Vychází v březnu 2015
č. 3/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čtenáři,
čas nám utíká jako voda a i přesto, že jsme ještě nedávno uklízeli vánoční výzdobu, máme první čtvrtletí roku
pomalu za námi. Stejně jako předešlé roky jsme ve fázi příprav na letošní investiční akce, ale připravujeme i
projekty neinvestiční. Jak jsem Vás již informoval, k dnešnímu dni jsme zpracovali tři projekty. Prvním byl
projekt (neinvestiční) – „Obec Rohov v procesu místní Agendy 21“. Tímto projektem jsme chtěli organizovat a
z dotačních prostředků také spolufinancovat (z rozpočtu Moravskoslezského kraje) množství kulturních či
sportovních aktivit a také pořídit nový Strategický plán rozvoje obce Rohov. Rozhodnutím krajského
zastupitelstva jsme však na dotaci nedosáhli a předpokládám, že projekt nebude realizován. Výjimkou snad
bude pořízení nového Strategického plánu rozvoje obce, který tak či onak potřebujeme. Druhým projektem je
zřízení klubovny ve sklepních prostorách v budově pod mateřskou školou. Tento projekt je řádně zaregistrován
na Ministerstvu pro místní rozvoj a bude společně s dalšími 1042 projekty (!) v nejbližší době hodnocen. A do
třetice projekt obnovy ruského památníku. Na tuto opravu nám Moravskoslezský kraj dotaci poskytl a to ve výši
40 tis. Kč a v tomto roce tedy dojde k jeho opravě.
Zastupitelstvo obce se zabývalo rovněž aktuálními dotačními výzvami. Konkrétně šlo o Regionální operační
program (ROP), díky kterému jsme chtěli pokračovat ve výstavbě dalších staveb v Centru volnočasových aktivit
„Na skládce“. V plánu bylo dokončení druhého okruhu IN-LINE dráhy, výstavba víceúčelového hřiště a
vyasfaltování navazující příjezdové komunikace (spojnice ulic Hlavní a Slezská). Podmínky tohoto dotačního
programu však byly pro naši obec natolik rizikové, že jsme z tohoto záměru rezignovali. V rámci krajského
dotačního programu rozvoje a obnovy venkova však zpracujeme dílčí část plánovaného projektu (Z ROP) –
příjezdové komunikace a pokusíme se získat potřebné dotační prostředky alespoň na tuto část. Všechny ostatní
(II. etapa IN-LINE dráhy a víceúčelové hřiště) budeme realizovat až v případě možnosti spolufinancování z
jiného vhodnějšího dotačního programu. V těchto dnech připravujeme další projekt, zaměřený na výsadbu alejí.
Jednou z posledních polních cest, které nejsou osázeny alejovými stromy, je cesta navazující na tzv.
„Špalírovskou cestu“, vedoucí na hranici katastru s obcí Strahovice. Touto polní cestou dojde ke spojení obou
katastrů. Vznikne tak možnost jízdy na kole na Strahovice a Kobeřice, případně na Padělky jinou komunikací,
než hlavní. Na této polní cestě plánujeme vysadit alej, která v navržené kombinaci ještě na našem území není.
Půjde o kombinaci Jeřabin ptačích a jabloní (budou použity staré krajinné odrůdy, např. Průsvitné, Spartan,
Matčino, Jadernička, Ontario, Zvonkové, Prima, Šampión). Jelikož jde o komunikaci dlouhou cca 650 metrů a
rozpon jednotlivých stromů bude 6 metrů, budeme potřebovat zhruba 106 ks stromů (počítáme s vynecháním
proluky pro přejezd zemědělské techniky). Samozřejmostí pak bude výsadba těchto stromů pod vedením
odborníků v rámci brigády všech dobrovolníků. Tato výsadba se bude provádět v podzimních měsících a to
pouze v případě poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.__________________________

____________________________________________________________________________________
A co nás ještě čeká : v těchto dnech a týdnech pracujeme na přípravě realizace výstavby jednopruhové
komunikace do Krzanowic. Bude vyhlášeno výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby a po tomto
výběru dojde k samotné výstavbě. Dále očekáváme vyhlášení ještě min. dvou dotačních programů, ze kterých
bychom mohli čerpat dotační prostředky na obnovu prostranství před naší kaplí vč. nového oplocení a dále další
dotační program na obnovu místních komunikací, ze kterého bychom mohli obnovit stávající již nevyhovující
místní komunikace. Vše bude záviset na podmínkách jednotlivých dotačních programů a také na možnostech
našeho rozpočtu.
V měsíci březnu se naše obec, stejně jako předešlé roky, zabývá vznikem nových pracovních příležitostí pro
tento rok. Ve spolupráci s úřadem práce jednáme o vytvoření nových pracovních pozic na veřejně prospěšné
práce. Rok od roku se tato spolupráce potkává s ochotou opavských úředníků, avšak nařízením Ministerstva
práce a sociálních věcí se podmínky rok od roku zpřísňují, bohužel v náš neprospěch. Chtěli bychom zaměstnat
i více občanů, avšak jen stěží stanovené podmínky umíme splnit. Intenzivně pracuji na tom, aby mohlo být
v letošním roce zaměstnáno minimálně stejné množství zaměstnanců jako v minulých letech, ale opravdu vše
závisí na podmínkách ministerstva, potažmo úřadu práce. Těm zaměstnancům, kteří v těchto dnech končí
pracovní poměr, děkuji za odvedenou práci. Stávající zaměstnanci obce se již intenzivně připravují na
nastávající sezónu. Pracuje se na zametání silnic po zimním posypu (zde mne dost mrzí, že se již vytrácí naše
velmi známá tradice sobotního zametání cest před svým domem jednotlivých občanů obce. Čím dál tím méně se
do této hlučínské tradice zapojují místní občané a těm kteří pomáhají a zametají cestu před svým domem, moc
děkuji), dále se chystá technika pro sečení trávy a další práce spojené s úklidem naší obce. Naše obec do svého
vozového parku zakoupila starší traktorový vlek, který zaměstnanci obce opravují a „dávají“ do
provozuschopného stavu. Tímto vlekem (disponuje třístranným výklopem) budeme vysypávat recyklovaným
materiálem naše polní cesty a zpevňovat jejich povrch.
V měsíci březnu budeme rovněž sestavovat rozpočet obce na tento rok. Bude-li kdokoliv z Vás mít nějakou
připomínku, návrh či požadavek, prosím, obraťte se na náš úřad co nejdříve, abychom tyto návrhy mohli
promítnout v rozpočtu obce.
Součástí dnešního vydání zpravodaje je i kulturní kalendář na letošní rok. Jak jistě zjistíte sami, připravuje se
řada aktivit, které se každoročně opakují, ale jsou i takové, které v letošním roce neuvidíte. Jde konkrétně o
tradiční Půlmaratón Kietrz – Rohov. Tento běžecký závod se v letošním roce neuskuteční (šlo by o 9. ročník).
Vedení města Kietrz vyhodnotilo tuto sportovní akci jako finančně nákladnou a především z důvodu plánované
výstavby továrny na výrobu oken a dveří v Kietrzi, kdy musí město Kietrz investovat do potřebné infrastruktury,
se letos půlmaratón nepoběží. Osobně jsem jednal s vedením města, kde mi bylo vše vysvětlováno, avšak z výše
uvedených důvodů se organizace závodu ani přes mé urgence a prosby (závod se mohl uskutečnit s výrazně
nižším rozpočtem) neuskuteční. Bohužel.
Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří se jakoukoliv měrou podílíte na rozvoji,
úklidu či jiné péče o naši malebnou obec, například již zmiňovaným zametáním cesty a chodníku před vaším
domem. Přeji Vám do nastávajícího měsíce mnoho zdraví, pohodu a spokojenost.

Radostné velikonoční svátky
a bohatou pomlázku
přejí občanům
zaměstnanci Obecního úřadu

Vážení spoluobčané,
v našem křesťanském světě přicházejí vrcholné dny roku, na
které jsme se – každý podle svých sil - postem, modlitbami,
připravovali čtyřicet dní. Věříme a mnozí z Vás věří s námi, že
se k nám právě v tomto čase mimořádným způsobem přibližuje
Bůh v osobě svého Syna Ježíše Krista a nabízí celému lidstvu
odpuštění hříchu, spásu duše a naději na věčný život. Ten dar
není připraven jen pro věřící lidi, ale pro každého, kdo je
ochoten nechat se obdarovat, protože Kristus zemřel na kříži za
všechny a pro všechny také vstal z mrtvých, zničil moc smrti a
otevřel nám bránu do věčnosti. Máme tedy důvod k radosti a
tuto radost bychom měli sdílet se všemi lidmi dobré vůle.
Přeji Vám proto krásné prožití Velikonočních svátků !

Daniel P r o c h á z k a – 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 úterý 31. března 2015
_________________________________________________________________________________________
Upozornění na znečišťování veřejných prostranství v obci
Na obecním úřadě opět zaznamenáváme stížnosti na znečištění veřejných prostranství –
chodníků v podobě psích exkrementů. Obecní úřad vychází majitelům psů vstříc tím, že
obdrží zdarma na OÚ dostatečné množství igelitových sáčků, které usnadní sběr psích
exkrementů. Obracíme se proto na majitele psů touto cestou již po několikáté
s upozorněním, aby dbali na veřejný pořádek.
__________________________________________________________________________________________

Silnice z Bolatic do Chuchelné bude od poloviny května uzavřena
Z důvodu opravy mostu, který je součástí silnice II/46824 mezi Bolaticemi a Chuchelnou a překlenuje
železniční trať mezi těmito obcemi, bude úsek od 15. května uzavřen. Silnice bude neprůjezdná pro všechna
motorová vozidla, cyklisty i pěší. Objízdná trasa povede po silnici III/4671 přes obce Kobeřice, Rohov a
Strahovice. Chodci a cyklisté mohou využít lesních komunikací. Důvodem rekonstrukce mostu je jeho špatný
stav. O jeho opravě rozhodlo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a rekonstrukce by měla trvat minimálně
do konce července letošního roku.______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
Rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2014

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
směsný komunál. odpad 365.320,Objemný odpad
11.962,Nebezpečný odpad
754,Nápojové kartony
346,Svoz skla+pronájem zvonů: 18.365,Svoz plastů+nákup pytlů: 52.536,Celkem:
449.283,- Kč

Název odevzdaného odpadu
Množství
Směsný komunální odpad
186,67 t
Objemný odpad
9,6 t
Plasty
13,05 t
Sklo
7,19 t
Kompozitní obaly (nápojové kartony)
0,53 t
Papír
1,92 t
Kovy
0,318 t
Nebezpečný odpad
0,080 t
Celkový příjem obce za odpady :
televizory,PC+ ostatní elektroodpad -odevzdáno 300 kg
Uhrazené občany:
306.372,do E-domku (Asekol)
Uhrazené podnikateli:
41.040,Ledničky + malé a velké elektrospotřebiče z 9 ks+2bag
Obdrž.
za
sběr
papíru
a
železa:
2.508,domácností (Elektrowin)
Odměna
od
spol.
ASEKOL
a
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
Elektrowin
za
elektroodpad
6.055,v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2014
355.975,-Kč
Odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů ve výši Celkem:
142.647,- Kč musí být zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním
odpadů a nedá se použít k úhradě výdajů za směsný komunální odpad (svoz popelnic
), objemný a nebezpečný odpad.
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2015
Jubilanti – 60 let 1 občanka
70 let 1 občan
Úmrtí – 1 občanka: paní Marie Rumlová, nejstarší občanka obce Rohov

_________________________________________________________________________________________

Klub seniorů informuje o činnosti za rok 2014
Členky Klubu seniorů se pravidelně 1x měsíčně schází v klubovně OÚ , aby si plánovaly různé akce, pobavily
se, zazpívaly a odreagovaly se od domácího stereotypu. Během roku se členky dle svých možností zúčastňovaly
různých akcí. Dle možností se prováděly výlety na kolech a do okolních vesnic, v zimních měsících zase pěší
tůry.
Několikrát jsme navštívily divadelní představení v Opavě. V kině Mír jsme shlédly hostující pražské herce
v komedii Světáci s velmi dobrým kulturním zážitkem. Během roku jsme se rozjely ke sv. Kříži a navštívily i
další kostely sousedních polských vesnic. Také jsme navštívily již známé poutní místo Turza v Polsku
s bohatým duchovním zážitkem. V červnu jsme spolu s dětmi MŠ vystoupily v krojích v programu u příležitosti
hodnocení naší obce v rámci soutěže Vesnice roku 2014. V srpnu byl ve spolupráci s OÚ zorganizován zájezd
pro všechny občany Rohova, který byl zahájen mší sv. a následně prohlídkou baziliky na Velehradě. Poté jsme
se mnozí prošli zámeckou zahradou a výstavou fuchsií v Buchlovicích a přesunuli jsme se do Olomouce. Tam
už na nás čekal otec Alfréd Volný, ředitel Teologického konviktu, který nás provedl Arcibiskupským palácem a
kněžským seminářem, kde na nás čekalo i pohoštění. Převážná většina našich členek se zúčastnila i dalšího
zájezdu do Czestochowe, který organizoval p. farář otec Jacek. Opět bohatý duchovní zážitek. Po mši sv. jsme
měli prohlídku baziliky, muzea
a
jiných
prostor
vždy
s podrobným výkladem otce
Jacka. Pobyt v Czestochowe
byl
zakončen
společným
modlením
Křížové
cesty.
Koncem listopadu jsme se opět
podílely
na
přípravě
Adventního jarmarku a dílny
v Rohově,
který
byl
organizován
Občanským
sdružením Roháček. Doufáme,
že jsme svým upečeným
cukrovím a jinými netradičními
pochoutkami
přispěly
ke
zdárnému průběhu této akce. O
Pouť do Czestochowe - 17.11.2014
vánočních svátcích jsme se
aktivně zúčastnily zpívání
koled u vánočního stromu. Doufáme, že i v letošním roce se dle našich možností budeme podílet na některých
akcích připravovaných v naší obci.
Závěrem patří poděkování p. starostovi Danielu Procházkovi a jeho spolupracovnicím za vstřícné jednání a
velkou podporu.
Klub seniorů
Oznámení o vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Na základě dopisu Ministerstva kultury, odboru památkové péče, informuje
Městský úřad Kravaře o dotačním programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2015. Žadatelé
mohou žádat o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím obce
s rozšířenou působností. Zásady programu stanovují uzávěrku příjmu žádostí
prvního kola na den 28. února a u druhého kola na den 30. dubna. ORP
Kravaře dává na vědomí, že chce využít celou výši přidělené kvóty v druhém
základním kole. Termín pro podání žádostí pro 2. kolo je stanoven do
30. 4. 2015. Vlastníci kulturních památek, kteří mají zájem o tento dotační
titul, jsou povinni vyplnit formulář oficiální žádosti, plnou moc, ve které
pověřují k administraci tohoto titulu MěÚ Kravaře a dále pak povinné
přílohy, uvedené na internetových stránkách města Kravaře
http://www.kravare.cz/obcan/pamatkova-pece/,
a
odevzdat
v předepsaných termínech ke kontaktní osobě, kterou je Ing. Ivona
Komárová. Finanční kvóta přiznaná ORP Kravaře v roce 2015 je v celkové
výši 138 tis. Kč. Formulář žádosti o zařazení do programu v roce 2015
naleznete zde:
http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacniprogramy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-srozsirenou-pusobnosti-2432/

__________________________________________________________________________________
Z církevního okénka

Vážení občané a hosté Rohova,
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil a popřál požehnané Velikonoční svátky.
Ať jsou pro nás Velikonoce a začátek jara novým impulsem a novou nadějí na nové lepší dny.
Chci Vás ujistit, že se za Vás za všechny modlím a také i já chci poprosit o Vaši modlitbu. Musíme si
na cestě do nebe navzájem pomáhat.
P. Jacek Domański, farář
Bohoslužby
Květná neděle
Sobota 15.30 Rohov
Neděle 8.30 Sudice
Zelený čtvrtek
15.30 Třebom
17.00 Sudice

17.00 Sudice
10.00 Třebom

Velký pátek
15.30 Třebom
17.00 Sudice

Bílá sobota
16.00 Třebom
18.00 Sudice

Velikonoční neděle
8.30 Třebom
10.00 Sudice

Velikonoční pondělí
7.00 Rohov
8.30 Sudice
10.00 Třebom

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Svazku obcí Hlučínsko – západ
V úterý 17. 2. 2015 se na kravařský zámek sjeli starostové obcí mikroregionu Hlučínsko - západ, členové skupin
komunitního plánování, zástupci poskytovatelů sociálních služeb v naší oblasti, hosté z Frenštátu pod
Radhoštěm, statutárního města Ostravy, Oder a Frýdlantu. Celé setkání moderovala a vedla paní Dana
Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje. Po zahájení programu představil počátky tohoto projektu
Ing. Andreas Hahn, bývalý předseda mikroregionu Hlučínsko - západ. Před dvěma lety 1. 3. 2013 právě on s
předsedou Sdružení obcí Hlučínska Mgr. Herbertem Paverou iniciovali spuštění uvedeného projektu. Díky
projektu se postupně v jednotlivých obcích tvořily Střednědobé komunitní plány šité na míru místních potřeb.
Jejich cílem je mapovat sociální potřeby obyvatelů v daných obcích a řešit tyto potřeby díky poskytovatelům
sociálních služeb, které se nabízejí. S dalším příspěvkem vystoupil místostarosta města Kravař, Ing. Petr
Muczka. Ve svém vystoupení přiblížil dvě sociální služby, které na území Kravař nyní fungují. Nejprve byl
zmíněn Domov seniorů sv. Hedviky v Kravařích. Zařízení, které přešlo před lety na město a v posledních letech
se z něj stává vyhledávané místo jak pro místní tak i přespolní zájemce. Na daném zařízení je vidět, že místní
zřizovatel může být garantem pro dobrý rozvoj a fungování tohoto zařízení. Další sociální službou, která vzešla
z komunitního plánování sociálních služeb, je služba sociální prevence, terénní, což je sociální terénní služba, v
Kravařích zaměřená na práci s uživateli drog a s lidmi ohroženými závislostí nebo závislostním jednáním. Ta
začala fungovat v minulém roce. Služba mapuje stav drogově závislých na území Kravař. Dochází k navazování
kontaktů s uživateli drog a dotyční jsou seznamování s riziky, kterým se vystavují jejich užíváním. Důraz je
kladen na motivování dotyčných, aby se vymanili ze závislostí a znovu se zapojili do běžného života. Dále
vystoupili hosté, kteří prezentovali komunitní plánování sociálních služeb ve svých městech. Zhlédli jsme
prezentaci vedoucí odboru sociálních služeb z Frenštátu pod Radhoštěm, kterou podpořila i starostka města
Mgr. Zdeňka Leščišinová, a také prezentaci z Ostravy o stavu tamějších sociálních aktivit. Prezentace z
Frýdlantu nad Ostravicí nás uvedla do postupného rozvoje komunitního plánování sociálních služeb v
jednotlivých letech. V závěru obdrželi starostové příslušných obcí písemný materiál 1. Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - západ.
Nyní tedy víme, co chceme v dané oblasti v našich městech a obcích změnit a budeme se snažit život
potřebných v rámci možností, které máme ulehčit a zlepšit. Všechny dokumenty týkající se komunitního
plánování sociálních služeb najdete na www.kravare.cz v sekci občan – komunitní plánování – dokumenty.
Městský úřad Kravaře - Ing. Petr Muczka, místostarosta________________________________________________

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Rohov 2014 – 2017 byl schválen zastupitelstvem obce
Rohov na 3. zasedání dne 12.2.2015 a najdete jej na webových stránkách obce www.rohov.cz.________

__________________________________________________________________________________
Sportovní okénko – Světový šampionát v cyklokrosu se konal 1. února 2015 v Táboře
Tábor, Opava – Před startem světového šampionátu chtěl dojet v první
padesátce. Nakonec se však opavský cyklokrosař Matěj Lasák na trati
v Táboře vměstnal do třicítky. Do cíle nedělního závodu v kategorii Elite
dorazil na devětadvacátém místě. Matěj k tomu podotkl - „První třicítka byla
takovým mým snem, který se mi povedlo splnit. Jsem maximálně spokojený,"
komentoval svěřenec trenéra Zdeňka Mlynáře ze stáje Max Cursor. Zároveň je
třeba dodat, že nebýt smolného pádu na trati, mohlo to být ještě lepší. Na zem
se mimochodem poroučel ve stejné zatáčce, kde spadl i před pěti lety, kdy se
v Táboře mistrovství světa konalo naposledy: „Stabilně jsem jezdil okolo
třicátého místa. Chvilku na sedmadvacáté a chvilku třeba na dvaatřicáté
pozici. Měnilo se to. Bohužel zhruba v půlce závodu jsem spadl. Když jsem se
pokoušel nasednout zpátky na kolo, předjela mě skupinka několika jezdů.
Následně se to roztrhalo a dopředu se propracovávalo velmi složitě. Fanoušci byli fantastičtí ". Opavský
cyklokrosař za sebou nemá vůbec špatnou sezonu. Mezi Elitáři se dokázal prosadit, pravidelně se zúčastnil
světových pohárů a rozhodně nezapadl ani v domácím seriálu Toi Toi Cup. V celkovém hodnocení obsadil
šestou příčku. „Myslím si, že sezonu mohu hodnotit jenom pozitivně. Propracoval jsem se až na
devětaosmdesátou pozici světového žebříčku. V českém poháru to mohlo být lepší. Celou dobu jsem soupeřil
s Vláďou Kyzivátem o třetí čtvrté místo. Nedokončení podniku v Kolíně mě stálo klíčové body," připustil Matěj
Lasák, jenž si na několik týdnů od kola dopřeje zasloužené volno.„V březnu se pak vydám na tradiční
soustředění do Chorvatska, kde budu trénovat už na silnici," popisoval jezdec stáje Max Cursor a na závěr
dodal: „Za vynikající sezonu patří velký dík mému trenérovi Zdeňku Mlynářovi, celému týmu, rodině a
v neposlední řadě také mé přítelkyni Šárce Chmurové, která fungovala jako můj mechanik."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOWLINGOVÁ SOUTĚŽ O OPAVSKÝ POHÁR – 9. ROČNÍK
Zřejmě málo kdo ví, že v tomto sportu má naše obec skvělého reprezentanta. Jde o p. Jiřího Ryšku, který je
v bowlingu opravdový profesionál. Pan Ryška reprezentuje tým Sofym A kde je zároveň kapitánem družstva.
Jarní bowlingové soutěže družstev se v Opavě naplno rozjely nejdříve„Opavským pohárem“.
V kvalifikačních kolech se rozhodlo o šesti finálových účastnících z každé bowlingové ligy a 3 nejlepší z těchto
finálových kol poté uplatnili právo postupu do superfinále.
Ve finále extraligové skupiny se nejlépe dařilo Sofymu B, který za sebou nechal své áčko a Segezhu.
V 1.lize vyhrálo bez jediné porážky RKL, před Strojservisem Ulička a Witzenmannem. Ve 2.lize měla největší
štěstí 1.Slezské Strojní, která kuriózně zvítězila, přestože podle náhozu by skončila až na 5.místě. Na dalších
postupových místech skončil Growway Team a Retis. Třetí ligu „Opavského poháru“ ovládl OVZ Team, před
týmem Technici a Speedway Trading. Všechna tato úspěšná družstva postoupila z těchto finálových bojů do
superfinále.
Superfinále jasně ovládl tým Sofym A, který hrál pod kapitánem Jiřím Ryškou ve složení Martin
Orálek, Miroslav Křesťan a Andrzej Bednarz. Sofym se tímto stal historicky nejúspěšnějším družstvem
„Opavského poháru“. Stříbro si odnesl Sofym B, když uhájil svou pozici o pouhé 2 kuželky před týmem
Strojservis Ulička, který byl asi nejpříjemnějším překvapením této soutěže. Na smutném 4.místě skončilo
Segezha, před Retisem (5.), RKL (6.) a Witzenmannem (7.), který byl
minulý rok stříbrný. Další místa obsadili, Technici (8.), Growway
Team (9.), Speedway Trading (10.), 1.Slezská Strojní (11.) a
superfinálovou dvanáctu uzavřel OVZ Team.
Hrálo se v Raketě bowling na zbrusu nových kuželkách a o velmi
slušné výkony nebyla nouze. Na dveře už ťuká jarní Mezipodniková
bowlingová soutěž, na kterou jsou hráči určitě dobře připraveni.
Na obrázku jsou zástupci 3 vítězných družstev : zleva J.Lakomý,
T.Ulička a P.Kozelský ze Strojservisu Ulička. Následuje A.Bednarz a
M.Křesťan ze Sofymu „A“ a J.Ryška, J.Hoschna a K.Jašek ze
Sofymu“ B“.
OBĚMA SPORTOVCŮM DĚKUJEME ZA REPREZENTACI V TĚCHTO SPORTECH A PŘEJEME PŘEDEVŠÍM ZDRAVÍ A
HODNĚ SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ DO BUDOUCNA !
Daniel Procházka, starosta_______

_________________________________________________________________________________________

Činnost žáků zima 2015
Vážení čtenáři sportovní rubriky Rohovského zpravodaje. Protože jaro už pomalu klepe na dveře, a to znamená,
že se co nevidět rozběhne jarní sezóna, dovolte, abychom vás informovali o aktivitách našich žáků v zimním
období. Momentálně náš tým trénuje každý týden v tělocvičně v Sudicích a každý druhý čtvrtek v hale ve
Strahovicích. Účast na trénincích je až překvapivě početná. Tomu asi hodně pomohlo, že nás nepostihla žádná
virová epidemie.
Herní příprava začala 11.1. tzv.Trianglem v Opavě, kde jsme odehráli 6 zápasů, a to dvoukolově proti SFC
Opava a Minervě Opava. Tato utkání pro nás byla obrovskou zkušeností. Mohli jsme v nich poměřit síly proti
nejlepším týmům Opavska. 21.2. jsme byli účastníky velmi prestižního turnaje O pohár starosty obce Bolatice.
V konkurenci 8 týmů jsme došli až těsně pod vrchol a brali stříbrné medaile. V základní skupině jsme porazili
Štěpánkovice 1:0, Bolatice 3:0 a remizovali se Štítinou 0:0 a skončili na prvním místě ve skupině. V semifinále
jsme si pak vyšlápli na Oldřišov a uštědřili jim tenisového kanára 6:0. Ve velké finálové bitvě proti Štítině jsme
pak nestačili odpovědět na smolný a zároveň jediný gól v naší síti a prohráli jsme 1:0. Barvy Rohova hájili: M.
Prasek, D. Pavlovič, M. Slanina, V. Stříbný, A.Tomíček, E. Pekárková a A. Halfar, který byl dokonce vyhlášen
nejlepším hráčem celého turnaje. Dále pak z našeho týmu zazářili svými excelentními výkony V.Stříbný a
A.Tomíček. Všem zúčastněným hráčům patří velká pochvala.
28.2. jsme uspořádali žákovský turnaj v hale ve Strahovicích. Protože náš kádr se momentálně skládá z 16
hráčů, mohli jsme si dovolit postavit hned 2 týmy.Dále se účastnila
družstva z Kobeřic, Hněvošic, Chlebičova a Strahovic. Tento turnaj jsme pojali pod heslem: Každý tým
vyhrává a není poražených. Proto nebyly důležité výsledky, ale aktivní účast ve hře. Pro hráče byla připravena
stejná odměna v podobě zlaté medaile a zlatého poháru pro každý tým a samozřejmě nezbytné šampaňské na
pokřtění poháru. Myslím, že se tato myšlenka sešla s velkým uznáním všech zúčastněných a trenéři si mohli
vyzkoušet všechny hráče a taky si tyto zápasy v klidu užili.
Velké poděkování patří hlavnímu rozhodčímu turnaje Martinu Pinčekovi, který zde předvedl asi největší
sportovní výkon, když nonstop odpískal všech 15 zápasů a hlava se mu musí točit ještě dnes, protože uhlídat
pořádek na hřišti a ještě rodiče v hledišti je obrovský výkon. Moc děkujeme všem, kteří se jakoukoli pomocí
podíleli na přípravě a samotném chodu celého dne.
Martin Halfar

Turnaj Bolatice

Turnaj Strahovice
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

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 !

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
I v letošním roce se na nás obrací vedoucí právního oddělení dTestu Mgr. Lukáš Zelený jako
největší spotřebitelská organizace v České republice s aktuální nabídkou spolupráce.
Také občané naší obce se totiž mnohokrát denně ocitají v roli spotřebitelů a mnohdy se setkávají s
nejrůznějšími úskalími. Velké riziko na nás číhá například na předváděcích akcích a při podomním
či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a
některým jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale i v mnoha méně kritických situacích je
důležité znát svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. Nabízí proto i občanům
naší obce bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9-17 hod., běžný
telefonní tarif)
- průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě jejich tisk. zpráv
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím jejich služeb na webové adrese
www.vasestiznosti.cz
- populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a
mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky
obchodníků, koupě ojetého vozu a další)
- samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené k volné distribuci
Pokud Vás nabídka bezplatné spolupráce zaujala – kontakt na e-mailové adrese spolupráce@dtest.cz.
Společně se pak můžete domluvit na formě spolupráce, která bude přesně vyhovovat Vašim podmínkám a
zvyklostem.
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov za rok 2014
Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o bezpečností situaci v obci za
rok 2014. Na území obce Rohov došlo v roce 2014 ke spáchání 2 trestných činů, došlo ke spáchání 10
přestupků, viz tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
trestné
přestupky
řidiči pod vlivem alkoholu
dodání na protialkoholní
činy
nebo návykových látek
záchytnou stanici
0
2
0
0
2009
8
10
0
0
2010
5
10
0
0
2011
2
4
0
0
2012
4
6
0
1
2013
2
12
5
0
2014
Analýza trestných činů v rámci obce Rohov
V roce 2014 byly evidovány 2 trestné činy, což je o 2 skutky méně než v roce 2013. Ze 2 spáchaných trestných
činů se policií ČR podařilo objasnit dva skutky, v prvním případě se jednalo o ohrožení pod vlivem návykové
látky řidiče motorového vozidla. V druhém skutku se jednalo o krádež peněz a věc byla po zjištění osoby
pachatele předána věcně příslušnému oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování
Územního odboru v Opavě. Celková vzniklá škoda při spáchání trestné činnosti za rok 2014 činí 32.900,- Kč.
Analýza přestupků v rámci obce Rohov
Za rok 2014 bylo evidováno 10 přestupků, což je o 4 více než v roce 2013. Skladba je následující:
2 přestupky proti občanskému soužití, oznámeny správnímu orgánu při OÚ Rohov,
4 přestupky na úseku BESIP - ve všech případech se jednalo o podnapilé řidiče a byly oznámeny příslušnému
odboru dopravy
2 přestupky proti majetku – neobjasněné, v prvním případě šlo o poškození hraničního znaku č. II/54/13,
v druhém o poškození oplocení u rodinného domu se škodou 500,- Kč
1 přestupek proti pořádku ve státní správě, objasněno a oznámeno příslušnému správnímu orgánu
1 přestupek v dopravě – dopravní nehoda cizince bez zranění, šetřena dopravním inspektorátem Opava
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
PČR Opava. Za rok 2014 skupina dopravních nehod řešila v obci 1 dopravní nehodu. Ze strany OOP Kravaře
byly v obci řešeny 2 přestupky v dopravě v blokovém řízení.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se dopustili pachatelé,
jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky. Bezpečnostní situace v obci
Rohov je vzhledem k loňskému roku mírně zlepšená díky snižujícímu se počtu spáchaných trestných činů a
díky narůstající objasněnosti kriminality policií ČR. Mezi obecním úřadem a obvodním oddělením PČR Kravaře
je dobrá spolupráce, která je zajišťována územně odpovědným policistou, jejich vedením, jakožto i ostatními
policisty OO PČR Kravaře. V rámci činnosti obvodního oddělení policie ČR v Kravařích ve spolupráci
s dopravním inspektorátem Územního odboru Opava a Službou cizinecké policie ČR byly
uskutečněny bezpečnostní opatření spočívající v provádění kontrol se zaměřením na
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Pokud nebudou společností i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního
jednání, nelze očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany
obyvatel jde zejména o zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany
PČR o doplnění personálních stavů, vzdělávání policistů, zavádění nových metod a
technologií do praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii ČR.
Ve svěřeném okrsku na území naší obce odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného pořádku při předcházení
a odhalování trestné činnosti územně odpovědný policista prap. Radek Bokiš._____________________
Tip na výlet
Pondělí velikonoční - 6.4.2015 od 13.00 hod. se uskuteční Koňská procesí v Pietrowicach Wielkich (Polsko) –
Kostel Svatého Kříže. Průvod z této obce ke kostelu Sv. Kříže, starému 348 let, zde mše svatá a poté zpět do
Wielkich Pietrowic, kde bude další kulturní program.

_____________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Rohovské děti nás přijely navštívit
Na konci ledna 2015 nás v naší školce v Sudicích
navštívily děti z mateřské školy v Rohově. Děti se velmi
těšily a připravily pro ně malý dárek. Vyrobily pro ně
kytičku z lízátka. Společně jsme je provedli naší školkou
a předali dáreček. A protože je čekala ještě prohlídka
školy, museli jsme se s nimi rozloučit. Prohlídku budovy
školy jsme začali školní družinou, šatnou a navštívili jsme
první třídu při hodině tělocviku. Děti z první třídy nám
předvedly, jak pěkně cvičí a s dětmi z Rohova si spolu
zasoutěžily. Děkujeme paním učitelkám a dětem, že se
přijely za námi do školky a školy podívat a strávily s námi
krásné dopoledne._______________________________

Maškarní ples v Sudicích V Sudicích se v neděli 1. března
2015 uskutečnil již tradiční dětský maškarní ples. Od dvou hodin
odpoledne se tělocvična místní základní školy začala plnit dětmi
v originálních a krásných maskách. Přiletěly čarodějnice,
přitančily víly, svou krásou oslňovaly princezny. O jejich přízeň
se pak nejčastěji ucházeli spidermani, kostlivci a kovbojové.
Děti se zúčastnily různých soutěží a plnily zajímavé úkoly.
Bravurně to zvládaly i ty nejmenší děti. Pro všechny zúčastněné
byla připravena bohatá tombola, nechybělo ani skvělé
občerstvení. Po celou dobu maškarního plesu se z tělocvičny
ozýval dětský smích, a to je vždy jasný důkaz toho, že se celá
akce povedla. STROM Sudice a ZŠ a MŠ Sudice děkují všem maskám za jejich účast a těší se na další akci.___
LENKA
HANUSCHOVÁ
PRVNÍ V OKRESE OPAVA V
SOUTĚŽI
V ANGLICKÉM
JAZYCE Naše žákyně 7. třídy
Lenka Hanuschová
zvítězila
v konkurenci dalších 24 žáků
z okresu Opava. Žáci soutěžili
v Opavě dne 26. 2. 2015
v zajímavé soutěži v angličtině.
V kategorii mladších žáků na
vyšším stupni ZŠ Lenka předvedla
své jazykové dovednosti a znalosti
před porotou. V testu z gramatiky
a znalosti slov, stejně tak jako
v ústní části, obdržela nejvíce bodů
ze všech a zvítězila. V kategorii
starších žáků reprezentoval naši
školu žák 8. třídy Daniel Šušolík,
který obsadil rovněž pěkné 6.
místo. Jsme malá škola, avšak máme nadané a šikovné žáky, kteří se dokáží úspěšně srovnat se svými
vrstevníky z okolních škol. Lence k jejímu vítězství gratulujeme a věříme, že si tuto zkušenost a úspěch ponese
dále do života a bude se chtít v cizím jazyce stále zdokonalovat. Její úspěch nás všechny moc potěšil.
Blahopřejeme, Lenko!!!
______________________________ lic. Petra Ratajová
Jako každé jaro pořádáme soutěž Soutěž v ZŠ o nejkrásnější velikonoční
dekoraci Své výrobky, které mohou být z jakéhokoliv materiálu, přineste do 26. 3.
2015. (Nejpozději však v pondělí 30. 3. 2015).
Všechny výrobky budou tvořit
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU a budou pomocí hlasování vyhodnoceny. Výrobky
odevzdávejte paní učitelce Mgr. Lence Střížové (3. třída) nebo paní učitelce Mgr.
Kateřině Hrubé (2. třída). Těšíme se na Vaše krásné nápady!

___________________________________________________________________________________
Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé
onemocnění centrálního nervového systému, jehož
příčina není dosud známa. Nemoc propuká většinou v
mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je
typické střídání období záchvatů (atak) a období
zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a
proto i léčba či prevence jsou těžké. Na celém světě
RS trpí 2,5 milionu nemocných. Nemoc se vyskytuje
hlavně ve středních a chladnějších zeměpisných
šířkách. Rizikovými faktory nemoci jsou kromě
genetické dispozice EB virus, kouření a nedostatek
vitaminu D.
Sanatoria Klimkovice se mimo jiné specializují na
neurorehabilitaci a zmírnění následků roztroušené
sklerózy. Pacienti s touto diagnózou tvoří celou čtvrtinu
dospělých klientů lázní. Mezi ně patří i paní Pavla, 43letá
účetní ze Šumperka. Diagnóza roztoušené sklerózy ji byla potvrzena před více než 20 lety. Jen díky velkému odhodlání,
úsilí a spolupráci s odborníky se ji daří vést plnohodnotný a šťastný život. S progresem nemoci je spojeno nejen množství
fyzických projevů a strádání, ale také velký nápor na psychiky, časté deprese. Léčba roztoušené sklerózy tedy musí být
komplexní, tak aby obsáhla všechny zmíněné projevy, které jdou, bohužel, ruku v ruce. Právě na multidisciplinární strategii v
léčbě RS vsadili specialisté klimkovických lázní. Díky přímé návaznosti práce fyzioterapeutů, psychologů, ergoterapeutů i
logopedů dochází k významnému zlepšení klinických projevů RS. Paní Pavla dlouhodobě řeší problém se stabilitou, není si
příliš jistá při chůzi a koordinaci svého těla v prostoru. Což dokáže vyřešit jedině pravidelný pohybový režim, který dokáže
zajistit jedině pobyt v lázních a poté následné cvičení i v domácím prostředí. Při nástupu do lázní paní Pavla absolvovala
diagnostické vyšetření, na základě kterého fyzioterapeut sestavil rehabilitační plán na míru. Mnohé ze cviků pak Pavla
využila i při cvičení doma. RS bohužel ovlivňuje i takové funkce lidského mozku, jako je paměť, pozornost a také
komunikační schopnosti. S těmito problémy v Klimkovicích pracují v samostatném klinickém pracovišti. Paměť a pozornost
je trénována díky nejmodernějším počítačovým technologiím KOGNI PLUS. Na tento trénink pak navazuje každodenní
logopedická péče. O
rozsahu a intenzitě
programu
si
může
rozhodnout
každý
pacient sám. Nabídka
neurorehabilitační péče pro diagnózu RS je více než široká.
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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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KULTURNÍ KALENDÁŘ NA r. 2015
organizátor

čas

místo

24.1.2015 V. Obecní ples

Roháček, o.s. + OÚ

20.00

17.1.2015 Zvěřinové hody

Myslivci Strahovice

12.00

SDH Rohov

20.00

15.2.2015 Maškarní ples

Roháček, o.s.

14.30

28.2.2015 Zimní turnaj mini žáků

TJ Spartak + OÚ

08.00

11.4.2015 Retro párty

Roháček o.s.

19.30

sál OD
sál OD
sál OD
sál OD
Těl. Strahovice
sál OD

datum

název akce

7.2.2015 Ples SDH Rohov

20.26.4.2015

Výstava obrazů a fotografií

30.4.2015 Pálení čarodějnic
duben

Výstavka Den země MŠ
Oslavy 90. výročí SDH

9.5.2015 Rohov

Den země
Den matek
květen
30.5.2015 Dětský den
květen

OÚ Rohov
Roháček o.s.

17.00

MŠ Rohov
SDH Rohov

13.00

OÚ+MŠ+ZŠ

08.00

MŠ Rohov
SDH Rohov
SDH Rohov

14.6.2015 Setkání seniorů

OÚ Rohov

14.00

27.6.2015 Rohovský odpust

SDH Rohov

15.00

4.-5.7.2015 Sportovní slavnost

TJ Spartak

Letní tábor
1.8.2015 Strassenfest

15.8.2015 Letní turnaj mini žáků
29.8.2015 Ukončení prázdnin
VII.Cyklokrosové
září
závody

Roháček o.s.
SDH Rohov

18.00

TJ Spartak

10.00

Roháček, o.s.

16.00

SK Veha

září

IN-LINE závody
Vinobraní

SK Veha+obec

září

Výstava ovoce a zeleniny

ČZS Rohov

září

24.25.10.2015

Potáborové setkání
27.10.2015 Světluškový rej

listopad

Zimní setkání seniorů

28.11.2015 Adventní jarmark

Roháček, o.s.
Roháček o.s.

17.00

obec Rohov

14.00

Roháček o.s. + Klub seniorů

14.00

prosinec

Turnaj ve stolním tenise

prosinec

Roháček o.s.+OÚ

prosinec

Mikulášské setkání
Vítání občánků
Krmáš

prosinec

Zpívání u vánoč.stromu

Klub seniorů+OÚ

prosinec

Veřejné bruslení

SDH Rohov

prosinec

areál TJ
areál ČZS
kaple+areál ČZS
areál TJ
Velké Karlovice
ul.Horní
areál TJ
areál ČZS
CVA Rohov
CVA Rohov
sál OD
sál OD

ČZS Rohov

TJ Spartak

kaple+sál OD
okolí obce
sál OD

bude upřesněno

31.5.2015 Memoriál H.Hluchníka

14.-25.7.2015

sál OD
areál ČZS
foyer OD

17.00

obec Rohov
obec Rohov

Žimrovice
areál ČZS
sál OD
obecní dům
tělocvična TJ
kaple+sál OD
sál OD
kaple+sál OD
kaple
Bully aréna

DATA A ČASY KONÁNÍ AKCÍ MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU UPRAVOVÁNY !!
Poznámka :
CVA Rohov - Centrum volnočasových aktivit (areál bývalé skládky)
ČZS ROHOV - Český zahrádkářský svaz
TJ Spartak Rohov - Tělovýchovná jednota
SDH Rohov - Sbor dobrovolných hasičů
Roháček, o.s. - občanské sdružení
SK Veha - Sportovní klub Veha Team - cyklokrosový oddíl

