Vychází v únoru 2015
č. 2/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
prostřednictvím Rohovského zpravodaje bych Vás rád informoval o dění v naší obci za uplynulé období. Stejně
jako předešlé roky, tak i letos probíhá příprava naší obce na investiční, ale i neinvestiční projekty zaměřené na
rozvoj naší obce. Doposud jsme zpracovali tři projekty, kterými jsou – „Obec Rohov v procesu místní Agendy
21“, „Oprava památníku obětem Rudé armády v 2. světové válce“ a „Zřízení klubovny v objektu MŠ Rohov“.
Níže uvádím bližší informace k jednotlivým projektům.
„Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“ – tímto projektem hodláme zapojit širokou veřejnost do rozvoje
obce prostřednictvím podpory vybraných společensko-kulturních či sportovních aktivit, které pořádají naše
místní organizace a školská zařízení. Součástí projektu bude pořízení nového Strategického plánu rozvoje obce
Rohov na budoucí čtyřleté období. Do tohoto procesu plánujeme zapojit především samotné obyvatele v rámci
dvou pracovních skupin, přičemž zpracování samotného dokumentu necháme na profesionální firmě.
„Oprava památníku obětem Rudé armády v 2. světové válce“ – hned v úvodu musím zmínit, že tento památník,
stojící za obcí směrem na Strahovice je již od roku 1990 v majetku obce Rohov a ze zákona č. 122/2004 Sb. o
válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má vlastník (obec Rohov) povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a
pietní místa. Na půdě zastupitelstva se nad tímto záměrem poměrně dlouze diskutovalo. Názory se různí, avšak
pokud máme zákonnou povinnost se o válečné hroby či pietní místa starat, musíme tento zákon dodržovat. Jen
pro doplnění uvádím, že v letošním roce bychom měli provést základní a nejnutnější opravy v objemu 60 tis.
Kč, z čehož nám může Moravskoslezský kraj – Krajský úřad v Ostravě poskytnout dotaci ve výši 40 tis. Kč.
„Zřízení klubovny v objektu MŠ Rohov“ – pod tímto názvem se neskrývá nic jiného, než provedení stavebních
úprav v místnosti bývalé posilovny ve sklepení pod mateřskou školou. Tato místnost je již delší dobu
nevyužívána a jelikož vyvstala potřeba mít pro naši mládež klubovnu, rozhodli jsme se k tomuto kroku.
Podnětem pro zřízení klubovny byl především schválený Střednědobý plán sociálních služeb obce Rohov, ze
kterého tato potřeba vyplynula. Bývalá posilovna se jevila jako nejoptimálnější řešení, proto jsme zpracovali
projekt k těmto účelům. Předpokládané náklady jsou odhadovány na částku 580 tis. Kč, z čehož nám může být
poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400 tis. Kč. Součástí projektu je i částečné
odizolování objektu mateřské školy.
Na posledním zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo dne 12. února se dále rozhodlo, že budeme
pokračovat v projektu „Multifunkční centrum volnočasových aktivit Rohov“, tedy na bývalé skládce. Projektem
hodláme dokončit druhou etapu IN-LINE dráhy, vyasfaltovat příjezdovou komunikaci a postavit multifunkční
hřiště s umělým povrchem. Na všechny tyto dílčí stavby již máme projektové dokumentace, částečně stavební
povolení, avšak celý projekt se musí aktualizovat včetně rozpočtu a dalších neméně důležitých příloh. Tento
projekt chceme financovat z fondů Evropské unie v rámci rozvoje venkova.__________________________

____________________________________________________________________________________
V nejbližším období zahajujeme práce s přípravou realizace projektu „Silniční propojení hraničních obcí Rohov
a Krzanowice. Jak jsem Vás již dříve informoval, jde o provedení asfaltové komunikace na „Stromkové cestě“.
Něco málo ze společnosti : v lednu a únoru v naší obci proběhly hned tři plesy – dne 24. ledna Ples obecní, dne
7. února Ples hasičský a dne 15. února Ples maškarní. Věřím a doufám, že se všem, kteří tyto plesy absolvovali,
líbilo. Chtěl bych moc poděkovat všem organizátorům za přípravu a samotnou organizaci všech plesů. V pátek
6. února zažil sál obecního domu neplánovanou zatěžkávací zkoušku. Šlo totiž o více jak 140 diváků (!)
historické komedie F.R. Čecha „Dívčí válka“ v podání ochotnického divadla ze Štěpánkovic. Toto vystoupení
mělo hned několik premiér. Vůbec poprvé se na divadelním představení sešlo tolik diváků (vstupenky, které
byly v předprodeji se prodaly během pár dnů), ochotnické divadlo ze Štěpánkovic bylo v naší obci vůbec poprvé
a navíc tito ochotníci hráli mimo svou obec také poprvé. Rád bych poděkoval všem návštěvníkům za jejich
zájem a přeji si, aby se těchto akcí s tak vysokým počtem diváků konalo ještě mnoho.
Chtěl bych Vás již nyní pozvat na nejbližší plánovanou akci, kterou je Turnaj mini žáků 2006 a mladší ve
fotbale, který se uskuteční 28. února v tělocvičně Základní školy ve Strahovicích.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do všech aktivit v obci, podporujete ostatní a
spolupracujete sami navzájem. Do dalších dnů Vám přeji mnoho zdraví, pohodu a spokojenost.
Daniel Procházka, starosta
________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 ve výši 510,- Kč/poplatník, 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!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 2. března 2015
__________________________________________________________________________________________

Oznámení České pošty
Ve čtvrtek dne 26.2.2015
bude v naší obci uzavřena
pošta, důvodem je celodenní
školení pracovníků pošt !

Společenská kronika –
měsíc leden 2015
Jubilanti – 55 let 1 občan
75 let 1 občan
________________________________________________

Občanské sdružení Diakonie Broumov a OÚ Rohov vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení , lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní,
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy

Sbírka se uskuteční : v pondělí 2. března 2015 (spolu se svozem plastů)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, vystavte před rodinný dům !

__________________________________________________________________________________
Projekt SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2015
Vzdělávací a tréninkové centrum ha-vel family s.r.o. Ostrava nabízí obci možnost zapojení do projektu
SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2015. Jedná se o týdenní BEZPLATNÝ počítačový kurz pro seniory v naší obci,
který by proběhl v obecním domě. Zájem již projevily některé členky Klubu seniorů. Jelikož se jedná o počet
10 – 12 seniorů v kurzu, kdo z občanů z řad seniorů má zájem o účast, ať se přihlásí na obecním úřadě !
Přihlášky jsou zasílány Nadačnímu fondu manželů Václava a Livie Klausových, kde bude proveden výběr obcí
k pořádání kurzů. Pokud bude obec Rohov vybrána, bude poté také stanoven přesný termín kurzu – kurzy by se
měly realizovat v období květen – listopad 2015 dle domluvy s obcí._____________________________

______________________________________________________________________________________

Obecní ples
Večer 24. ledna patřil sál Obecního domu všem nadšencům společenského tance a zábavy. Spolek Roháček, o.s.
pořádal pátý ročník Obecního plesu. O hudební doprovod se postarala kapela mladých kluků, kteří si říkají
KPZ. I přesto, že účast byla menší než v předešlých letech, na dobré atmosféře to znát nebylo. Pro návštěvníky
byl při příchodu připraven tradiční welcomme drink na zahřátí. Doufáme, že všichni hosté si odnášeli nějakou
krásnou cenu z naší tomboly a přišli si na své u baru, kde se mohli občerstvit nejen něčím k pití, ale také
topinkou s kuřecí směsí. Věříme, že večer se vydařil a těšíme se opět v příštím roce.
Roháček, o.s.

__________________________________________________________________________________

Dívčí válka v Rohově
Ochotnický divadelní soubor ze Štěpánkovic vystoupil v pátek 6. února 2015 v sále Obecního domu se svou
prvotinou, známou a oblíbenou komedií Františka Ringo Čecha „Dívčí válka“, kterou režíroval p. Jan
Katolický. Zájem o představení předčil očekávání, bylo beznadějně vyprodáno ! Divadelní představení, nabité
humorem, o věčné válce mezi muži a ženami, která v tomto případě končí smírem, ocenilo nadšené publikum
bouřlivým potleskem.

__________________________________________________________________________________

TJ Spartak – pozvánka na výroční členskou schůzi
V sobotu dne 28.2.2015 v 17:00 hodin se uskuteční výroční schůze TJ Spartaku Rohov v Hospodě na hřišti,
srdečně zve vedení klubu.___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Spolek Roháček zve všechny dospělé na jíž tradiční akci

RETRO PÁRT
PÁRTY
která se uskuteční v sobotu 11.4. 2015 od 20.00 hodin
v sále Obecního domu.
Nezapomeňte si na sebe vzít nějaký fajn retro kousek po omě a přijít se pořádně pobavit…
K tanci nám zahraje Dj Kuchyňka. Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava !

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě v průběhu roku 2014:
Pozn.: zm – zasedací místnost v přízemí
Období
Typ akce
Leden
Novoroční koncert
III. Obecní ples
Zvěřinové hody
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Únor

Březen
Duben

Květen

Červen

Červenec
Srpen
Září

Říjen

Místnost OD
sál
sál
sál
sál

Pořadatel
Obec Rohov
Roháček os.
Mysl. sdruž. Strahovice
Soukromá osoba

Ples SDH
Dětský maškarní ples
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Výroční schůze ČZS Rohov
Komunitní plánování sociálních služeb – III. setkání
pracovní skupiny
--Schůzka rodičů - 1. sv. přijímání
Retropárty

sál
sál
sál
klubovna
zm

SDH Rohov
Roháček os.
Soukromá osoba
ČZS Rohov
Obec Rohov

sál
sál

Katechetka
Roháček os.

Přednáška - kurz pro Roháček o.s.
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Kulturní pořad MŠ „Den matek“
Volby do Evropského Parlamentu
Dětský den
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Vesnice roku 2014 – návštěva hodnotící komise

sál
sál
sál
zm
sál
Sál
Sál
klubovna
sál
sál

Rodinná oslava – narozeniny (1x)
Letní setkání seniorů
--Vinobraní a výstava ovoce a zeleniny
Rozloučení s prázdninami

Sál + zm
Sál

Soukromá osoba
MŠ Rohov
Obec Rohov
SDH Rohov
Soukromá osoba
+ Obec Rohov
Soukromá osoba
Obec Rohov
ČZS Rohov
Roháček os.

Volby do zastupitelstva obce
zm
Obec Rohov
Divadlo z Bělé „Dezertér z Volšan“
sál
Obec Rohov
Večírek SDH
sál
SDH Rohov
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
klubovna
Soukromá osoba
Listopad
Členská schůze MAS
sál
Obec Rohov
Předvánoční setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Adventní jarmark a dílna
celý OD
Roháček os.
Rodinná oslava – narozeniny (1x)
sál
Soukromá osoba
Prosinec
Mikulášská nadílka
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny (2x)
klubovna
Soukromá osoba
Rohovský krmáš
sál
Obec Rohov
Vítání občánků
sál
Obec Rohov
Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Cvičení žen – sál (2x týdně)
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně)
Schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
Taneční kurz pro dospělé – od 29.9.2014 do 6.12.2014
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
V obecním domě je v provozu také knihovna, k jejíž návštěvě Vás touto cestou zveme !
V knihovně jsou knihy doplňovány jednak nákupem nových knih, jednak výměnnými soubory
z Okresní knihovny v Opavě.
Statistika za rok 2014: k 31.12.2014 bylo v knihovně zapsáno 99 čtenářů (v roce 2013 jich bylo
82), z toho 34 dětí do 15 let, knihovnu navštívilo 493 návštěvníků, k dispozici bylo 1480 knih.
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno na nákup nových knih: 22.187 Kč.
Výpůjční doba je každý pátek od 16 do 17 hodin.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 hodin do 18.30 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna.________

__________________________________________________________________________________

Cyklistický oddíl SK VEHA TEAM Rohov informuje o činnosti za rok 2014
SK VEHA Team má za sebou sezónu, která navazuje co do činností, na předcházející.
Po stránce sportovní nám přibyly však další úspěchy na poli výkonnostního sportu, kdy jak Matěj Lasák, tak
Daniel Beneš, či Šárka Chmurová výtěčně reprezentovali jak oddíl, tak naši obec. Všichni dohromady, se
zůčastnili celkem 74 závodů – počínaje horskými koly, přes silnici až po cyklokros, v nich celkem 18x stáli na
stupních pro prvé 3 závodníky.
Největšího úspěchu dosáhl Matěj Lasák, který se jako člen reprezentačního výběru ČR na silnici
zůčastnil Závodu míru juniorů, jako cyklokrosař Mistrovství světa v Táboře, kdy v prvém startu za kategorii
Elite skončil na ceněném 29 místě, dále i světových pohárů. Přípravu na nový ročník zahájí všichni závodníci
k 1. březnu, převážně soustředěním v Chorvatsku.
Mezi největší úspěchy pokládáme organizaci a účast závodníků i široké veřejnosti na již 6. ročníku
veřejných cyklistických závodů, které se konaly dne 20.09.2014 a kterých se účastnilo 151 závodníků všech
kategorií – od 3 let, do 64 let věku, vč. zahraničních účastníků.
Závodům přihlíželo cca 450 natěšených diváků. Za zorganizování patří hlavní poděkování všem
organizátorům, zajišťujícím stavbu trati, její úpravy, zajištění občerstvení a doprovodnému programu.
Uvedený závodní prostor bychom po doplnění nutných terénních a stavebních úprav hodlali proměnit ve
stabilní, zkrácenou dráhu, na které by se mohly, zejména děti, zdokonalovat a připravovat celoročně na případné
závody, což bude vhodné i pro školská zařízení, kterým se s účinností od 01.01.2015 zvýší počet hodin tělesné
výchovy, zaměřené na podobné aktivity.
Svou organizací a návštěvností předčil tento závod i většinu závodu Českého poháru a opakovaně
dostáváme nabídky na pořádání mnohem významnějších závodů typu Českého poháru, Mistrovství kraje apod.
Pro rok 2015 se však hodláme v naší činnosti co nejvíce přiblížit ještě větší mírou k tomu, aby naše
závody byly co nejvíce přístupné nejen aktivním závodníkům, ale i široké, rekreační veřejnosti, zejména však
dětem všech kategorií.
Věříme, že zejména za podpory Obecního úřadu se nám podaří v lokalitě závodiště vytvořit co nejlepší
a stabilní podmínky nejen pro náš závod (dostavba prostor pro pořadatele, soc. zařízení a sklady apod.), ale i pro
akce ostatních složek v obci (hasiči, zahrádkáři, pořadatelé kulturních akcí).
SK VEHA Team ROHOV________________________________________________________________
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze informuje

Konzulární dny v Kravařích ve dnech, 21. a 22. dubna 2015
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že ve dnech úterý a středa, 21. a 22. dubna, uskuteční v
Kravařích konzulární dny. Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám ve dnech
úterý, 21. dubna od 8:30 –17:30 hod. a středa, 22. dubna od 8:30 – 11:00 hod.
v místnostech Buly Aréna Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře–Kouty k dispozici.
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména poskytne velvyslanectví
příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení
německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy zaslány. Poplatky za žádané
dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.900 CZK, cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.500 CZK,
dětský cestovní pas do 12 let: 1.000 CZK, žádost o vystavení německého rodného listu: 700 CZK (částky se
mohou v závislosti kurzu české koruny mírně lišit).
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které doklady pro
příslušné žádosti je nutno přinést s sebou. Ke sjednání termínu se prosím obraťte na tel. číslo: 602-502-478
(pan Josef Melecký).

___________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Zápis do 1. třídy zdárně proběhl
Ve dnech 27. ledna 2015 a 3. února 2015 proběhl na naší škole zápis
budoucích prvňáčků do 1. třídy. Doufáme, že si zápis do 1. třídy,
jeden z důležitých životních krůčků, užily nejen děti – ale také jejich
rodiče. Po oba zápisové dny přesvědčovali budoucí školáci paní
učitelky o tom, že jsou na školní docházku velmi dobře připraveni.
Pro školní rok 2015/2016 jsme zapsali 13 žáčků ze Sudic, Rohova a
Třebomi. Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého
dítěte vybrali naši školu a těšíme se na setkání v září 2015.

-----------------------------------------------------------------------------

Projekt
„Barevné
dny“
Naše
škola
proto
letošní školní rok
uspořádala
projekt,
resp.
soutěž
pro
všechny žáky a
učitele
–
Barevné
dny.
Jeden
měsíc,
jedna
barva,
deset
měsíců,
deset barev.

Děti přicházely oblečeny do školy v určité barvě. Nepočítal se jen každý kus oblečení, ale také
nejrůznější doplňky Nutno podotknout, že žáci pojali každý barevný den velmi zodpovědně a snad bychom jen
těžko hledali žáka, který na sobě neměl ani kousek určené barvy. O počítání jednotlivých kusů barevného
oblečení se pak postarali žáci 9. třídy. Motivace všech soutěžících byla obrovská. Vítězové totiž měli
přislíbenou sladkou odměnu a především čestný „DUHOVÝ ŘÁD“.
Vše to začalo ve středu 24. září 2014, ta byla ve znamení „ČERVENÉ“.
Poté následovala 22. října barva „ŽLUTÁ“. Žlutou vystřídal 26.
listopadu den „PRUHOVANÝ“. Středa 17. prosince přinesla den
BÍLÝ“. První pololetí pak ukončil den „ŠÁTKOVÝ“. A tak jím
máváme na rozloučenou prvnímu pololetí.

A jak to celé dopadlo?
I. stupeň (1. – 5. třída)
II. stupeň (6. – 8. třída)
1. místo – 4. třída
1. místo – 7. třída
2. místo – 3. třída
2. místo – 6. třída
3. místo – 5. třída
3. místo – 8. třída
Všem třídám děkujeme a vítězům gratulujeme. Hodně štěstí a barevných nápadů do II. pololetí…
Ester Medková, DiS. organizátorka projektu

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Dětský maškarní ples
Nedělní odpoledne 15.2.2015 patřilo dětem, neboť od 14:30 hod. se v sále Obecního domu konal Maškarní ples,
který pořádal spolek Roháček, o.s. Sál se co nevidět naplnil různými maskami, a tak jsme se mohli potkat
s vílou Zvonilkou, čertíkem, opravářem, paní doktorkou, Makovou panenkou, lupičem či Spidermannem a
s mnoha dalšími krásnými maskami. Po promenádě, kdy se každá maska představila a dostala sladkou odměnu,
se děti mohly těšit na společné tanečky, soutěže a losování krásné tomboly. A pokud někomu vyhládlo, či dostal
na něco chuť, mohl se občerstvit zákuskem, hranolkami, párkem v rohlíku, sladkou limonádou nebo pivem pro
rodiče. I přes krásně slunečné počasí byla účast veliká, a celé odpoledne se náramně vydařilo. Věříme, že se
líbilo nejen večerníčkům, kteří celou akci provázeli, ale také dětem a jejich rodičům. Těšíme se zase za rok.
Roháček, o.s.

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Máte problém s příjmem
Tv a Sat programů.
Seřídíme Vám televizní a satelitní antény,
dále naladíme a seřídíme programy.
Opravy televizních a satelitních přijímačů.
Opravy dálkových ovladačů.
Opravy Notebooku, monitoru a ostatní
spotřební elektroniky.

Kontakt:
Rataj Rudolf, Lesní 12, Bolatice
Tel.: 553 655 229,Mobil: 732 379 994
email: rataj63@seznam.cz
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