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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čtenáři,
dnešní úvodní slovo bych věnoval schválenému rozpočtu obce Rohov na rok 2015. Rozpočet byl schválen
zastupitelstvem obce dne 22.4.2015. Tento rozpočet byl v příjmových i výdajových položkách schválen
v rekordní výši cca 11,5 mil. Kč. Tato výše byla ovlivněna především velkým přebytkem finančních prostředků
z minulého roku, ale rovněž nezanedbatelnou částkou finančních prostředků obdržených v rámci dotačních
financí pro naši obec v minulém roce. Nezanedbatelným navýšením příjmové stránky rozpočtu obce je však také
aplikace nového zákona o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od loňského roku a který nám
poměrně pozitivně zvýšil příjmy obce z těchto zdrojů, které jsou v našem případě klíčové. Níže tedy uvádím ve
stručnosti skladbu rozpočtu (vč. komentáře) rozčleněnou po jednotlivých kapitolách tříděných podle čísel
položek, které však pro snadnou orientaci neuvádím :
Kapitola silnice – v této kapitole jsou vyčleněny fin. prostředky na pokrytí realizace projektů spojených
s výstavbou nové komunikace směrem na Krzanowice („Stromkové aleji“) a spojovací komunikaci k Centru
volnočasových aktivit (CVA) „Na skládce“ v celkovém objemu cca 1,2 mil. Kč (cesta na Krzanowice – 750 tis.
Kč, cesta k CVA – 440 tis. Kč). Tyto fin. prostředky tvoří pouze spoluúčast obce – celkové náklady jsou
samozřejmě vyšší (informoval jsem Vás již v předešlých vydáních Rohovského zpravodaje)
Kapitola autobusové čekárny – zde jsou vyčleněny výdaje pouze na běžnou údržbu ve výši cca 7 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že máme v celé obci autobusové čekárny nové, není třeba provádět již nic navíc
Kapitola dopravní obslužnost – na zajištění vybraných spojů oststní dopravní obslužnosti veřejné autobusové
dopravy bude obec Rohov spolufinancovat výdaje s tím spojené společnostem TQM-holding s.r.o. Opava a
Arriva Morava a.s. Ostrava částkou 66 tis. Kč
Kapitola odpadní vody/kanalizace – na tuto oblast jsme vyčlenili prozatím 7 tis. Kč, které jsou určeny rovněž
na každoroční běžnou údržbu. Bude-li zapotřebí vyšších výdajů, budou pokryty z rezervy rozpočtu
Kapitola školství-mateřská škola – na chod naší mateřské školy máme vyčleněno 250 tis. Kč a jde o tzv.
neinvestiční příspěvek, tedy na běžný chod bez investičních akcí (např. stavebních), které v letošním roce
plánovány nejsou
Kapitola knihovna – na zajištění chodu knihovny, jehož součástí je i veřejně-přístupný internet jsme schválili
částku ve výši 60 tis. Kč, z čehož největší položka (40 tis. Kč) je na pořízení nových knih (požadavek
samotných čtenářů). Na vedení kroniky obce je navíc vyčleněno 5 tis. Kč
Kapitola sakrální stavby (kaple sv. Petra a Pavla, pomníky) – v této kapitole je schváleno 113 tis. Kč,
z čehož 60 tis. Kč je určeno na obnovu „ruského památníku“ (z toho však bude 40 tis. Kč vráceno obci formou
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40 tis. Kč po realizaci akce). Ostatní výdaje jsou na běžnou
údržbu, el. energii, ad.. Počítáme rovněž o obnovou (vyčištěním) kříže před kaplí_____________________
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Kapitola kultura – na kulturu je vyčleněno 155 tis. Kč. Do této kapitoly patří např. výdaje na Odpust, Krmáš,
Strassenfest, Vítání občánků, Zpívání u vánočního stromu, nákup dárkových balíků, blahopřání, květin u
příležitosti jubileí našich občanů, dary do tomboly na plesy, výdaje na setkání seniorů, výdaje na činnost a
opravu hudebních nástrojů našeho muzikantského souboru Rohovanka, sladkosti na Mikuláše pro děti apod.
Kapitola sportovní zařízení + tělovýchovná činnost – na opravy a údržbu těchto (obecních) zařízení počítáme
s částkou 71 tis. Kč a jde především o opravu sportovního areálu TJ Spartak (konkrétně na opravu zatékající
střechy - 50 tis. Kč), ale také třeba na zajištění kluziště v areálu „Na Kučakovci“ nebo zajištění závodů na „INLINEch“ v areálu CVA (částka 10 tis. Kč na věcné ceny)
Kapitola děti a mládež + ostatní činnost a rekreace – v této kapitole počítáme pouze s výdaji na pravidelné
odborné prohlídky dětských hřišť či běžnou údržbu (11 tis. Kč) a na pořízení projektové dokumentace na II.
etapu IN-LINE dráhy (11 tis. Kč).
Kapitola nebytové prostory – pod touto kapitolou jsou zařazeny obecní budovy a prostory (obecní dům, dům
služeb, areál ČZS, bývalý obecní úřad či požární zbrojnice), na jejichž údržbu či obnovu jsme vyčlenili 914 tis.
Kč. V této částce je však zahrnut i projekt zřízení klubovny ve sklepních prostorách pod MŠ Rohov v objemu
580 tis. Kč (v rozpočtu krytí 100%, avšak případným získáním dotace se poměrná část „vrátí“ do rozpočtu
obce). V této kapitole, respektive ve finančním objemu, je zahrnuto 129 tis. Kč na obnovu areálu ČZS
Kapitola veřejné osvětlení – na veřejné osvětlení máme v rozpočtu vyčleněno 117 tis. Kč, z čehož 102 tis. Kč
je určeno na el. energii a 15 tis. Kč na opravy či materiál spojený s běžnou údržbou
Kapitola pohřebnictví – v souladu se smlouvou o provozování a údržbě veřejného pohřebiště v obci Sudice
(„farní pohřebiště“) přispíváme na jeho provoz částkou 30 tis. Kč
Kapitola komunální služby – v této kapitole je v rozpočtu počítáno s finančními prostředky zejména na
pokrytí veškerých nákladů na pracovní místa zaměstnanců obce a také na obnovu a údržbu obecní techniky
(traktor, traktorové vleky, travní sekačky) v celkové výši 434 tis. Kč
Kapitola odpadové hospodářství – tato kapitola je složená z položek – nebezpečný, komunální, tříděný a
ostatní odpad. Je v součtu tvořená částkou 558 tis. Kč a tvoří ji především výdaje spojené s nakládáním odpadů
svozových a specializovaných firem, ale také na nákup pytlů na plasty, pronájem zvonů na skleněný odpad atd.
Jak jistě všichni víte, odpadové hospodářství provozuje naše obec v bývalé silážní jámě společnosti Ceta s.r.o.
Kobeřice, která je v současnosti pro naši obec sběrným místem. Za pronájem této plochy obec hradí výše
uvedené společnosti 7 tis. Kč za kalendářní rok. Nutno však podotknout, že většina finančních prostředků
vymezených v této výdajové kapitole rozpočtu obce bude snížena příjmovou stránkou rozpočtu obce výběrem
finančních prostředků od občanů a podnikatelských subjektů „za popelnice“ vč. „bonusů“ od společností
Asekol, Elektrowin, Ekobat, EKO-KOM apod.
Kapitola zeleň – zde je vyčleněno bezmála 250 tis. Kč a tyto peníze kryjí výdaje s veškerou péčí o obecní zeleň
vč. nákupu pohonných hmot, oprav techniky, školení či další odborné posuzování stavu zeleně na celém katastru
obce. Součástí této částky je však 82 tis. Kč na výsadbu nové aleje za „Špalírovskou cestou“, avšak bude-li na
tuto výsadbu poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR, bude v plné výši obci zpět
proplacena jako 100 % dotace. Jediným výdajem obce v rámci této výsadby bude financování geodetického
zaměření skutečné hranice pozemku, které je neuznatelným výdajem v rámci dotačního programu výše
uvedeného ministerstva.
Kapitola veřejně prospěšné práce + společensky účelné pracovní místa – na veřejně prospěšné práce máme
v rozpočtu obce schválenou částku 452 tis. Kč na všechny zaměstnance obce, kteří tyto práce vykonávají
prostřednictvím Úřadu práce, avšak většina těchto finančních prostředků bude obci refundována Úřadem práce.
Součástí těchto výdajů jsou náklady na ochranné pomůcky, školení či lékařské prohlídky.
Kapitola požární ochrana – v kapitole požární ochrana jsou vymezeny finanční prostředky ve výši 94 tis. Kč.
Z toho 56 tis. Kč je na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky hasičů, které jsou tvořeny výdaji spojenými s
obnovou techniky a vybavení jednotky (hadice, výstroj), pohonné hmoty, školení členů zásahové jednotky,
zdravotní prohlídky, revize výzbroje a výstroje a další neméně důležité položky zajišťující akceschopnost
zásahové jednotky hasičů naší obce. Tyto výdaje, jak jsem uvedl výše, jsou, a to zdůrazňuji, určeny pouze na
zajištění pomoci obyvatelstvu místní požární jednotkou v případě krizových situací (požár, autonehoda,
povodeň, atd.), nikoliv na „společenskou činnost“. Rozdíl (38 tis. Kč) tvoří výdaje spojené s organizací akce „90
let SDH v obci Rohov„ vč. výroby stolních kalendářů a pohoštění. Jelikož se bude v letošním roce za účasti
místního sboru pořádat mezinárodní hasičská soutěž Moravská brána (tentokrát ve Štěpánkovicích), vyčlenili
jsme 3 tis. Kč na startovné v této soutěži___________________________________________________
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Kapitola zastupitelstvo obce – pod tuto kapitolou spadají náklady na stanovené a schválené odměny za výkon
funkcí členů zastupitelstva obce vč. nutných odvodů, pojištění, školení a dalších. Tvoří ji částka 815 tis. Kč
Kapitola místní správa/obecní úřad – tato kapitola je ve výdajové stránce rozpočtu obce v objemu 1,385 mil.
Kč a do ní náleží např. – platy zaměstnanců vč. povinných odvodů a pojištění, zajištění chodu obecního úřadu
(veškeré energie, pojištění či materiál), ale také poštovní či bankovní poplatky, školení či právní poradenství
(přestupková agenda), zpracovávání dat a další náklady spojené s bezproblémovým chodem našeho obecního
úřadu. V této kapitole jsou zařazeny i náklady spojené s provozem obecního domu – voda, energie, revize,
služby, apod.
Kapitola pojištění majetku + finanční operace – veškerý obecní majetek vč. pracovníků obce je pojištěn u
pojišťovny Kooperatina a.s. a stojí nás každoročně 45 tis. Kč (jen pro informaci musím uvést i skutečnost, že
díky tomuto pojištění u této pojišťovny došlo k bezproblémovému proplácení škod po loňských lokálních
záplavách v obci, které byly v hodnotě cca 800 tis. Kč). Co se týče finančních operací, tak to jsou úroky ( 30
tis), které souvisí se splácením úvěru, který má naše obec z předešlých let a poplatky bance ( 20 tis).
Kapitola ostatní činnosti – obec Rohov je členem Sdružení obcí Hlučínska, Sdružení obcí mikroregionu
Hlučínska-západ, MAS Hlučínsko, Euroregionu Silesia. V rámci této kapitoly jsou vyčleněny finanční
prostředky na členské poplatky v těchto sdruženích a jsou ve výši 27 tis. Kč. Musím i u této kapitoly, respektive
těchto výdajů zdůraznit, že členství naší obce v těchto sdruženích je velmi výhodné pro naši obec zejména
v kolektivním rozhodování o „životě“ v našem regionu, při získávání nejrůznějších dotačních prostředků,
společných aktivit či školení a poradenství. V rozpočtu obce na letošní rok máme také vyčleněnou částku 40 tis.
Kč na pořízení nového Strategického plánu rozvoje obce Rohov na následné období zhruba 4 let.
V rozpočtu obce jsou nakonec vymezeny finanční prostředky na splátku úvěru (jistina) ve výši 240 tis. Kč. Jen
pro doplnění uvádím, že k dnešnímu dni je výše úvěru, který si obec sjednala v roce 2010 – 992 tis. Kč.
Srovnáme-li celkové předpokládané příjmy v rámci rozpočtu obce s výše uvedenými výdaji, tak dosáhneme
částky 3 779 667,- Kč, které zůstávají v rezervě rozpočtu obce na rok 2015.
Nakonec jsem si nechal samostatnou „kapitolu“, což jsou příspěvky místním organizacím. Toto téma je
s nadsázkou řečeno vždy ožehavým tématem mezi spolky, ale pokud se každý z nás podívá na různorodou
činnost našich spolků či provozování jejich zázemí (ve všech případech obecních zařízeních), tak se nelze divit
tomu, že k těmto situacím (bohužel) dochází. Tak tedy :
TJ Spartak Rohov – tělovýchovné jednotě je v rozpočtu obce vyčleněno v tuto chvíli 65 tis. Kč na
zajištění sportovní slavnosti (20 tis. Kč), turnaje minižáků v kopané (10 tis. Kč), turnaje ve stolním tenise
(10 tis. Kč), soustředění žáků (10 tis. Kč) a nákup dresů (15 tis. Kč). Dále je v rozpočtu pamatováno
s částkou 50 tis. Kč na opravu zatékající střechy v objektu kabin a v neposlední řadě 20 tis. Kč na pořízení
nových lavic v šatně hostů.
SDH Rohov – nad rámec povinných činností spojených se zajištěním akceschopnosti zásahové jednotky,
která je popsána výše v kapitole požární ochrana, budou v letošním roce naši hasiči organizovat (nebo již
zorganizovali) několik akcí pro širokou veřejnost. Na rohovský odpust, který SDH letos organizuje, je
v rozpočtu vyčleněno 50 tis. Kč (stejně jako všem ostatním spolkům organizujících odpust v předešlých
letech), na organizaci Strassenfestu je pamatováno částkou 10 tis. Kč
ČZS Rohov – místní organizaci zahrádkářů bylo zastupitelstvem obce v rozpočtu vyčleněno 129 tis. Kč a
tyto finanční prostředky budou použity pouze na obnovu areálu či ploch v areálu „Na Kučakovci“. Jde např.
o opravy podlah, vnitřních stěn, malby, mříže do oken, opravy venkovních lavic a další. Na samotnou činnost
zahrádkáři finanční prostředky nežádají
SK Veha Team – sportovnímu klubu byl zastupitelstvem obce schválen příspěvek 30 tis. Kč na zajištění
cyklokrosových závodů (zajištění trati, ceny, občerstvení) a 30 tis. na činnost klubu (startovné na
závodech, doprava, ubytování na závodech, apod.)
Roháček – tomuto spolku bylo v rozpočtu obce vyčleněno 55 tis. Kč na zajištění veškerých akcí především
pro děti a mládež z Rohova (dle kulturního kalendáře na letošní rok se jedná o 9 akcí) vč. zajištění a
organizace dětského letního tábora či adventního jarmarku
Klub seniorů – i přesto, že Klub seniorů v žádosti o příspěvek nespecifikoval výši požadavku, zastupitelstvo
obce se rozhodlo, stejně jako předešlé roky přispět tomuto klubu částkou 15 tis. Kč na zajištění setkávání
seniorů či organizaci poznávacích, poutních nebo obdobných výletů. K tomuto neinvestičnímu příspěvku byla
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dále připočtena částka 5 tis. Kč na nákup surovin (např. pečení cukroví) při pořádání akcí Zpívání u
vánočního stromu a adventního jarmarku a dílny
Myslivecké sdružení Strahovice - myslivcům bylo v rámci rozpočtu obce zastupitelstvem schváleno 20
tis. Kč jako neinvestiční příspěvek na nákup materiálu na údržbu mysliveckých zařízení, krmivo pro zvěř či
nákup lesních stromků
Svaz včelařů Kobeřice – tento spolek naši obec, stejně jako další sousední obce, oslovil vůbec poprvé.
V žádosti o příspěvek bylo tímto spolkem vysvětleno proč tento/tyto příspěvky po obcích požadují. Jelikož
tato organizace působí i na našem katastru a ve své registraci má 2 rohovské včelaře s 19-ti včelstvy,
rohovští zastupitelé vyhodnotili jejich žádost pozitivně a schválili částku 2 tis. Kč, které budou určeny na
vzdělávání včelařů nebo nákup pomůcek s upřednostněním rohovských včelařů
Jak si můžete sami na vlastní oči přečíst, rozpočet obce je po všech stránkách různorodý, je zde
pamatováno na běžný chod obce, na jeho údržbu, obnovu či investice, nemalou měrou podporujeme i
spolkovou činnost, seniory, děti a mládež. Co je však podstatné, lidé by si měli této činnosti vážit,
navzájem si pomáhat a spolupracovat. V mnoha případech to bohužel neplatí a to je velká škoda, neboť se
tato negativní stránka našeho života v obci dotkne chtíc nechtíc každého z nás.
Přeji tedy Vám všem, užívejte si života plnými doušky…
Daniel Procházka, starosta
Motto na úplný závěr –
„Važte si toho co máte, protože je pozdě vážit si toho, co jste měli“
_______________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Rohov oslavil 90 let od svého založení. V sobotu 9. 5.2015 se vydal průvod
od Obecního domu s prapory a hudebním doprovodem Rohovanky do kaple sv. Petra a Pavla, kde byla ve 13.00
hod. sloužena mše svatá za živé a mrtvé hasiče. Po mši svaté proběhlo v sále obecního domu občerstvení.

SDH Rohov zve všechny děti a jejich rodiče na již tradiční

DĚTSKÝ DEN
Akce proběhne v sobotu 30.5.2015 v 16.00 hod. v areálu Kučakovec, za nepříznivého počasí v sále
Obecního domu. Dětský den bude probíhat v indiánském stylu.
Zveme všechny děti a rodiče na odpoledne s hasiči !
Občerstvení pro všechny zajištěno. Na vaši účast se těší hasiči a pořadatelé !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá v neděli 7.6.2015 od 14.00 hodin
soutěž v požárním sportu mužů a žen „Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov.
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!_____
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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, 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!

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!__________
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že bude proveden

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 30. května 2015 na stanovišti:
AREÁL BÝVALÉHO JZD (sběrné místo - bývalá silážní jáma) v době od 8.00 do 12.00 hodin!

Občané mají možnost odevzdat každou sobotu v době od 8.00 – 12.00 hod. na sběrném
místě obce biologický rozložitelný a kovový odpad, případně další odpady !!!
__________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 2. června 2015
______________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 4. května 2015 očkování psů proti
vzteklině. Bylo naočkováno 33 psů, v obci je evidováno cca 97 psů - přesný
počet se neustále mění podle počtu přihlášených a odhlášených psů.
Povinností každého majitele psa je podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010
o místních poplatcích v obci Rohov přihlásit psa, který dovršil stáří 3 měsíců
a to do 15 dnů. Rovněž je povinností ohlásit zánik poplatkové povinnosti do
15 dnů od úhynu psa, darování jinému majiteli nebo prodejem, ztrátou,
utracení psa nebo přestěhování se apod. Na obecním úřadě si majitelé psů mohou stále zdarma vyzvednout
sáčky na sběr psích exkrementů !
________________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat - Bezplatná právní poradna Charity Hlučín
Bezplatné právní poradenství zprostředkovává Charita Hlučín již od roku 2010. Důvodem zřízení právní
poradny bylo to, že jsme se při své práci stále častěji setkávali s klienty, jejichž problémy byly bez právní
pomoci prakticky neřešitelné. Mnozí si však nemohli standardní právní poradenství z ekonomických důvodů
dovolit, popřípadě se ani neorientovali v tom, na koho a kde se obrátit. Proto jsme se rozhodli, že vyjdeme těmto
lidem vstříc a nabídneme jim možnost získat základní právní rady přímo u nás v Charitě, a to bezplatně. Protože
dlouhodobě spolupracujeme s právníky, nebyl problém myšlenku poměrně rychle realizovat.
Nyní je tedy praxe taková, že kdo má o bezplatné právní poradenství zájem, potřebuje se pouze kvůli velkému
množství žádostí dopředu objednat. Lze to učinit osobně v sídle Charity Hlučín, telefonicky na čísle
595 043 275 nebo e-mailem pravni.poradna@charitahlucin.cz. Termín poradny je, až na dopředu avizované
výjimky, vždy první pátek v měsíci. První objednaný klient přichází na řadu v 15.00 hodin a na každého klienta
připadá čas 20 minut. Do poradny je však samozřejmě možné objednávat se opakovaně, opět zdarma. Provoz
poradny končí v 17.00 hodin, ale je běžné, že při větším počtu zájemců se čas podle potřeby prodlouží.
Klienti mohou získat základní rady v oblastech pracovního, občanského, rodinného a trestního práva. Provoz
poradny se řídí platným provozním řádem, který je dostupný na www.charitahlucin.cz/pravni-poradna/ nebo
přímo v poradně. Ukáže-li se, že je problém charakteru spíše sociálního než právního, může klient využít i
přítomnosti pracovníka Charity Hlučín a požádat o základní sociální poradenství. To je samozřejmě také
bezplatné.
Poradna není omezena pro občany Hlučína, ale mohou ji využívat lidé z celého Hlučínska i blízkého okolí.
Přitom se jedná o přísně anonymní službu, neshromažďujeme o klientech žádné údaje, ani je nijak neevidujeme.
Velmi často přijímáme klienty na doporučení pracovníků sociálních odborů obcí. Služba je určena především
těm, kteří se nacházejí v hmotné či sociální nouzi nebo v jiné svízelné životní situaci.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín_________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ V RÁMCI PROJEKTU SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
„HLUČÍNSKO A POLSKÉ GMINY OČIMA MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ“
Výstava fotografií
a obrazů pod názvem
„Hlučínsko
a
polské
gminy očima malířů a
fotografů“ se uskutečnila
od 20. do 26. dubna 2015
ve společenském sále
Obecního domu v Rohově
a navštívilo ji cca 100
osob.
Projekt „Hlučínsko a
polské gminy očima
malířů“
byl
spolufinancován
z Operačního programu
přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská
republika 2007 - 2013.
____________________________________________________________________________________
Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová,
Ph.D. informuje o novém evidenčním systému
ESO, který je spuštěn na webových stránkách
www.ochrance.cz. Tento systém umožňuje
zájemcům vyhledávat zprávy a stanoviska
k případům, kterými se ochránce zabýval, ale také
například připomínky k zákonům a další
dokumenty. Můžete se tak detailně seznamovat
s právními názory veřejného ochránce práv na
konkrétní situace a témata. Systém ESO
umožňuje například jednoduše zjistit, jestli se
veřejný ochránce práv v minulosti nezabýval
určitou záležitostí, jaké právní stanovisko zaujal,
jaké argumenty použil. Takováto databáze
právních názorů může být užitečná i například pro
orgány státní správy jako určitý metodický návod
pro dobrou správní praxi. Přístup k právním
názorům ochránce a jeho argumentaci ocení také
advokáti i další zájemci. Dostupnost stanovisek
veřejného ochránce práv a snadnost jejich
vyhledávání jsou důležitým krokem ke zvyšování
právního povědomí. V současné době je
v Evidenci stanovisek ochránce ESO k dispozici
více než tisíc dokumentů a každý den přibývají
další. Systém umožňuje různé typy vyhledávání,
které lze vzájemně kombinovat a dosáhnout tak
co nejpřesnějšího výsledku. Je možné hledat
dokumenty například podle oblastí práva,
právního předpisu, k němuž se určitá záležitost
vztahuje, je možné hledat fulltextem apod.
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DEN ZEMĚ V ROHOVĚ 2015
Dne 24.4.2015 se v obci již poosmé konala akce „DEN ZEMĚ“. Letošní akce se nesla ve stejném duchu, jako
v předešlých ročnících. Na této akci se podíleli žáci ze Základní školy v Sudicích a rovněž děti z Mateřské školy
v Rohově. V minulosti jsme se zaměřovali pouze na celkový úklid v obci, ale i mimo ni. V letošním roce jsme
se zaměřili také na výsadbu nových lesních stromků v obecním lesíku „V druhém dole“ a především na
vyčištění plochy tohoto lesa pro další výsadbu. V tomto dni bylo pracovníky obce společně s dětmi a žáky
vysázeno 600 ks sazenic smrků. Tyto mladé stromy byly opatřeny nátěrem proti okusu, a také chráničkami,
které jsme vyrobili z použitých PET láhví. Po práci následoval zasloužený táborák a opékání párků. O týden
později bylo Mysliveckým sdružením Strahovice, ve kterém působí i rohovští myslivci, vysázeno dalších 500
sazenic smrků. Obecní lesík „V druhém dole“ tak prošel další obnovou porostu vč. doplnění o 1000 kusů
stromů. Do výsadby se zapojily i děti místní mateřské školy, které vysadily cca 200 keřů v Centru
volnočasových aktivit „Na skládce“. Dále byl na veřejných prostranstvích, v silničních příkopech, podél
obecního potoka, v parčících a ostatních lokalitách proveden sběr veškerých odpadků a všeho „škodlivého“
životnímu prostředí. Bylo vysbíráno několik desítek pytlů s tímto odpadem.
Tak jako předešlé roky, tak i letos byl v rámci Dne země proveden mimořádný sběr papíru a za utržené
prostředky budou zakoupeny další sazenice stromků pro další výsadbu. Součástí této ryze ekologické akce byla
výstavka dětí z naší mateřské školy, která byla instalována ve foyer Obecního domu v Rohově.
Rád bych tímto moc poděkoval všem, kteří se na této ryze ekologické akci podíleli. Zvláště chci poděkovat
pracovníkům obce, myslivcům a především dětem mateřské školy, žákům základní školy a jejich pedagogům za
pomoc, které si velmi cením.
Daniel P r o c h á z k a, starosta obce Rohov

__________________________________________________________________________________

POZVÁNKA NA DEN MATEK
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OSLAVU DNE MATEK,
KTERÁ SE KONÁ DNE 28.5.2015 V 15.30 HOD. V SÁLE OBECNÍHO DOMU ROHOV !
UVIDÍTE KRATOCHVÍLNOU HŘÍČKU SE ZPĚVY A TANCI

“Jak šel Pepa z Rohova do světa“
Vystoupí děti z Mateřské školy Rohov. Vstupné dobrovolné.

MŠ Rohov

___________________________________________________________________________

Místní knihovna Rohov pořádá
POHÁDKOVÉ NOCOVÁNÍ S KNÍŽKOU
Akce proběhne od pátku 22.5.2015 od 17.00 do soboty 23.5. do 9.00
v Místní knihovně v Rohově
S sebou si přineste:
pohodlné oblečení, přezůvky, hygienické potřeby, spacák, karimatku,
polštářek, baterku.
Druhá večeře bude zajištěna, také snídaně a pitný režim.
Knihovna zve děti ze 3.-5. třídy, pokud budete mít zájem, přihlaste prosím Vaše dítě u Adély
Komárkové nebo Markéty Kretkové (ještě jsou volná místa !)._____________________________

__________________________________________________________________________________

Roháček o.s. informuje o činnosti za rok 2014
Spolek Roháček, o.s. má za sebou další rok své působnosti. I uplynulý rok byl velmi zdařilý. V lednu jsme
pořádali již V. Obecní ples, který byl realizován ve spolupráci s Obecním úřadem Rohov. V měsíci únoru se
konal v sále Obecního domu Maškarní ples pro děti. Tuto akci navštívilo více jak padesát dětí v krásných
maskách v doprovodu svých rodičů a prarodičů. V měsíci dubnu se uskutečnily další dvě akce. Již tradičně
první sobota po Velikonocích patřila akci nesoucí název Retropárty. A jak název sám uvádí, jedná se o akci,
jejíž návštěvníci přišli v různém retro oblečení a stylová retro hudba hraná z vinylových desek vytvořila skvělou
atmosféru. Poslední den v měsíci dubnu jsme se s mnoha čaroději a čarodějnicemi vydali společným průvodem
obcí, na jehož konci jsme upálili na hranici čarodějnici. Jednalo se o akci s názvem Pálení čarodějnic.
Spolek Roháček pořádal v květnu vzdělávací seminář na téma ,,Jak být dobrým vedoucím“, který byl realizován
v rámci projektu ,,Dobrá rada pro lepší zážitky“. Finance na tento projekt jsme úspěšně získali z nadace Thing
Big O2.
Dva prázdninové víkendy jsme se vydali prozkoumávat ,,(Pod)mořský svět“ do Velkých Karlovic, kde jsme se
42 dětmi strávili Letní tábor a nezapomenutelných 11 dnů. Poslední srpn
ový víkend patřil opět dětem. V obecním domě jsme se společně rozloučili s prázdninami (akce zde musela být
přesunuta z důvodu špatného počasí). V říjnu se sešli všichni „táborníci“ na Potáborovém setkání a strávili jsme
spolu dva dny plné her a zábavy v areálu Dobré pohody v Žimrovicích. Na konci října jsme se vydali na průvod
s broučky se svítilnami napříč vesnicí. Akce byla ukončena opět na Kučakovci u táborového ohně, kde jsme
všechny broučky uložili k zimnímu spánku.
V loňském roce jsme ve spolupráci s Klubem seniorů a Místní knihovnou opět zrealizovali akci pod názvem
Adventní jarmark a dílna. Tato akce byla určena dětem i dospělým. Každý měl možnost
si vyrobit a odnést domů tradiční i netradiční vánoční výrobky. Byla zde i možnost
si nejrůznější výrobky, vazby, věnce, dárky či sladkosti zakoupit. Poslední akcí roku 2014 byla Mikulášská
nadílka pořádaná ve spolupráci s obcí Rohov. Po společné mši svaté v místní kapli byl připraven program
v Obecním domě.
Roháček, o.s. touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov
za pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a vstřícné
jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika –
měsíc duben 2015
Jubilanti –
50 let
60 let
80 let

1 občanka
1 občanka
1 občanka,
1 občan

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Oprava památníku obětem Rudé armády v 2. světové válce
Obec Rohov již delší dobu plánuje na svém území opravu památníku spojeného s 2. světovou válkou. V rámci
dotačního programu na zabezpečení péče o válečné hroby poskytuje
Moravskoslezský kraj na tyto opravy svým obcím dotace s tím, že může
poskytnout na jedno pietní místo maximálně 40 tis. Kč.
O tuto účelovou dotaci na „Opravu památníku obětem Rudé armády
v 2. světové válce“ ev. číslo válečného hrobu CZE-8113-07720 obec
požádala v souladu s programem a podmínkami Moravskoslezský kraj, který obci poskytl dotaci ve výši
40.000,- Kč.
S prací na tomto památníku bude započato ve druhé polovině roku 2015 a projekt musí být zrealizován
nejpozději do 31.12.2015. Památník se nachází na východním okraji obce u hlavní silnice.
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

V Polsku vyšla kniha Nenápadný půvab Slezska spisovatelky Evy Tvrdé
Vážení přátelé,
s velkou radostí Vám sdělujeme, že v
Polsku vyšla kniha Evy Tvrdé
Nenápadný půvab Slezska. Katovické
nakladatelství Silesia Progress si k
představení českého Slezska vybralo
knihu, kterou jsme v roce 2009 vydali
jako první knihu našeho
nakladatelství. Děkujeme Vám u této
příležitosti za přízeň a těšíme se na
brzkou shledanou nad stránkami
dalších knih Evy Tvrdé.
Vaše Littera Silesia, Musorgského 9,
Ostrava
info@litterasilesia.cz,
www.litterasilesia.cz,www.evatvrda.cz
Knihu Nenápadný půvab Slezska vydalo polské nakladatelství SILESIA PROGRESS, které se věnuje slezské
tvorbě. Zatímco u nás se slezština postupně vytratila a stala se archaickým jazykem, v polské části Horního
Slezska se stále používá a vychází v ní dokonce i literatura.
Část knihy vyšla už loni v polském časopise Fabryca Silesia zásluhou Karoliny Pospiszil, která Nenápadný
půvab Slezska přeložila. Polský překlad je první část z plánované trilogie o historii Slezska.
V knize se prolínají a přirozeně na sebe navazují doslovné záznamy z kroniky města Rohov s krátkými,
smyšlenými příběhy. Životní osudy jsou zachyceny od prehistorie až po současnost. Hrdinové mají jedno
společné - chtějí se usadit v malé slezské vesnici Rohov, která se nachází několik kilometrů od Ratiboře. Touží
po klidném a naplněném životě, přesto se jim nedaří své sny a přání uskutečnit. Eva Tvrdá čtenáři přibližuje
onen půvab Slezska, území, kde po staletí byli lidé nuceni měnit státní příslušnost, jazyk i náboženství. Ukazuje
houževnatost, pracovitost těch, kteří neváhali znovu a znovu hledat své místo pro život, budovat svá
hospodářství, vytvářet domov a zázemí. Atmosféru dokreslují ilustrační fotografie. Knihu, která u nás vyšla již
v roce 2009, autorka představí 14. května na Slezské univerzitě v Katovicích.
___________________________________________________________________________________
Uskutečnilo se - Pálení čarodějnic
30. 4. 2015 se v 17.00 před obecním úřadem opět po roce shromáždili různé čarodějnice a čarodějové. Společně
pak prošli vesnicí, kde se za velkého pokřiku ukázali všem občanům. Během cesty děti hledaly recept na lektvar
radosti, který stará čarodějnice ztratila. Po příchodu do areálu Kučakovec děti dostaly sladkou odměnu a šly ke
kotli, kde již stála stará čarodějnice. Všichni pak společnými silami pomohli zapomnětlivé čarodějnici uvařit
lektvar, jehož ingredience byly například: rozdrcené kozí bobky, krev z hadích jazýčků, žabí sliz či meduňka
sbíraná v pravé poledne. Lektvar dětem moc chutnal. ☺ Poté byla upálena čarodějnice, kterou děti v průvodu
nesly. A protože již byli všichni hladoví, opekli si špekáček. Nakonec nechybělo ani tradiční skákání přes metlu.
Věřím, že se dětem moc líbilo a že se za rok opět v tak hojné účasti sejdou.
Roháček o.s.

____________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
McDonaldsCup
Dne 15. 4. 2015 se naší chlapci ve složení Matěj Murcek, Matyáš
Štědroň, Ondřej Halfar, Jakub Mrovec, Ivo Harazim, Jan Nevřela,
Jan Boček, Oliver Hartmann a nejmladší člen našeho týmu
Maxmilián Slanina zúčastnili okrskového kola turnaje Mcdonalds
cup, který se odehrál v Kobeřicích. Do turnaje se zapojily týmy
Kobeřic, Kravař, Bolatic, Ludgeřovic a Štěpánkovic. Vítěz tohoto
kola postupoval do okresního finále do Opavy. Na turnaji jsme
patřili k nejmladším a to se i projevilo na celkovém hodnocení.
Podařilo se nám zvítězit v jediném zápase a to proti Bolaticím, který
jsme vyhráli 2:0. Chlapcům moc děkujeme za reprezentaci školy a příští rok to všem vrátíme! ☺
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den Země aneb… Není nám jedno, kde a jak žijeme
V pátek 24. dubna 2015 proběhl na naší škole již tradiční
„Den Země“. A nutno podotknout, že se opět vydařil.
Osvědčená spolupráce obcí Sudice, Rohova a Třebomi
s naší školou opět perfektně zafungovala, a tak se naši žáci
ze základní i mateřské školy celé dopoledne věnovali
aktivitám zaměřeným na ekologické chování a ochranu
životního prostředí. V Sudicích a Třebomi děti horlivě
pomáhaly našemu kousku „Země“ od nečistot a
nežádoucího odpadu. Děti se do práce pustily s nadšením a
výsledky jsou viditelné na první pohled. Nadšení bylo znát
také v Rohově, kde se naopak žáci zapojili do obnovy
lesního porostu. Za pomoci pracovníků Obecního úřadu
v Rohově sázeli nové stromečky a chovali se jako praví
ochránci přírody. Odměnou byl poté pro všechny v Rohově, Sudicích a Třebomi táborák, kde si děti opekly
chutné špekáčky, které jim po záslužné práci přišly jistě vhod. Děkujeme všem dětem, pedagogům a starostům
obcí Rohova, Sudic a Třebomi za krásně prožité páteční odpoledne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den matek
Na oslavu Dne matek jsme letos pozvali maminky k nám do školy na
odpoledne 5. května. Děti z 1. - 5. třídy zpívaly hlučínské písničky za
doprovodu houslí, přednášely básničky pro maminky a o maminkách,
zahrály na flétny pár písniček a nechyběla ani malá módní přehlídka
těch nejmladších. Na závěr vystoupení zatančila děvčata z 5. třídy
zumbu. Děti pak předaly maminkám srdíčka, která pro ně samy
vyrobily. Všechna vystoupení se moc líbila a děti byly odměněny
potleskem. Věříme, že se všem maminkám vystoupení líbilo, a že
jsme jim zpříjemnili slunečné květnové odpoledne. Děkujeme,
maminky, a hodně štěstí k vašemu svátku. Mgr.Anna Černohorská

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sportovní odpoledne
Ve středu 6. 5. 2015 jeli někteří žáci 2. třídy navštívit děti ze základní školy v Háji ve Slezsku. V místní
základní škole jsme prožili zábavné sportovní odpoledne, kde ve vzájemných soubojích mohly děti změřit síly
ve fotbale, vybíjené, překážkovém běhu a šplhu na tyči. Celému sportovnímu odpoledni předcházelo vzájemné
seznamování dětí, hry ve školní družině a také společný zpěv při kytaře, který rozzářil všechny tváře dětí.
Nezapomněli jsme ani na prohlídku školy a návštěvu třídy svých vrstevníků, druháčků.
Naše radost ze sportování a pěkných zážitků byla umocněna krásnými odměnami, které pro nás připravily paní
učitelky. Děkujeme. Všem se sportovní odpoledne moc líbilo!
Nadšení sportovci 2. třídy a Mgr. Kateřina Hrubá :-)
___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska pokračuje v realizaci nových projektů
V letošním roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotace na další projekty. S polskými partnery bude
během května a června 2015 realizovat projekt s názvem „Přijeďte nás navštívit aneb zazpívejme si hlučínské a
polské lidové písně“ jehož obsahem je prezentace lidových písní, kultury a regionálních potravin v nákupních
centrech a na vybraných kulturních akcích na Hlučínsku a v partnerských polských gminách. Projekt je
spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 2013.

V létě se můžete těšit na již tradiční Festival kultury a hlučínských řemesel, který se letos uskuteční v neděli 12.
července na Mírovém náměstí v Hlučíně. Na festivalu vystoupí folklorní soubory a kapely z Hlučínska. Kromě
bohatého kulturního programu si zde budete moci zakoupit regionální výrobky a potraviny, na jejichž prezentaci
a propagaci je letos festival také zaměřen. Realizace festivalu je finančně podpořena z Moravskoslezského kraje.
Sdružení obcí Hlučínska pamatuje také na životní
prostředí. V měsících září a říjnu 2015 proto bude
uspořádána série přednášek pro veřejnost a děti ze ZŠ
v regionu na téma základních environmentálních
principů a pravidel, ochrany ovzduší, separace odpadů,
aktuální legislativní úpravy této problematiky apod.
Projekt nese název „Dýchejme čistý vzduch!“ a je rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.
_________________________________________________________________________Lenka Osmančíková
__________________________________________________________________________________________

Po vystřihnutí můžete použít jako volnou vstupenku
pro 1 osobu na Opavský veletrh ve dnech
29. – 31.5.2015.

_________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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