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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
májový čas, který momentálně prožíváme, tráví každý z nás po svém. Myslím, že většina z nás, stejně jako na
každé „dědině“ pracuje na svých zahrádkách, kolem domu a tak podobně. Určitě se najde i pár chvil na
odpočinek u kávy či jiného nápoje, který můžete využít třeba četbou Rohovského zpravodaje, který se nyní do
Vašich domácností právě dostává. Nemohu začít jinak, než informací, že naše obec získala další dotaci,
tentokrát na opravu chodníků v obci. Jde o tři tzv. „uličky“ (chodník spojující ul. Slezskou s ul. Hlavní, chodník
spojující ul. Hlavní s ul. Opavskou a chodník spojující ul. Hlavní s ul. Na Kopci). Předpokládané náklady na
tuto stavební akci jsou plánovány ve výši cca 670 tis. Kč a Moravskoslezský kraj nám přispěl dotací ve výši cca
300 tis. Kč. Půjde tak o modernizaci jedněch z posledních chodníků, které projdou důkladnou obnovou.
Předpokládá se, že stavební práce budou dokončeny do konce listopadu letošního roku. V nejbližších týdnech
bude proveden výběr dodavatele stavebních prací a hned poté se práce zahájí. O podrobnostech Vás budu
průběžně informovat.
Ve spolupráci se státním podnikem povodí Odry, připravujeme revitalizaci potoka ve východní části naší obce.
Jelikož plánujeme úpravy ve větším objemu než se doposud prováděly (především jednoduché terénní a
zpevňovací práce na březích potoka), budeme potřebovat pomoc i jednotlivých vlastníků pozemků, na kterých
se potok nachází. Tito vlastníci proto budou vyzváni k vzájemné spolupráci.
Dne 26. dubna zasedalo na svém 15. zasedání zastupitelstvo obce. Kromě jiných bodů v programu (např.
pořízení projektové dokumentace šaten a sociálního zázemí v Centru volnočasových aktivit u plánovaného
multifunkčního hřiště nebo např. údržbu zeleně v průjezdním úseku silnice I/46 a další), zastupitelé projednávali
a posléze schválili rozpočet obce na letošní rok. Rozpočet obce byl v příjmech schválen ve výši cca 20 mil. Kč a
ve výdajích cca 17,9 mil. Kč. Je však nutno v úvodu třeba uvést, že zhruba 7 mil. Kč tvoří již zrealizovaný
projekt zpevnění jednopruhové komunikace směrem ke Krzanowicím, který je nejenže dokončen, ale už i
proplacen dotačními prostředky ze strany EU. Porovnám-li letošní rozpočet s rozpočtem třeba z období před 10ti lety, tak došlo k výraznému násobení objemu prostředků na obou stranách rozpočtu. Je to dáno tím, že obce
mají konečně větší příjmy, na druhé straně však i vyšší výdaje. Z mého pohledu je samozřejmě pozitivní mít
větší příjmy do rozpočtu, protože se díky tomu dokážeme lépe a rychleji rozvíjet, zkvalitňovat služby občanům,
zlepšit podmínky pro život v obci. Na druhou stranu však narážíme na to, že je většina materiálu a služeb dražší
než před 10-ti léty. V rámci rozpočtu obce tedy pamatujeme na výdaje spojené s údržbou komunikací (příprava
projektových dokumentací na opravu stávajících silnic a také na výstavbu silnic nových), na opravu chodníků či
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úklid autobusových čekáren a také na zpracování pasportu místních komunikací, jelikož jsme doposud
nedisponovali žádnou kompletní dokumentací místních komunikací. V této kapitole máme vyčleněno zhruba 1,8
mil. Kč. V rámci kapitoly voda a kanalizace počítáme s výdaji ve výši 112 tis. Kč, které jsou vyčleněny na
druhý pasport - pasport kanalizace, rozšíření kanalizačního řádu v lokalitě ul. Slezské, na odběry a rozbory
odpadních vod či na plošnou deratizaci (hubení hlodavců) kanalizačního řádu v obci. Pro zajištění ostatní
dopravní obslužnosti vybraných autobusových spojů jsme vyčlenili částku 69 tis. Kč. Na provoz místní
mateřské školy je v rozpočtu obce částka 240 tis. Kč. Pro knihovnu je pamatováno především na nákup nových
knih a zajištění provozu knihovny vč. veřejného internetu objemem financí ve výši 60 tis. Kč. Rozpočet také
pamatuje na naši dominantu – kapli sv. Petra a Pavla. Zde jsou vyčleněny prostředky ve výši cca 650 tis. Kč,
kdy jsme počítali s realizací obnovy oplocení, opravy kříže, zpevněných ploch či pořízení nového lustru do
vnitřních prostor kaple. Jelikož jsme ani na počtvrté nezískali žádnou dotaci, předpokládáme, že pokud ne
všechny, tak alespoň část plánů zrealizujeme z rozpočtu obce. Zastupitelé se předběžně shodli také na pořízení
nových kapličních hodin do věže. V kapitole odpadového hospodářství je v rozpočtu cca 560 tis. Kč, ze kterých
bude financováno třídění odpadů, nakládání s komunálním a ostatním odpadem. Díky zavedenému systému
v obci, kdy si řadu činností zajišťujeme vlastní personální a materiální stránkou, jsme i v loňském roce ušetřili
několik desítek tisíc korun. Na zeleň je v rozpočtu 270 tis. Kč, ze kterých bude financována výsadba nové aleje
stromků „v Háji“, či běžná údržba zeleně v obci i na polních cestách. Zhruba 80 tis. Kč nám však bude do
rozpočtu „vráceno“ díky přiznané dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR na zmiňovanou výsadbu aleje.
Na veřejné osvětlení pamatujeme částkou 130 tis. Kč, ze které se každoročně hradí pouze spotřeba elektřiny a
drobné opravy. Na pohřebnictví (výdaje na údržbu hřbitova v Sudicích) jsou předpokládány výdaje ve výši 58
tis. Kč. Pochopitelně se v rozpočtu obce myslí i na zajištění chodu obecního úřadu, sběrného dvora či strojového
parku, stejně tak i na mzdy zaměstnanců obce, apod.
Samozřejmě se pamatovalo v rozpočtu obce i na našich šest spolků (SDH, TJ Spartak, ČZS, Roháček, Klub
seniorů a Rohovanka) a také na myslivce či včelaře. Tyto dva posledně jmenované spolky sice nejsou vyloženě
místní, ale jejich aktivity působí i na našem katastrálním území. Činnost mysliveckého sdružení podpoříme
částkou 25 tis. Kč, včelaře 5 tis. Kč, SDH částkou 35 tis. Kč (povinné výdaje na zajištění zásahové jednotky
obce) + 110 tis. Kč na dobrovolnou činnost mužstva mužů a na pořízení nové požární stříkačky („mašiny“).
Hasiče rovněž podpoříme finančními prostředky na zajištění tradičního Strassenfestu a organizaci dětského dne
(15 tis. Kč). TJ Spartak má v rozpočtu obce vyčleněnou částku 76 tis. Kč na zajištění činnosti žákovského
družstva a 60 tis. Kč na turnaj v ping-pongu a na Rohovský odpust (Rohovský odpust spolufinancuje obec 50-ti
tis. Kč každoročně a bez ohledu na to, zda jsou to zahrádkáři či sportovci. Každý organizátor tyto prostředky
získává na zajištění programu Odpustu). Český zahrádkářský svaz v Rohově nežádá žádné finanční prostředky
z rozpočtu obce na činnost, pouze na údržbu areálu (56 tis. Kč) a 10 tis. Kč na Vinobraní. Tyto finance jsou tedy
v rozpočtu zařazeny také. Spolek Roháček má na činnost vyčleněny finanční prostředky ve výši 58 tis. Kč, ze
kterých bude financovat veškeré aktivity především pro děti a mládež. Klub seniorů podpoříme 15 tisíci
korunami na celoroční činnost. Stejnou částkou bude podpořena i dechová kapela Rohovanka.
Z výše uvedeného si může každý z Vás přečíst, do jaké míry se z rozpočtu obce podporuje dobrovolná činnost
každého jednotlivého spolku. Domnívám se, že není namístě polemizovat o tom, zda má ten či onen spolek více
či méně finančních prostředků v rozpočtu obce. Každý ze spolků má různorodou činnost, počet akcí pro
veřejnost, náklady spojené se svým, byť obecním, zázemím apod. Jsme díky Bohu v situaci, kdy si můžeme
dovolit poskytnout více financí na jakoukoliv, avšak smysluplnou činnost spolků, investovat do zázemí spolků,
kterým koneckonců obnovujeme obecní majetek. Prosím tedy všechny zainteresované ve spolcích, aby se
zabývali především svou činností, podporou své mladé členské základny, aktivitami svých vlastních spolků a
rozvojem činností pro širokou veřejnost a společně dokázali táhnout za jeden provaz. V opačném případě se
opravdu nemůžeme divit tomu, že o nás široká veřejnost hovoří spíše negativně než pozitivně. Děkuji za
pochopení a spolupráci.
Závěrem bych chtěl poděkovat myslivcům z Rohova a Strahovic, zaměstnancům obce a také žákům Základní
školy v Sudicích a dětem z Mateřské školy v Rohově za přípravu a organizaci Dne země, jehož součástí byla
výsadba několika stovek stromků v obecním lese v „druhém dole“.
Do dalších dnů, Vám všem přeji pevné zdraví, pohodu a klid, ale rovněž i vzájemnou úctu a porozumění.
Važme si a radujme se z každého prožitého dne.
S úctou
Daniel P r o c h á z k a, starosta
__________________________________________________________________________________________
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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 2016 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!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v úterý 31.5.2016 !
_________________________________________________________________________________________

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

sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 4. června 2016 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 !!!
____________________________________________________________________________________
V obci proběhlo očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček v obci provedl 28. dubna 2016 očkování psů proti vzteklině. Bylo
naočkováno 36 psů, v obci je v současné době evidováno přibližně 99 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 zdarma vyzvednout sáčky na sběr
psích exkrementů, kterými jsou v čím dál větší míře znečišťovány ulice obce !
___________________________________________________________________________________

Projekt SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2016
Realizace projektu proběhne na Obecním úřadě
v Rohově v termínu od 26.7. do 29.7.2016, a to
v dopoledních hodinách 9:00 až 12:00 / 13:00 hod..
V současné době obec eviduje 14 přihlášených
občanů z řad rohovských seniorů, kteří budou
účastníky tohoto bezplatného počítačového kurzu
pod záštitou Nadačního fondu manželů Václava a
Livie Klausových. Účastníci obdrží osvědčení o
absolvování kurzu.

Společenská kronika –
měsíc duben 2016
Jubilanti – 60 let 1 občan
65 let 1 občan
85 let 1 občanka
93 let 1 občanka
Sňatek – 1

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny__________________
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací
na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie :

dne

8.6.2016 od 11:30 do
v obci Rohov - Statek

15:00

hod.

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Uskutečnilo se - Pálení čarodějnic

V pátek 29. dubna 2016 se před Obecní dům slétly různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci. Krátce
po 17 hodině jsme se všichni společně vydali průvodem obcí v čele s čarodějnicí Hexou. Během
průvodu jsme svým čarodějným pokřikem strašili všechny, co na nás okem pohlédli. V areálu CVA
museli všichni přítomní složit zkoušku z létání a po splnění obdrželi ,,průkaz čarodějnice“. Náš průvod
jsme zakončili na Kučakovci, kde jsme společně zapálili pečlivě připravený táborák. V plamenech byla
upálená čarodějnice Hexa, a protože nám pořádně vyhládlo, opekli jsme si buřty. Po dobrém jídle a pití
nechyběla ani zábava v podobě různých her a soutěží na asfaltovém hřišti. Děti si domů odnesly pěkné
zážitky a také malou odměnu. Věříme, že se všem líbilo, nejmenším i největším a těšíme se na další
slet čarodějnic v příštím roce.
Roháček, o.s.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg starého elektra,
což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu dokážeme.

Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně
vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil
v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil.
Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství
vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů průměrně
za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl
odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit. Jen
sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října na
30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme, že především
díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší kvótu letos opět s
rezervou naplníme.

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

DEN ZEMĚ 2016 V ROHOVĚ

Výsadba stromků v obecním lese „v druhém dole“ - 22.4.2016

Výstavka MŠ Rohov ke „Dni země“ v hale Obecního domu
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Přístupové chodníky pro pěší v obci Rohov
Obec Rohov i v letošním roce využila vyhlášený dotační program
Moravskoslezského kraje „Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2016“ a podala žádost o poskytnutí dotace na projekt
„Přístupové chodníky pro pěší v obci Rohov“.
S žádostí obec uspěla a Moravskoslezský kraj obci poskytl dotaci
v maximální výši 43,98 % , maximálně však ve výši 295.700,- Kč. Předpokládaná výše celkových
uznatelných nákladů projektu činí Kč 672.410,- Kč.
V rámci projektu bude zkvalitněn technický stav přístupových chodníků v obci :
parc. č. 146 (chodník spojující ul. Slezskou s ul. Hlavní),
parc. č. 65 (chodník spojující ul. Hlavní s ul. Opavskou),
parc. č. 128 a část parc. č. 27/1 (chodník spojující ul. Hlavní s ul. Na Kopci).
S prací na obnově chodníků bude započato v průběhu letních měsíců letošního roku.
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému
přijímání přistoupilo
dne
15. května 2016
v chrámu sv. Jana
Křtitele v Sudicích
celkem
11 dětí,
z Rohova to byla 1
dívka a 5 chlapců.

___________________________________________________________________________________________________
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KLUCI A HOLKY Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY

5.4.2016 - Toulání s kytarou
Děti z naší školky měly možnost se blíže seznámit s oblíbeným hudebním nástrojem – kytarou.
Výborný muzikant pan Zábranský z Nového Jičína dětem zábavnou formou předvedl, co všechno
kytara umí a zahrál spoustu nám známých i neznámých písní, které doplnil zajímavým povídáním.
Tento hudebně naučný pořad byl pro děti příjemným zpestřením a zážitkem.

Čas sportování
Malé děti vyhledávají pohyb zcela přirozeně, mají touhu objevovat, co dokáží a jaké jsou jejich
možnosti. V naší mateřské škole vytváříme dětem podmínky a bezpečný prostor pro různé pohybové
aktivity ať už v prostorách školy, na dětském hřišti nebo jinde v přírodě. Děti mají k dispozici spoustu
nářadí, náčiní a dalších sportovních pomůcek. Spontánní a řízené tělesné aktivity jsou každodenní
součástí dne v naší mateřské škole.

21. 4. 2016 – Kolohraní
Kolohraní bylo zábavné dopoledne se sportovně - dopravní tématikou, kdy si děti přivezly do školky
koloběžky a odrážedla. V areálu „Na skládce“ absolvovaly jízdu zručnosti, jízdu závodivou,
koloběžkovou štafetu a jízdu podle dopravních značek a pravidel. Všechny děti předvedly opravdu
velmi dobré řidičské schopnosti a sportovní výkony. Odměnou jim byla Fidoretka.

27. 4. 2016 – ŽIVOT VČELIČEK
Děti z naší školky vyslechly velmi zajímavou přednášku p. Jana Krále ze Strahovic, který jim vyprávěl
o životě a významu včel. Své poutavé vyprávění doplnil názornými obrázky, ukázal dětem včelařský
oblek, plástve, malý úl a další potřebné pomůcky pro včelaře. Děti s velkou pozorností poslouchaly
všechny informace, z nichž některé pro ně nebyly neznámé, protože si ve školce o včelkách také
vyprávíme.

Děkujeme panu včelaři za pěknou besedu, která děti zaujala a přinesla jim spoustu
zajímavých poznatků.

________________________________________________________________________________________

TURNAJ TYGRŮ V PÍŠTI PRO ROČNÍK 2007
V sobotu 30.4. a v neděli 1.5. jsme se představili na mezinárodním turnaji, který pořádal Fotbal Hlučín. Za
účasti 24 týmů jsme v sobotu vstoupili do kvalifikační skupiny C a po výborných výkonech vyhráli všech 5
utkání a obsadili první místo ve skupině.
Do nedělních bojů jsme tak vstupovali z výhodné pozice. Abychom se dostali do skupiny o 1.-12. místo, museli
jsme porazit posledního za skupiny A. To se nám po výhře nad Frenštátem pod Radhoštěm 5:2 podařilo.
V dalším průběhu turnaje jsme hráli o umístění o 1.- 6. místo nebo 7.-12. místo. Bohužel nás čekala prohra 6:3
s SFC Opava a zbyly na nás boje o 7.-12. místo. Byla to naše jediná prohra na celém turnaji z celkem deseti
zápasů.
V dalším zápase jsme porazili Frýdlant nad Ostravicí 4:3
a dostali jsme se do bojů o 7.- 9. místo. Sami vidíte, že
turnaj měl složitá pravidla a my sami jsme celý turnaj
pořádně nevěděli, co bude následovat. V trojčlenné
skupině jsme remizovali se Šumperkem 4:4 a porazili
Karvinou 6:4, a to stačilo na konečné 7. místo.
Spartak Rohov byl nejmenším klubem v celém turnaji.
Mnozí vůbec nevěděli, kde se tam takový tým vzal.
Hráči předvedli opravdu skvělé výkony.
Umístění: 1. Sigma Olomouc, 2. SFC Opava A, 3. SFC
Opava B, 4. CKS Katowice, 5. Fotbal Hlučín A, 6.
Gornik Zabrze, 7. Spartak Rohov a dalších 17. týmů.
ČMB CUP 2016 POŘÁDANÝ OFS OPAVA PRO
ROČNÍK 2007
Na turnaji v Opavě za účasti 12-ti týmů jsme obsadili krásné 3. místo. I když jsme obsadili 1. místo ve skupině
A a v semifinále uhráli remízu s Juventusem Bruntál 1:1, nedařilo se nám na penalty a zbyl na nás souboj o 3.
místo. Pohár jsme moc chtěli a tak proti nabuzenému soupeři z Kobeřic bojovali, co to šlo a podařilo se nám
zvítězit 3:0.
22.5. jsme odehráli poslední domácí mistrovské utkání před jak se říká vyprodaným stadiónem. Děkujeme všem
divákům za podporu, kterou nám po celé jaro věnovali.
Martin Halfar

Turnaj v malé kopané v Rohově
Tradiční rohovský turnaj v malé kopané. Zveme všechny milovníky fotbalu, ale i fotbalisty na turnaj v malé
kopané do Rohova. Turnaj se bude konat 25.6.2016 od 10:00 hod. Prezentace v 9:20 hod. Hrát se bude
4+1 s možností hokejového střídání. Startovné lidové za 350 Kč/tým.
Hrajeme tradičně o pivo, které se vzhledem k probíhajícímu EURU 2016 bude hodit.
Přihlásit se můžete nejlépe do 23.6. 2016 na email: mhalfar@seznam.cz nebo tel.776461975

PŘIPRAVUJEME
na měsíc
září 2016

besedu
s panem
farářem z
Lanškrouna
Zbigniewem Czendlikem v Obecním domě v Rohově!
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Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov za rok 2015
Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o
bezpečností situaci v obci za rok 2015.
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V RÁMCI OBCE ROHOV
Ve svěřeném okrsku, území Vaší obce, tito policisté prap. Radek Bokiš odpovídá za
stav a úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti.
Bezpečnostní situace v obci
Na území obce Rohov došlo v roce 2015 ke spáchání 3 trestných činů a 15 přestupků.
V obci Rohov byly v uplynulém roce spáchány celkem 3 trestné činy s celkovou
způsobenou škodou ve výši 9.800,- Kč, což je o 1 trestný čin více, než v roce 2014. Z těchto trestných činů je 1
skutek, u kterého je pachatel známý.
V roce 2015 bylo evidováno 4 přestupky, což je o 8 přestupků méně, než v roce 2014. Na území obce bylo
řešeno 11 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2015 na území obce
Rohov je 1.
Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Rohov, patří výtržnictví, poškození cizí věci a
krádež.
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
Opava, na území obce byla dopravním inspektorátem šetřena celkem 1 dopravní nehoda. Zdejší útvar se podílí
pouze na zajištění míst dopravních nehod.
Akce na mladistvé
Na území sl. obvodu OO PČR Kravaře byly v roce 2015 prováděny akce, které byly zaměřeny na podávání
alkoholu mladistvým a nezletilým osobám. Tyto akce byly prováděny za součinnosti s útvarem SKPV Opava a
SPJ Frýdek-Místek a také s Odborem sociální ochrany dětí. V rámci této akce byly zkontrolovány i restaurační
zařízení v obci Rohov. V těchto restauračních zařízeních nebylo zjištěno porušení a personál byl upozorněn na
sankce spojené s podáváním alkoholických nápojů mladistvým osobám.
Bezpečnost
V průběhu konání všech kulturních a společenských akcí v obci Rohov byla vyhlášena bezpečnostní opatření,
která měla za účel minimalizovat páchání trestných činů a přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, a také na úseku veřejného pořádku.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, že ve statistice je evidentní nárůst spáchaných
trestných činů o jeden skutek, který byl zvýšenou aktivitou policistů OOP Kravaře na území obce vyhledán a
následně objasněn.
Doufáme, že v následujících letech bude nadále pokračovat součinnost mezi OO PČR Kravaře a obcí Rohov, tak
aby byl zajištěn co největší komfort občanů obce.
prap. Radek Bokiš v.r. inspektor, npor. Mgr. Tomáš Martínek v.r. vedoucí oddělení
_________________________________________________________________________________________
Vyšlo další číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko, téma roku 2016 „Hlučín“.
Z obsahu 6. ročníku číslo 1/2016: můžete se dočíst o obci Kobeřice, o založení města
Hlučín, o jeho náměstí, o hebrejském příběhu Hlučína, článek je věnován rovněž 90 letům
od narození operního pěvce a kravařského rodáka Ivo Žídka.
Časopis si můžete zakoupit na obecním úřadě, cena 35,- Kč.
_________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Zvířátka ve škole
U příležitosti Dne Země jsme připravili výstavku domácích malíčků v přírodovědné učebně. Zapojit se mohli
žáci školy, kteří mají zvířátko doma. Zvířecí výstavku si prohlédli všichni žáci základní i mateřské školy. Touto
cestou chceme poděkovat všem vystavovatelům. Dík patří i rodičům, kteří vystavení zvířátka umožnili a
mnohdy byli nápomocni s transportem.
Ing. Hana Nováková, Mgr. Jaroslava Ratajová

Den Země
Dne 22. 4. 2016 se naše škola zapojila do oslav mezinárodního Dne Země. Žáci z obce Sudice a Třebom
pomáhali při úklidu v Sudicích. Ale dříve, než jsme vyšli do ulic, byl pro žáky připraven program a všichni
tvořili plakáty na téma „Co nepatří do kanalizace“. Po velké přestávce jsme si navlékli rukavice a vzali igelitové
pytle. Žáci, rozdělení podle tříd, čistili Sudice od odpadků. Celkem bylo nasbíráno několik pytlů odpadků.
Dětem patří velký dík za odvedenou a svědomitou práci. Přírodě byl také věnován Den Země, který proběhl v
pátek 22. 4. 2016 v Rohově. Do této akce se žáci naší školy již tradičně zapojují s nadšením, zvláště, když nám
tento den zpříjemní krásné jarní počasí. Za pomoci pracovníků Obecního úřadu v Rohově jsme vysazovali nové
stromečky a pomáhali jsme se sběrem klestí. Po práci nás navštívil pan Huňka ze Strahovic, který nám přišel
povyprávět o zvířatech, která žijí v našem okolí. Odměnou byl poté táborák, kde si děti opekly chutné špekáčky.

Exkurze do EKO - Chlebičov
Dne 2. 5. 2016 byla pro žáky 7. , 8. a 9. třídy uspořádána exkurze na skládku komunálního odpadu
v Chlebičově, která patří firmě Marius Pedersen. Pedagogický dozor zajistily paní učitelky Mgr. Veronika
Chovancová a Mgr. Jaroslava Ratajová. Po skládce jsme byli provedeni zaměstnancem firmy, který nás blíže
seznámil s postupem recyklace odpadu a vysvětlil nám, že třídění odpadu je stále závislé na manuální práci lidí.
Provedl nás po vnitřních prostorech skládky a mohli jsme vidět vybavení a také zaměstnance při práci. Na závěr
nám náš průvodce odpověděl na všechny otázky ohledně recyklace.
Adam Lampa, žák 9. třídy

Den matek v ZŠ a MŠ
Maminka je v našem životě pouze jedna. To si uvědomují i žáci naší mateřské a základní školy, kteří si
připravili pro maminky vystoupení ke Dni matek konané dne 10. 5. 2016. Děti se pochlubily básničkami,
zpěvem, tancem, ale také hrou na klavír a zobcové flétny. Každé vystoupení bylo krásně nacvičené a jistě
udělalo maminkám radost. Děkujeme všem účinkujícím za jejich účast a celému obecenstvu za vytvoření
příjemné atmosféry.

LIMONÁDOVÝ JOE
V pátek 13. května 2016 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili skvostného divadelního představení
„Limonádový
Joe“.
Skvělá
atmosféra,
vtipné
scény,
dokonalé
výkony
herců,
které byly několikrát odměněny bouřlivým potleskem… Naši žáci již vědí, že Limonádový Joe má přesnou
mušku,
okouzlující
úsměv a alkoholu říká
zásadně
ne.
V komediálním a zcela
parodickém
provedení
tohoto kultovního trháku
také zářili Tornádo Lou,
Doug Badman nebo
Horác HogoFogo. Po
celou dobu jsme se
skvěle bavili, a tak jsme
se domů vraceli naprosto
spokojeni.
Děkujeme
hercům
Slezského
divadla v Opavě za další
nezapomenutelný zážitek a představení Limonádový Joe všem vřele doporučujeme. A nezapomeňte… Kdo chce
ve škole jedničky míti, musí Kolaloku píti. ☺
Mgr. Michal Kunický

____________________________________________________________________________________
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