.

Vychází v lednu 2015
č. 1/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
úvodem mého příspěvku tohoto, v letošním roce prvního vydání Rohovského zpravodaje, bych Vám rád popřál
do nového roku 2015 především pevné zdraví, duševní i fyzickou pohodu, spokojenost, lásku a Boží požehnání.
Rok 2015 bude pro naši obec zřejmě rokem příprav. S ohledem na řadu již zdárně provedených investičních a
neinvestičních akcí, které jsme provedli v uplynulých letech ve prospěch zvelebení obce, je před námi několik
plánovaných aktivit, které nejsou připraveny pro okamžitou realizaci. Jde například o vybudování cyklostezek
s napojením na sousední obce, dodnes není rozhodnuto, jak naložíme s objektem bývalého obecního úřadu a
jakým způsobem provedeme stavební opravy Domu služeb. O tom, jakým způsobem budeme tyto úkoly plnit
jistě rozhodne samotné zastupitelstvo obce s pomocí odborné veřejnosti z konkrétního oboru, avšak jsou před
námi ještě další plány, o kterých bychom měli a budeme diskutovat s Vámi – s občany obce. V loňském roce
nám skončila platnost Strategického plánu rozvoje obce Rohov, podle které jsme se řídili poslední čtyři roky a s
radostí mohu opět konstatovat, že se nám podařilo splnit drtivou většinu námi stanovených úkolů. Strategický
plán rozvoje obce je materiál, který je v dnešní době a v dnešních podmínkách samospráv (obcí) jedním ze
samozřejmých, ne-li povinných dokumentů, podle kterého se jednak řídí samotná obec, ale rovněž je častokrát
nedílnou povinností žadatele (v našem případě obce Rohov) o dotační prostředky, tento dokument mít
zpracovaný. Strategický plán rozvoje obce Rohov tedy budeme v letošním roce pořizovat a to ve spolupráci s
Vámi, občany naší obce. Již v tuto chvíli bych Vás všechny, kteří máte zájem o spolupráci na této „strategii“,
vyzval o přihlášení se na náš úřad, abychom mohli sestavit pracovní skupiny, které se budou bezprostředně
podílet na tvorbě této strategie. Strategický plán rozvoje obce Rohov, stejně jako navazující aktivity občanů
mají možnost být spolufinancovány z prostředků Moravskoslezského kraje a to prostřednictvím procesu místní
Agendy 21. Tuto šanci jsme využili a zpracovali projekt „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“. O
podrobnostech tohoto projektu Vás budeme informovat v dalších vydáních zpravodaje.
Co se týče uvedených plánů příprav plánovaných a výše vyjmenovaných projektových záměrů, tak tyto budou
v nejbližším období připravovány tak, abychom mohli využít případných dotačních podpor ze strany národních
či evropských programů, ale především je postupně realizovat.
Něco málo z chodu obce. V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o nepatrném navýšení místního
poplatku „za popelnice“. Dochází ke zvýšení loňské ceny ve výši 500,- Kč o deset korun, tedy na částku 510,Kč/osobu/rok. Toto nepatrné zvýšení je mimo jiné ovlivněno každoročním zvýšením poplatku za ukládání
odpadů na skládku dané zákonem. V této souvislosti Vás opětovně prosím o zvýšenou pozornost při třídění
odpadů. I přesto, že snižujeme náklady v odpadovém hospodářství svým vlastním svozem plastů,
velkoobjemových odpadů a dalších, každoročně stejně doplácíme do tohoto systému z rozpočtu obce nemalé
finanční prostředky. Domnívám se, že systém, který máme vytvořený v Rohově není v každé obci a proto
věřím, že tohoto systému využije každý z nás a tím se náklady rok od roku budou snižovat. Abych byl
konkrétní. V měsíci listopadu loňského roku byla po roce fungování domácích kompostérů provedena analýza
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odpadů, ze které vyplynulo, že se pozitivně projevila využitelnost kompostérů – snížil se podíl bioodpadů
v popelnicích, avšak další odpady, které se objevily v popelnicích se měly správně vytřídit a odevzdat zvlášť.
Chápu, že je to mnohdy nad lidské síly, ale i přesto Vás žádám, abyste třídění odpadů brali skutečně vážně a
třídili odpady důkladněji. Děkuji Vám !
Od prvního, ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 3. listopadu 2014 se nově zvolení
zastupitelé sešli na druhém zasedání dne 15. prosince 2014. Na programu byly projednávány mimo jiné, cenové
kalkulace na zajištění provozu sběru komunálního odpadu a s tím spojenou obecně závaznou vyhlášku,
poplatky za odvod odpadních vod či obecně závazná vyhláška, kterou se na území celé obce zakazuje
provozování loterií a jiných podobných her. Zastupitelé rovněž schválili spolufinancování vybraných veřejných
autobusových linek nebo také zprávy kontrolního a finančního výboru. Zabývali jsme se také inventarizací
obecního majetku a hospodařením obce a její zřízené příspěvkové organizace, kterou je mateřská škola.
Neméně důležitým bodem byla rekapitulace dosavadních investičních projektů a také plán do dalšího období.
Níže uvádím stav loňských projektů k dnešnímu dni :
- Bude-li pršet nezmoknem aneb tady chceme nastupovat (autobusové zastávky): realizace projektu
je dokončena, závěrečné vyúčtování zasláno poskytovateli dotace, dotace ze Státního zemědělského a
intervenčního fondu (SZIF) byla poskytnuta ve výši 414.568,00 Kč.
- Stromková alej za Slezskou – II. etapa : projekt je dokončen, dotace je 100 %, dotační finanční částka
ve výši 71.068,- Kč byla poukázána v měsíci prosinci na účet obce od Ministerstva životního prostředí
ČR prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) v Ostravě.
- Zelená stuha : realizace projektu je dokončena, jedná se o 100 % dotaci (max. výše 400.000,- Kč),
rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) o poskytnutí dotace bylo obci doručeno,
dotační finanční prostředky doposud nebyly poukázány na účet obce, v r. 2013 bylo uhrazeno
352.850,- Kč, v dalších třech letech se bude hradit následná péče v celkové výši 47.149,79 Kč – v r.
2014 to bylo 4.486,- Kč (firma Horák a synové).
- Skating wspólna sprawa – skating společná věc - in-line bruslařská dráha Rohov: realizace
projektu je dokončena, žádost o platbu a závěrečné vyúčtování bylo zpracováno a zasláno poskytovateli
dotace, dotační finanční prostředky z Operačního programu příhraniční spolupráce doposud nebyly
poukázány na účet obce.
- Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovním areálům v obci Rohov: realizace projektu je
dokončena, dotace z KÚ MSK bude poskytnuta v maximální výši 250.000,- Kč.
Revitalizace zeleně v obci Rohov: realizace projektu je dokončena, dotace z Operačního programu
životního prostředí ČR (OPŽP) a z KÚ MSK na kofinancování tohoto projektu již byla obci ve výši více
jak 90% poskytnuta.
V realizaci zůstává projekt:
- Silniční propojení hraničních obcí Rohov a Krzanowice – výstavba jednopruhové zpevněné
komunikace : v současné době je ve stadiu příprav na výběr dodavatele projektu, polský partner –
gmina Krzanowice - má již svou část projektu hotovou, jedná se v jejich případě o výstavbu
komunikace v délce 1,2 km. V současné době zpracováváme průběžnou monitorovací zprávu a po
dokončení administrativních úkonů zahájíme výběr dodavatele a následně samotnou realizaci projektu.
Další zasedání zastupitelstva obce je naplánováno na začátek února. Budete-li mít nějakou žádost, podnět či
připomínku, prosím o zaslání v nejbližší možné době.
Ze společenského života :
Do společné rodiny obce jsme dne 7. prosince přivítali sedm nových občánků, kteří se narodili v letech 2013 a
2014. Po rekordním počtu nově narozených dětí v roce 2012 došlo ke snížení počtu těchto nově narozených
dětí, ale to nemění nic na tom, že jsme za každého nového občánka rádi. Dětem i jejich rodičům přeji vše dobré.
V sobotu 20. prosince se uskutečnil již potřetí tradiční Rohovský krmáš. Domnívám se, že jsme připravili
solidní program, jako doplnění sváteční mše svaté, která se konala v naší kapli a důstojně tak oslavili výročí
vysvěcení našeho svatostánku. Jen mne mrzí menší účast na této akci, avšak chápu, že jde o čas vánoční,
spojený s přípravou těchto krásných svátků. Pro doplnění uvádím, že kulturní část Krmáše byla finančně
podpořena Místní akční skupinou Hlučínsko. Ve stejný den se na místním fotbalovém hřišti odehrálo tradiční
fotbalové utkání mezi družstvem mužů a starších matadorů, kteří již aktivně nehrají. Oby týmy se rozešly
přijatelnou remízou. O týden později, tj. 27. prosince se zpívalo u vánočního stromu u naší kaple sv. Petra a
Pavla. Účast na této akci byla výborná, drobné občerstvení a hudební doprovod rovněž, jediné co nám scházelo
byl sníh. Část občanů, především těch, kteří ovládají ping-pong, se ve stejný den sešla v mini tělocvičně
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v objektu kabin TJ Spartak Rohov, kde proběhl vánoční turnaj ve stolním tenise. O výsledcích těchto
sportovních utkání Vás informujeme na jiném místě zpravodaje. Tímto děkuji všem našim sportovcům z TJ
Spartak za organizaci obou akcí. Na závěr roku, konkrétně 30. prosince uspořádal SDH Rohov tradiční veřejné
bruslení pro naše občany, které bylo v Buly aréně v Kravařích zcela zdarma. Této šance si zabruslit využilo
množství místních občanů. Děkuji našim hasičům za zajištění této sportovní aktivity a také za její financování.
Dne 3. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. Koledníci i letos vykoledovali více peněz od dárců. Je to skutečně
dobrý počin a já věřím, že se veškeré tyto darované finanční prostředky dostanou těm nejpotřebnějším. Všem
organizátorům, koledníkům a především všem dárcům moc děkuji. Děkuji rovněž všem ostatním, kteří se
podíleli na organizaci všech výše uvedených akcí.
Vážení spoluobčané, závěrem mého úvodního slova bych Vám všem moc poděkoval za dosavadní podporu a
spolupráci. Přál bych si, aby se všichni občané naší obce těšili z každého dne stráveného ve své vlastní obci.
K tomu Vám přeji pevné zdraví a pohodu.
Daniel P r o c h á z k a, starosta

__________________________________________________________________________________
Rohovský krmáš V sobotu 20.12.2014 proběhly v naší obci oslavy rohovského krmáše. V kapli sv. Petra a
Pavla byla sloužena slavnostní mše svatá a po ní proběhly oslavy v sále Obecního domu, kde v kulturním
programu vystoupil folklorní soubor Burianky z Bolatic a s autorským čtením z nové knihy Vyhnalovec se
představila spisovatelka Anna Malchárková z Dolního Benešova. Volná zábava pak pokračovala s dechovkou
Rohovanka. Z důvodu nemoci nemohli bohužel vystoupit žáci z dramatického kroužku při ZŠ Sudice. Na akci
nescházelo ani malé občerstvení v podobě rohovských koláčů a kávy zdarma. Škoda jen, že účast občanů byla
podstatně nižší než v minulých letech.
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Roháček, o.s. zve všechny přátelé společenského tance a zábavy na

OBECNÍ PLES
V sobotu 24. ledna 2015 od 20:00 v sále Obecního domu v Rohově
☺ Večerem Vás bude provázet hudební kapela KPZ ☺
Můžete se těšit na bohaté občerstvení, krásnou tombolu a Wellcome drink.
Vstupenky je možné stále zakoupit u sl. Zuzky Bočkové, Horní 135, Rohov.Cena vstupenky 120,- Kč.
Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.

Milé děti, milí rodiče a prarodiče,
zveme Vás na tradiční

MAŠKARNÍ PLES
V neděli 15.února 2015 od 14:30 hod.
v sále Obecního domu Rohov.
Pro děti je připraven zábavný program,
tombola a sladké odměny. A nejen pro děti
ale také pro rodiče bude připraveno bohaté
občerstvení.
☺ Vstupené dobrovolné, těšíme se na Vás
Roháček, o.s. ☺

________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na rok 2015 pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do
30.6. příslušného kalendářního roku, v případě, kdy popl. povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč,
je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 16. února 2015, a to
v úředních hodinách. Zároveň lze uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních
vod do obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba!
Spolu se zpravodajem je rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY,
který si prosím vyplňte a přineste sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude zaplacen
společným zástupcem místní poplatek (POZOR! společný zástupce se uvádí ještě také do kolonky poplatníků !).
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30. ledna 2015
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2014
K 1.1.2015 má naše obec 597 obyvatel (z toho 4
Společenská kronika –
cizinci). Statistika za rok 2014 :
měsíc prosinec 2014
Přihlášení občané k trvalému pobytu : 1
Přihlášení – cizinec k přechodnému pobytu : 1
Jubilanti – 60 let 2 občanky
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 15
65 let 1 občanka, 2 občané
Sňatky : 4, Zlatá svatba : 2
75 let 1 občanka
Narozené děti : 3 (3 chlapečci)
Zemřelí občané : 6 (2 ženy a 4 muži)
Nejstarším občanem je paní Marie Rumlová (rok narození 1922)
(pro srovnání: k 1.1.2013 měla obec 629 obyvatel, k 1.1.2014 měla obec 613 obyvatel).____________________
__________________________________________________________________________________________
Kácení dřevin rostoucích mimo les ! Změna !
Upozorňujeme občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb., která mění vyhlášku
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Nová vyhláška, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí, omezuje kácení stromů na soukromých
pozemcích. Stromy rostoucí v „zahradách“ mohou být nově pokáceny bez povolení příslušného úřadu pouze
v případě, že se jedná o dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo
OVOCNÉ DŘEVINY bez ohledu na jejich obvod ve výčetní výšce.
Dosavadní vyhláška, která platila teprve od července roku 2013, volné kácení dřevin na vlastních zahradách s
výjimkou tzv. památných stromů a VKP umožňovala.„Zahrada“ je nově definovaná jako pozemek
v zastavěném území, evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Nově tedy bude možné kácet bez povolení ovocné
dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Neovocné stromy v zahradách plní zásadní
společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu,
aby se ke kácení přistupovalo s respektem.
Stromy volně k pokácení - ovocné rostoucí na zahradě
Stromy podléhající povolení - neovocné s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm
Ing. Hana Wranová, odbor výstavby, ÚP a ŽP MěÚ Kravaře___

Zprávy z regionu můžete sledovat i v obyčejné televizi!
Občané regionu Hlučínska mohou již více jak 10 let sledovat záznamy z akcí v obcích a městech Hlučínska na
internetové televizi www.hlucinsko.tv. V poslední době zaznamenala tato televize velký nárůst sledování.
Pro ty, kteří mají satelit Astra, máme dobrou zprávu. Zpravodajství z dění na Hlučínsku mohou sledovat na
Regionální televizi každý čtvrtek večer od 20:10 hod. Program regionalnitelevize.cz lze naladit na samostatném
nekódovaném kanále na satelitu Astra 3B. Parametry příjmu: ASTRA 3B, 23,5° východně, NORMA DVB-S,
FREKVENCE 12168 MHz, POLARIZACE VERTIKÁLNÍ, SYMBOL RATE 27500, FEC ¾, FTA free to air není kódováno._______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Okénko obecní knihovny
Dne 16.1.2015 děti z MŠ Rohov opět navštívili knihovnu. Téma celého setkání se neslo v duchu: písmenka.
Protože děti pojedou na návštěvu do ZŠ Sudice, řekli jsme si něco o písmenech.
Poté si děti vyrobily krásnou záložku (na kterou otiskly písmeno, na které začíná jejich jméno). V další části si
pak děti zahrály pohádkovou olympiádu, kde musely dle indicií hádat pohádkové postavy. Věřím, že se dětem
v knihovně líbilo a již se těšíme na další setkání.
Adéla Komárková, knihovnice

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Zápis dětí do 1. třídy
27. 01. 2015 od 13:30 do 15:30 hodin
a 3. 02. 2015 od 12:00 do 17:00 hodin
budova základní školy - 1. třída
(pokud termín nevyhovuje, náhradní bude po telefonické či osobní domluvě s vedením školy)
S sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
__________________________________________________________________________________
Sběr plastových víček pro nemocné děti
I v letošním školním roce žáci naší školy sbírají plastová víčka. Pytle plné víček „cestují“ za rodinami
s nemocnými dětmi. V minulém roce jsme pomáhali rodině z Ostravy, která má dvě vážně nemocné děti
Matyáše a Adélku. Obě děti trpí od narození vrozenou dystrofií – nechodí a potřebují každodenní rehabilitace.
V letošním školním roce obdarujeme víčky kromě Matyáše a Adélky také Emičku z Bolatic, která má po úrazu
horkou vodou dětskou mozkovou obrnu. Obě rodiny získají prodejem víček potřebné peníze na léčbu svých
dětí. A informace na závěr: víčka se ve specializovaných firmách roztaví a vyrobí se z nich například plastová
potrubí, kompostéry nebo lavičky. Velice si vážíme a děkujeme těm žákům, kteří jsou ochotni víčka doma
sbírat a pomoci tak druhým lidem.
Ing. Hana Nováková, učitelka přírodopisu a chemie
______________________________________________________________________________________________

Na školních webových stránkách nedávno vyšlo 1. číslo školního občasníku Základní
školy v Sudicích. Redakce našeho ryze školního časopisu doufá, že si brzy najde své
čtenáře. „Chceme časopis o nás, pro nás a pro všechny lidi, kteří mají nás a naši školu
rádi,“ vzkazuje všem čtenářům sedmičlenná žákovská redakce pod vedením Mgr.
Michala Kunického.

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Zpívání koled u vánočního stromu
V sobotu 27. prosince 2014 v podvečer po mši svaté
se před kaplí sv. Petra a Pavla zpívaly koledy u
krásně rozsvíceného vánočního stromu za
hudebního doprovodu dechové kapely Rohovanka.
Na místě bylo nachystáno občerstvení na zahřátí svařené víno, čaj s rumem a nechybělo ani cukroví.

Zvěřinové hody
V sále Obecního domu se v sobotu 17.1.2015
uskutečnily od 12.00 hodin Zvěřinové hody, které
přichystalo Myslivecké sdružení Strahovice.
Návštěvníci této akce si užili zvěřinových specialit,
ale také skvělou zábavu a dobré pití. Zvěřinové hody
se těší každoročně velké oblibě.

__________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Okénko TJ Spartak
Dne 20.prosince 2014 se opět uskutečnilo dnes již
tradiční fotbalové utkání mezi družstvem rohovských
mužů a starších matadorů, kteří již ukončili aktivní
kariéru.
Výsledek fotbalu staří páni : výběr Rohov 3:3______
Dne 27. prosince 2014 proběhl v tělocvičně na hřišti TJ
Spartak Rohov vánoční turnaj ve stolním tenise.
Výsledky v kategorii do 15 let: 1. místo Marek Pekárek
2. místo Vojta Tomíček 3. místo Tomáš Mrovec
Výsledky v kategorii dospělých:
1. místo Martin Vehovský 2. místo Antonín Komárek
3. místo Konrád Zajíček
__________________________________________________________________________________
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.______________
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací
na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie :

dne

11.2.2015 od 8:00 do
16:00
v obci Rohov : celá obec .

hod.

Zároveň bude přerušena dodávka elektrické energie také v obcích Strahovice, Sudice, Třebom (celé
obce) a v části obce Kobeřice. Více viz. úřední desky a elektronické úřední desky obcí.
Ohlášení formou letáků provedou v místě vypínání pracovníci energetiky.
__________________________________________________________________________________
Nepřehlédněte !
V autobusové čekárně u MŠ byla nalezena v průhledném igelitovém obalu černá dámská prošívaná zimní bunda
vel. 36. Na ulici Opavská (u býv. státního statku) byly nalezeny 2 klíče na kroužku s klíčenkou John Deere.
Tyto předměty si může jejich majitel vyzvednout na obecním úřadě !_______________________________

_________________________________________________________________________________________

Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2015
vykoledovaná částka

OBEC

OBEC

vykoledovaná částka

13 193 Kč

Antošovice

Kravaře Kravaře-Kouty

214 061 Kč

132 093 Kč

116 106 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh
Bělá

18 273 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

39 941 Kč

Markvartovice

50 987 Kč

Bohuslavice

87 866 Kč

Píšť

71 018 Kč

Rohov

27 180 Kč

Strahovice

41 668 Kč

Bolatice
102 447 Kč
Borová
Darkovice

52 161 Kč

Sudice

22 914 Kč

Hlučín - Darkovičky

63 313 Kč

Šilheřovice

59 450 Kč

Hať

98 400 Kč

Štěpánkovice

118 652 Kč

210 556 Kč

Třebom

6 145 Kč

48 614 Kč

Vřesina

50 278 Kč

Kobeřice

124 062 Kč

Závada

25 547 Kč

Kozmice

66 984 Kč

Celkem:

Hlučín - město
Chuchelná

1 861 909 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2015, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,byla
vykoledována částka 1 861 909 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65%, což představuje sumu 1 210 241 Kč. Dovolujeme si i jménem našich klientů poděkovat všem, kdo se na
sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli a zasloužili se o její úspěšný průběh!
__________________ DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT !!______________________
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 3. ledna 2015
Sk. vedoucí
1
Pavlína
Pekárková
2

Silvie
Halfarová

3

Kateřina
Stříbná

4

Zlata
Tomíčková

koledníci
Jan Nevřela
Michaela Nevřelová
Eliška Pekárková
Lukáš Obrusnik
Markéta Obrusniková
Ester Mrvová
Jakub Mrovec
Vojtěch Stříbný
Ondřej Halfar
Natálie Nevřelová
Antonín Tomíček
Jan Nevřela

Částka
5.800,- Kč

7.490,- Kč

8.010,- Kč

5.880,- Kč

Celkem
27.180,- Kč
Pro srovnání: v r.2006 vybráno 19.275,- Kč, r. 2007 vybráno 20.699,- Kč, r.2008 vybráno 21.672,50 Kč, r.
2009 vybráno 25.540,- Kč, r. 2010 vybráno 24.199,- Kč, r. 2011 vybráno 25.155,- Kč, r. 2012 vybráno
26.210,- Kč, v r. 2013 bylo vybráno 26.003,- Kč, v r. 2014 bylo vybráno 26.710,- Kč.

____________________________________________________________________________________

Veřejné bruslení v Buly aréně

Dne 30. prosince 2014 pořádal SDH Rohov
v odpoledních hodinách veřejné bruslení
v Buly aréně v Kravařích. Tohoto bruslení
se zúčastnili občané Rohova a Sudic. Účast
byla hojná ! Akci finančně zajistil Sbor
dobrovolných hasičů Rohov, za což jim
děkujeme !

_____________________________________________________________________________________

Chcete se podělit o
Vaše zážitky, máte
něco na srdci,
chcete někomu
poděkovat ?
Vaše příspěvky
můžete poslat
e-mailem na adresu:
sekretariat@rohov.cz ,
- donést osobně nebo
- vhodit do poštovní
schránky u vchodu do
Obecního domu !

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SVOZOVÝ KALENDÁŘ - OBEC ROHOV
(svoz směsného komunálního odpadu – popelnic - v roce 2015)
ČERVENEC

LEDEN
úterý

6.1.

20.1.

úterý

ÚNOR
úterý

3.2.
3.3.

úterý

17.3.

14.4.

31.3.

úterý

12.5.

28.4.

úterý

úterý

1.9.

15.9.

29.9.

26.5.
23.6.

13.10. 27.10.
LISTOPAD

úterý

ČERVEN
9.6.

18.8.

ŘÍJEN

KVĚTEN
úterý

4.8.
ZÁŘÍ

DUBEN
úterý

21.7.

SRPEN
17.2.

BŘEZEN
úterý

7.7.

10.11. 24.11.
PROSINEC

úterý

8.12.

22.12.

svozový den ÚTERÝ - sudý týden - samolepka oranžová 2015
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena!

UPOZORNĚNÍ !
N

Svoz komunálního odpadu probíhá od 5.00 do 22.00 hod. !!!
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