona dochází rovněž u nebezpečných odpadů z 1.400,- Kč na 1.700,- Kč a sazby rizikového poplatku za
ukládání nebezpečných odpadů z 3.300,- Kč na 4.500,- Kč.Ostatní ceny za sběr a svoz plastů a skla vč.
pronájmu zvonů zůstávají nezměněny.Potěšující zprávou pro obec je, že od 1.1.2009, na základě novely
zákona o DPH, byla do seznamu služeb podléhající snížené sazbě 9% DPH zařazena přeprava a sběr
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komunálních odpadů, proto budou od tohoto data náklady na sběr a přepravu komunálního odpadu nepatrně
nižší. Změna se ovšem netýká odstranění odpadů, i nadále zůstává sazba 19% DPH. Po propočtu všech
navržených cen se proto zastupitelé rozhodli pro letošní rok upravit výši poplatku ze 450,- Kč na 460,Kč/rok/osobu. Pevně věřím, že tuto úpravu pochopíte a desetikorunové navýšení poplatku za rok a občana
Vás příliš nezatíží. V návaznosti na projednávání cenové nabídky byla také, tak jako každý rok, schválena
obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2009. V této OZV je
tedy schválen poplatek ve výši 460,-Kč/osobu/rok.
V této vyhlášce se rovněž stanovují některá osvobození od tohoto poplatku. Od poplatku jsou osvobození
poplatníci v čl. 2 odst.1 písm. a): jejichž místem trvalého pobytu je ohlašovna OÚ Rohov, Hlavní 107, 747
25 Rohov (již od r. 2006). Pro letošní rok jsme přišli s úplnou novinkou, která vychází především z Vašich
podnětů. Osvobození jsme rozšířili o děti narozené v průběhu kalendářního roku, osoby ve výkonu vazby
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Od poplatku jsou také osvobozené fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt, v místě trvalého pobytu se prokazatelně nezdržují a správci místního poplatku není známo
místo jejich pobytu. Poslední dvě uvedená osvobození vychází především z velmi složitého vymáhání
poplatku. Naši obec se ovšem toto osvobození dotýká jen okrajově. Jde tedy o určitou formu prevence.
Zastupitelstvo obce dále ponechalo pro letošní rok výši poplatku za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace pro fyzické osoby. V letošním roce tedy budou i nadále občané Rohova hradit tzv. stočné ve výši
30,-Kč/osobu/rok.Na programu jednání byla také projednávána činnost v mateřské škole a to především
problematika souladu kapacity počtu dětí s rejstříkem škol a školských zařízení, který vede Krajský úřad
v Ostravě a dále také kapacita sociálního zázemí školy. Schváleno bylo rovněž využívání nově vzniklé
minitělocvičny u mateřské školy pro širokou veřejnost.Jedním z dalších bodů zasedání bylo výběrové řízení
na dodavatele vybavení kontaktního místa CZECH POINT. Jak již bylo dříve avizováno, i náš úřad se
zapojil do sítě asistovaných míst pro komunikaci občana s veřejnou správou. V rámci nově vzniklého místa
CZECH POINT nám byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ČR, prostřednictvím
Krajského úřadu v Ostravě ve výši 52.000,- Kč. Provedli jsme proto výběrové řízení na nejvhodnějšího
dodavatele a ze třech oslovených firem jsme vybrali firmu J+M výpočetní technika, Kravaře, která
předložila nejvhodnější nabídku. Tato firma nám také již několik let smluvně zajišťuje servis výpočetní
techniky na obecním úřadě a v mateřské škole.
Podali jsme také novou žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR. Projekt je zaměřen na zefektivnění
činnosti knihovnické činnosti v naší knihovně. Jedná se o modernizaci programového vybavení
výpůjčkového systému. Náklady na pořízení programu Clavius REKS jsou ve výši 11.200,-Kč a
požadovaná dotace je dle podmínek programu ve výši 7.000,- Kč.Pokud by nám Ministerstvo kultury ČR
tuto dotaci poskytlo, budeme se na tomto projektu spolupodílet částkou 4.200,- Kč.Zastupitelstvo také
projednávalo opravy našich dvou památníků v obci. Rozhodlo se o zahájení práce na jejich obnově.
Nejdříve budou dořešeny majetkoprávní vztahy k těmto památníkům a pozemkům a poté se zahájí jejich
opravy.Dalšími body jednání byla aktualizace pojistné smlouvy na pojištění obecního majetku, neboť již
byla zastaralá a neobsahovala vše potřebné k zajištění ochrany veškerého obecního majetku. Schválili jsme
vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, kterou s účinností od 1.1.2009 vstupuje v platnost nový Požární
řád obce Rohov.Po projednání dalších potřebných bodů jednání se členové zastupitelstva zaměřili na nové
investiční projekty nadcházejících let. Byl předložen investiční záměr jednopruhové komunikace RohovKrzanowice. Jedná se o zpevnění komunikace do města Krzanowice. Půjde o společný projekt obce Rohov
a polských Krzanowic, který hodláme společně financovat z evropských prostředků. Z dotačního programu
můžeme získat až 90% dotaci, proto chceme opět využít této příležitosti a realizovat projekt, který
bezesporu rozšíří další spolupráci s našimi polskými sousedy především v oblasti cestovního ruchu.
S bližšími informacemi Vás seznámíme v dalších vydáních Rohovského zpravodaje. Schválili jsme také
účast ve společném projektu Sdružení obcí Hlučínska-západ, jehož předmětem je vybudování dětských či
multifunkčních hřišť. Protože je tento projekt ve fázi příprav, rovněž Vám bližší informace sdělíme v dalším
vydání.
Jak máte sami možnost vidět, vážení spoluobčané, schválili jsme si na další období mnoho úkolů. Je
samozřejmé, že se vše může v naší obci, která má omezené finanční možnosti, uskutečnit pouze se
schválenými dotačními prostředky. Z rozpočtu obce nejsme v žádném případě schopni financovat žádný
větší projekt. Na druhou stranu si však uvědomujeme, že pokud se již nyní nepokusíme získávat na naše
veškeré projekty finance ze státních či evropských zdrojů, rozvoj naší obce bude hodně opožděn a je
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dost pravděpodobné, že v dalších letech již nebudou současné možnosti použitelné. Rozhodující však pro
nás zůstává, že vše schvalujeme s rozvahou a ve spolupráci s externími odborníky. Nechceme, aby se naše
obec díky případnému zadlužení nedostala do platební neschopnosti a aby nebyl každoroční provoz obce
narušen. Na druhou stranu se však bez případného zadlužení neobejdeme. Plány na další roky jsou
navrženy, schváleny a my budeme o požadované dotace žádat neustále. Uvědomujeme si však také to, že je
pro naši práci nezbytná i Vaše podpora, podněty či nápady. Prosím Vás tedy o Vaše připomínky, podněty či
nápady. Žádám Vás také o pochopení při složitém procesu vyřizování projektů a případné realizaci. Bez
Vaší podpory se neobejdeme, je pro nás hnacím motorem, který nepochybně potřebujeme.
Vážení spoluobčané,
v novém roce Vám přeji především pevné zdraví, štěstí, lásku,
spokojenost, dobré přátelé, úspěchy v osobním i pracovním životě,
spoustu každodenních radostí, hojnost všeho dobrého a mnoho elánu,
optimismu i dobrých nápadů po celý rok !
Daniel P r o c h á z k a – starosta obce
_______________________________________________________________________________________________

PRO VAŠI INFORMOVANOST
Tělocvična v Domě služeb
Před vánočními svátky byla v Domě služeb v prostorách naproti provozovny kadeřnictví (bývalá nudlárna)
zprovozněna tělocvična pro děti – žáky mateřské školy. Tuto tělocvičnu však mohou také využívat
maminky s dětmi, které dosud nenavštěvují mateřskou školu. Reagovali jsme tak na návrhy našich
spoluobčanů, kteří sami navrhovali tento prázdný prostor využívat. Budou-li mít maminky s dětmi, či
ostatní občané zájem si zacvičit v této minitělocvičně, nechť se obrátí na ředitelku naší MŠ, která poskytne
bližší informace.

Poradna pro spotřebitele nově v Hlásce

(Převzato z Regionu Opavsko)

Nově od 19.12.2008 mohou prostor opavského magistrátu na Krnovské ulici využít všichni spotřebitelé.
Výjezdní poradnu zde provozuje Sdružení na ochranu spotřebitele. Zájemci získají v sídle obecního
živnostenského úřadu v budově 71C bližší informace o záruční době, reklamacích a jiných záležitostech,
týkajících se spotřebitelského práva. Poradna je otevřena každou třetí středu v měsíci od 13 do 16 hodin.
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 10. ledna 2009
Sk. vedoucí
1
Kretková Markéta

2

Nevřelová
Kateřina

3

Mrovcová Jana

4

Tomíčková Zlata

koledníci
Stříbný Štěpán
Procházková
Natálie
Procházková Marie
Komárková Aneta
Lehnertová Lucie
Fojtíková Monika
Mrovec Tomáš
Hluchníková
Veronika
Miková Marie
Tomíček Vojtěch
Tomíček Matěj
Večerek Adam

Částka
6.810,- Kč

7.390- Kč

6.020,- Kč

5.320,- Kč

Celkem
25.540,- Kč
/Pro srovnání: v roce 2006 bylo vybráno 19.275,- Kč, v roce 2007 bylo vybráno 20.699,- Kč,
v roce 2008 bylo vybráno 21.672,50 Kč/

Míra nezaměstnanosti ke konci roku 2008
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.12.2008: 10,4 % tj. 32 uchazečů o zaměstnání. _________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 15.12.2008 byla schválena s účinností od 1.1.2009 obecně
závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vybíráme nejdůležitější ustanovení OZV:
 Čl. 5 Výše poplatku je stanovena na 460,- Kč na poplatníka a rok.
 Čl. 7 Splatnost poplatku odst. 2 písm. a) Poplatek je splatný buď jednorázově a to nejpozději
do 30.6. kalendářního roku, popřípadě pololetně ve dvou splátkách stejné výše se splatností
první splátky k 30.6. a se splatností druhé splátky k 30.11. kalendářního roku.
 Čl. 9 odst. 1 písm. a) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm. a):
a) jejichž místem trvalého pobytu je ohlašovna OÚ Rohov, Hlavní 107, Rohov
b) děti narozené v průběhu kalendářního roku
c) ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody
d) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, v místě trvalého pobytu se prokazatelně
nezdržují a správci místního poplatku není známo místo jejich pobytu
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 9.2.2009, a to
v úředních hodinách !
Svozový kalendář na rok 2009 najdete na zadní straně tohoto zpravodaje !
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !

____________________________________________________________________
!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Vážení spoluobčané, mnohým z vás se již stalo, že při
svozovém dnu vám pracovníci svozové firmy Marius
Pedersen a.s. popelnici nevyprázdnili a navíc vám na vaši
popelnici umístili tento informativní leták.
Doporučujeme vám, abyste do svých popelnic odkládali
odpad, který tam skutečně patří a dodržovali tak obecně
závaznou vyhlášku obce Rohov č. 2/2001, kterou se stanoví
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dodržujte prosím tyto podmínky a vyhněte se zbytečným
komplikacím !

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr
papíru bude v obci proveden v pátek dne
30. ledna 2009 !
Úhrada místního poplatku za psa a poplatku___
za odvod odpadních vod do obecní kanalizace___
Úhradu lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje
dnem 9.2.2009, a to v úředních hodinách. Výše poplatku
za psa zůstává nezměněna 80,- Kč/1 pes, výše poplatku
za odvod odpadních vod do obecní kanalizace činí tak
jako v loňském roce 30,- Kč/1 osoba.

_________

_____________
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Hlučínské koláče

OKÉNKO Z HISTORIE

(čerpáno z knihy Kuchařka Hlučínska)
Kdo by v dnešní době neznal „Hlučínské koláče“ s charakteristickými kopečky posýpky! Právě proto se toto
pečivo nákladné jak finančně, tak časově kdysi peklo jen k slavnostním příležitostem a bylo chloubou každé
hospodyňky.
Dnes hlučínské koláče dostanete koupit téměř v každém obchodě a pekárny se při jejich výrobě předhánějí
v jejich zdokonalování. Pečou se v Kravařích, v Hlučíně, v Kobeřicích, v Bolaticích, v Píšti, v Šilheřovicích
i Dolním Benešově pod stejným názvem, ale přece se od sebe liší. Nadarmo se u nás neříká, že „choč dva
robju to same, jednake to něni“. Pekly se a dosud pečou v domácnostech zejména při slavnostních
příležitostech jako jsou svatby, posvícení, karmaš, oslavy kulatých narozenin nebo taky na smuteční
hostiny. Když se pekly na svatbu, tak podle toho jak velká byla rodina a kolik známých rodina, která
vdávala dceru nebo ženila syna, měla, se pekl počet koláčů. Mnohdy to bylo z 50 i více kg mouky. Zvyk
posílat před svatbou koláče se dochoval dodneška a ještě dnes se mnohdy tak velké množství peče. Dnes už
však je práce s nimi jednodušší. Zadělává se ve velkých zadělávacích mísách v pekárnách. Dříve se všechno
zadělávalo ve velkých nádobách, většinou neckách, a ručně s velkými vařechami. Po udělání koláčů se
plechy položily na tzv. „nožky“ a odnesly do pekárny, kde je pekař upekl. Dříve, když nebyly elektrické
trouby, se většinou všechno nosilo k upečení do pekáren. Pekárna byla v každé obci a v některých jich bylo
i několik. Když se stalo, že pekař zapomněl z pece koláče vytáhnout a zbyly z nich jen černé uhly, tak to
bylo hodně zle. Také na posvícení nebo karmaš se posílaly koláče příbuzným bydlícím v jiných obcích.
V některých obcích se slaví jak posvícení, tak i karmaš najednou, v některých pak jsou svátky dva. Odpust
se slaví na den narození patrona kostela, karmaš (krmaš) na výročí posvěcení kostela.
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Informace Finančního úřadu v Opavě ke změně výše daně z nemovitostí
od ledna 2009
Novela zákona o dani z nemovitostí, vyhlášky stanovící průměrné ceny půdy a vyhlášek obcí ke
koeficientům pro výpočet daně přinesly mimořádně rozsáhlé změny, týkající se všech katastrálních území
v působnosti finančního úřadu. Rozhodujícím způsobem mění výši daně z nemovitostí pro rok 2009.
S účinností od 1. ledna 2009 se bude výše daně přepočítávat, a proto pokud nemáte jiné změny, rozhodné
pro výpočet daně, vyčkejte na doručení složenky k dani vypočtené na rok 2009.
Další upozornění: „původní“ typ daňových složenek na všech pobočkách České pošty je platný pouze do
konce roku 2008. Od roku 2009 bude platný „nový“ typ složenek.
______________________________________________________________________________________

Společenská
kronika
měsíc
prosinec 2008

Jubilanti – 55 let 1 občanka
65 let 1 občanka
80 let 1 občan

Úmrtí – 2 občané

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE ROHOV

_______________________________________________________________________________
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 15.12.2008 byla schválena s účinností od 1.1.2009 obecně
závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se vydává požární řád obce Rohov. Jelikož se jedná o vyhlášku,
která upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci, pokládáme za důležité seznámit vás
s nejdůležitějšími ustanoveními OZV:
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

V obci je zřízena jednotka sboru dobrovolných hasičů, za její činnost odpovídá velitel jednotky.
Za požární ochranu obce odpovídá starosta obce. Starosta obce organizuje ve spolupráci se starostou SDH obce
preventivně výchovnou činnost na úseku požární ochrany.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1) Nepřetržitou službu zajišťuje požární stanice HZS MSK v Opavě (tísňové telefonní číslo 150, příp.
112).
2) Přijetí /ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem
ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7 a místně příslušným operačním a informačním střediskem HZS MSK.
3) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v př. 1, v př. 3.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní
stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.
b) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice na ulici
Hlavní č.p. 95.

a)

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů
vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1)
Obec Rohov stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí
svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah
a) umělé
1.
vodovodní hydranty z vodovodního řadu, jejichž provozovatelem je SmVaK a.s. Ostrava
2.
požární nádrž v areálu bývalého státního statku na ul. Opavská
3.
požární nádrž v areálu bývalé CETA s.r.o.
(2)
Obec/město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů
vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové
komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce/jednotkám požární ochrany, uvedené/uvedeným v čl. 5 a
jednotce HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava.
(3)
Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit
použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích
stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
(4)
Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1 zajistit volný příjezd pro
mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce,
uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
1)

§7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Úlohou ohlašoven požárů je přijímat hlášení o vzniku požáru, vyhlásit požární poplach v obci a další činnost
zabezpečovat v souladu s řádem ohlašovny požáru. Ohlašovna požárů musí být viditelně označena tabulkou
„Ohlašovna požárů“, vybavena vhodnými prostředky tak, aby mohla kdykoliv přijímat hlášení o vzniku požáru a řídit
se řádem ohlašovny požáru.
pokračování na str. 9

___________________________________________________________________________________________
Jako další místa pro hlášení požárů slouží síť veřejných telefonních stanic (telefonních budek), které jsou označeny
symbolem telefonního čísla 150 nebo tabulkou "Zde hlaste požár"
Seznam ohlašoven požárů je přílohou č. 2 tohoto požárního řádu.

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty
(25sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) :
1) sirénou umístěnou v Rohově na budově Obecního úřadu Hlavní č.p. 107
(ovládání tlačítkem na čelní stěně budovy)
2) dálkové z OPIS HZS MSK
b) pomocí SMS zpráv
c) obecním rozhlasem
V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje
voláním na telefony jednotlivých členů zásahové jednotky._________________________________________________________

Příloha č. 1________________________________________________________________________________

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohov
Kategorie
Minimální počet členů v
Dislokace JPO
Počet členů
JPO
pohotovosti
Rohov, ul. Hlavní č.p. 95
JPO V
11
Požární technika a věcné prostředky PO
Hasičské auto AVIA 31 K spec. Požární SPZ RA 42 - 94
Motorová stříkačka PS 12

Počet
1
1

Příloha č. 2____________________________________________________________________________

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci Rohov.
a) Pavel Nevřela, Rohov Hlavní 4, mobil: 777 136 814
b) Hubert Hluchník, Rohov Hlavní 26, tel.: 553 761 181
c) Kancelář Obecního úřadu Rohov, Rohov Hlavní č.p. 107, tel.: 553 761 091,
553 761 363
d) Veřejná telefonní stanice, bezplatné volání na tel. č.: „150“ nebo „112“
e) K ohlášení požáru je dále možno využít
mobilní telefon – bezplatné volání na tel. č. „150“ nebo „112“_____________________________
Příloha č. 3_____________________________________________________________________________
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKŮ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE

(1)

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů
obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2)
V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny
podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

stupeň pož.
poplachu
I.

jednotka PO
PS Opava
JPO I

jednotka PO

jednotka PO

JSDHO Rohov
JPO V

JSDHO Sudice
JPO III

jednotka PO
JSDHO Kobeřice
JPO III

_______________________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE

Hudebník z Rohova koncertoval společně s Alice Cooperem
Skupině Helpness z Píště, ve které hraje
rohovský muzikant František Komárek
mladší, se podařilo porazit v soutěži
rádia Hey více než stovku dalších kapel,
které se ucházely o možnost předvést se
na pódiu před vystoupením Alice
Coopera, který přijel do ČR, aby se
2.12.2008 představil českému publiku
v rámci aktuálního turné Psycho Drama
Tour. Koncert se odehrával v brněnské
hale Rondo.
Helpness byli mezi deset finalistů, kteří
se utkali o skvělou příležitost uvést se
v roli předskokana, vybráni v říjnu. O
vítězi soutěže rozhodl počet zaslaných
textových zpráv.
Na základě vítězství mohlo brněnské
publikum slyšet hudbu formace
Na snímku zleva Pavel Herich, Alice Cooper, Marcel
z Opavska, která se řadí k žánru
Kachyňa, René Osmančík a Franta Komárek.
nazývanému jako trash heavy metal
nebo také trash - crossover.
Zdroj: noviny Deník
______________________________________________________________________________________

Vánoční koncert v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích

V pondělí 29. prosince 2008 v 17.00 hodin se uskutečnil za velké účasti návštěvníků v chrámu sv. Jana
Křtitele v Sudicích vánoční koncert, který pořádala Římsko-katolická farnost Sudice, Obecní úřad Sudice a
Obecní úřad Rohov. Na koncertě vystoupily děti z naší farnosti s vánočním pásmem „Půjdem spolu do
Betléma“ a také děti hrající na různé hudební nástroje, chrámový sbor při farním kostele s pásmem koled a
vánočních pastorel, zazpíval Mgr. Pavel Kozel a MgA. Petr Němec. Jednu píseň interpretoval také pan farář
Lucjan Jan Lasoň. Na varhany doprovázel varhaník z Hošťálkovic p. Pavel Novosad.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravu varhan ve farním kostele v Sudicích.
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Omyly moderní výchovy
Chcete své dítě co nejlépe vybavit do života, tak se ho snažíte dobře vychovat.Jenže řídit se příliš dnešními
výchovnými zásadami může být ošemetné.Dejte si obzvlášť pozor na tyto:
= Děti je třeba chválit
Přehnané chválení i za to, když se něco nepovedlo, má člověka udělat sebevědomým, ale dosáhne
opaku.Pochvala je v pořádku, pokud není hodnotícím soudem.Dítě by mělo mít radost z činnosti samotné a
nečekat hlavně na pochvalu.Časem by se mohlo stát na chválení závislé a mohlo by z něho odvozovat svou
hodnotu.Když ho pak nikdo nepochválí, bude strádat.Chvalte tedy realisticky.Vyzdvihněte, co se podařilo,
k čemu je to dobré.Dítě se tak naučí svůj výkon ocenit samo.
= Děti od nás neustále potřebují podněty
Schopnosti a inteligenci je určitě dobré rozvíjet, ale s mírou.I malé děti potřebují čas, který stráví jen
pozorováním vjemů.Potomek se bude dobře vyvíjet i bez celodenního nabitého programu.
=Děti nesmíme bít
Bití je ten nejhorší způsob, jak řešit výchovné problémy.Ale i dětští psychologové připouštějí, že mírný
fyzický trest může být někdy nejlepší způsob, jak potomkovi ukázat, že se něco nemá.Když vám ruka ujede
u staršího dítěte, vysvětlete mu, proč jste se tak zachovali.Občasné selhání nervů je pochopitelné.
( Převzato z časopisu Reader’s Digest vyber.cz ).
Zdroj: časopis Výběr

_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SUDICÍCH
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, dne 23. ledna 2009 proběhne na naší škole od 11:00 do 15:00 zápis do I. třídy.
Přineste si, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte. Děkujeme.

___________________________________________________________________

20. února 2009 od 20.00 hod. - Společenský ples Sdružení STROM při ZŠ Sudice
v Restauraci U Zlatého džbánu v Sudicích

21. února 2009 od 14.00 hod. - Dětský maškarní ples v tělocvičně základní školy

_______________________________________________________________________________

KLENOTNICTVÍ
Simona Zajíčková
Hlučínská 6, 747 23 Bolatice
Tel. č. 737 105 548

NABÍZÍ:
- zlato, stříbro, ocel
hodiny, hodinky,
pásky na hodinky,
baterie, budíky
- výkup zlata (žluté + bílé)
- opravy zlata a stříbra + leštění
- zhotovení zlatých i stříbrných snubních
prstenů
- zakázková výroba ze zlata, stříbra
- výměna starého zlata za nové
Naše provozovna funguje už od roku 2000.

TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU!

Vážení a milí zákazníci,17.dubna 2009 pořádáme
jedinečný koncert stálice české pop music
Lucie Bílé v doprovodu Petra Maláska.
Jednotlivé i hromadné rezervace vstupenek si zajistěte
již nyní na pokladně Domu kultury města Ostravy:
Telefon: 597 489 111
e-mail:
pokladna@dkv.cz
Info:
www.dkmoas.cz

NEJVĚTŠÍ SECOND-HAND
NA PRAJZSKÉ
ANNE V BOLATICÍCH , BÝVALÝ AREÁL
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA MÍROVÁ 17,
OZNAMUJE, ŽE OD 19.1.2009 DO 24.2.2009
NABÍZÍ DOPRODEJ – 50 % SLEVY
OD PONDĚLÍ 26.1.2009 – NOVÉ ZBOŽÍ
DÁLE VÁM NABÍZÍME
LEVNÝ POUŽITÝ HOLANDSKÝ NÁBYTEK
A BYTOVÉ DOPLŇKY - 30% SLEVY
DO 31.1.2009

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

PO-SO

OD

10 do 18 hod.

Přejeme hodně úspěchů
v novém roce

_______________________________________________
Agentura Pojišťovny Generali, a.s.
Dne 10.12.2008 zahájila provoz Agentura Pojišťovny Generali, a.s..
V Kobeřicích, ul. Slezská 77 / 64

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.00 – 12.00

Kontakt: Tel: 553 662 631 – pevná linka
Tel: 604 981 365 – Martin Kurka
Tel: 723 790 526 – Šárka Kurková
E-mail: martin_kurka@generali.cz

Rohov

Bolatice

Štěpánkovice

Kostel

______________________________________________
QUELLE SHOP V BOLATICÍCH !!!
MOŽNOST OBJEDNÁVEK :
1. NA QUELLE SHOPU - RATIBOŘSKÁ 6,BOLATICE
2. PŘES E-MAIL – janarehankova@atlas.cz
3. TELEFONICKY NA ČÍSLO 732469619
4. SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 732469619
VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ QUELLE SHOPU,RATIBOŘSKÁ 6
BOLATICE
PO - ČT
14.00 - 18.00 hod.
PÁ
8.00 - 11.00 hod.
NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ JANA ŘEHÁNKOVÁ______________

