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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
tak jsme zase (pomyslně) o rok starší. Rok 2017 uběhl jako voda a v našich kalendářích jsme nalistovali první
dny nového roku, roku 2018. Do tohoto roku Vám všem ještě jednou přeji vše dobré, pevné zdraví, pohodu,
spokojenost a Boží požehnání. Rok 2018 bude opět rokem, ve kterém se budeme snažit naši obec zvelebit,
zmodernizovat, zkrátka udělat vše ke zpříjemnění života občanům v Rohově. K tomu je však zapotřebí mít
nachystaný rozvojový plán, harmonogram, projektové dokumentace, mít zajištěné financování a rozdělené
úkoly. I v letošním roce máme v plánu řadu investičních a neinvestičních projektů, které mají za cíl zlepšit
podmínky života místních obyvatel. Než se však k nim dostanu, rád bych ještě v návaznosti na prosincové
vydání roku minulého navázal na poděkování za spolupráci na rozvoji naší obce. Moc děkuji konkrétně :
• členům zastupitelstva obce za spolupráci a podporu, paní Karle Moravcové a Marii Kubné,
zaměstnankyním obecního úřadu za vzájemnou pomoc při řízení obecního úřadu a obce samotné,
častokrát i nad rámec jejich povinností, zaměstnancům obce za celoroční práci v obci, za přípravu všech
akcí, které se organizovaly pro širokou veřejnost, za spolupráci
• předsedům a všem ostatním členům rohovských spolků za jejich aktivity a propagaci obce Rohov
• dechové kapele Rohovanka za hudební doprovod u všech kulturně – společenských a jiných akcí
uskutečněných na území obce, ale i mimo ni
• vedení místní MŠ a zaměstnancům, stejně tak i ZŠ Sudice za pedagogickou výchovu našich dětí, vč.
mimoškolních aktivit
• otci Jackovi za odsloužené mše sv. v kapli sv. Petra a Pavla a dalších místech (Odpust, Boží tělo,..) a za
starost o „své ovečky“
• všem místním firmám za podporu naší obce v jakékoliv podobě a za podporu zaměstnanosti v obci
• zvláště pak děkuji panu Ing. Janu Hanzlíkovi, který nám vychází vstříc s řešením bioodpadů, zapůjčuje
nám techniku, poskytuje nám zpevněné plochy, atd.
• společnosti Ceta s.r.o. Kobeřice za zpevnění polní cesty „Krzanowická“ a další spolupráci
• panu Karlovi Grimovi za bezplatné využívání zpevněných ploch v jeho areálu
• všem výše jmenovaným, ale i ostatním firmám, živnostníkům a ostatním „dobrým duším“ za
sponzorské dary, poskytnuté místním spolkům, školským zařízením, případně obci jako takové
• panu Antonínovi Nevřelovi, Richardovi Švanovi, kapličnímu výboru, rohovským ženám a mužům za
každodenní starost a péči o kapli sv. Petra a Pavla
• všem občanům, kteří se jakkoliv podíleli na chodu, údržbě, rozvoji a propagaci obce. Zvláště pak moc
děkuji občanům, kteří udržují místní tradice – např. „Mařena“, velikonoční klepání, ale také zametají
před svými domy, všem, které jsem zde (neúmyslně) neuvedl_________________________________
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A teď už k dodatečným informacím k loňským investičním projektům. Níže uvádím stručný rozpis jednotlivých
stavebních akcí dle oficiálních názvů :
• „Obnova veřejných prostranství“. Předpokládané výdaje projektu (dle Žádosti o dotaci) – 696.040,- Kč,
poskytnutá dotace Moravskoslezským krajem – 300 tis. Kč. Výdaje dle Smlouvy o dílo – 780.959,- Kč.
Výdaje dle skutečnosti – 828.742,- Kč. Důvodem navýšení rozpočtu byly zejména – obnova části
chodníku, který nebyl v rámci projektu plánován, vybudování zpevněné plochy na sběrné nádoby na ul.
Slezská, úprava vjezdu k RD dle požadavku občanů a především instalace parkových obrubníků, které
nebyly předmětem projektu.
• „Obnova komunikace v obci Rohov“. Předpokládané výdaje projektu (dle Žádosti o dotaci) – 748.452,Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – 280 tis. Kč. Výdaje dle Smlouvy o dílo –
558.473,- Kč (výběrovým řízením se cena snížila). Výdaje dle skutečnosti – 609.380,- Kč. Důvodem
změny/navýšení rozpočtu byla zejména změna odvodnění komunikace a oprava části komunikace, která
byla neuznatelným nákladem v rámci dotace.
• „Kaple sv. Petra a Pavla v obci Rohov“. Předpokládané výdaje projektu (dle Žádosti o dotaci) –
569.035,- Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – 300 tis. Kč. Výdaje dle Smlouvy
o dílo (po upraveném projektu a rozpočtu, který dle rozhodnutí zastupitelstva obce spočíval v celkové
změně použitých materiálů a způsobu provedení stavebních prací) – 1.084.388,- Kč. Výdaje dle
skutečnosti – 1.221.103,- Kč. Důvodem navýšení rozpočtu byly zejména – kompletní výměna
kanalizačního sběrače s napojením na kanalizační řád, opravy přilehlé komunikace po překopech, které
souvisely s kanalizací, příprava, výroba a montáž dodatečného oplocení v zadní části objektu, dodávka a
montáž nových svítidel (před kaplí) a především příprava přeložky sloupu a el. vedení - umístěním
chrániček pro nové/plánované kabelové vedení. Tyto vícepráce nijak nesouvisely s projektovým
záměrem a byly realizovány nad rámec dotovaného projektu.
• „Stavební úpravy objektu požární zbrojnice Rohov“. Předpokládané výdaje projektu (dle Žádosti o
dotaci) – 705.549,- Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem zemědělství ČR – 494 tis. Kč. Výdaje dle
skutečnosti 924.937,94 Kč. Důvodem navýšení rozpočtu byly zejména tyto změny - změna vstupních
vrat ze sekčních vrat na vrata průmyslová rolovací z důvodu zvětšení světlé výšky pro snadný
vjezd/výjezd hasičské a obecní techniky vč. navazujících výškových úprav podlah a střechy. Provedla
se nová přípojka elektřiny v zemi (stará vedena ze sloupu na stožár ve střeše) a nově se řešilo napojení
na kanalizaci. Bylo doplněno venkovní odizolování objektu. Výše uvedené změny nebyly součástí
projektové dokumentace (z roku 2004).
• „Tůně pro obojživelníky Rohov“. Předpokládané a zároveň skutečné výdaje projektu – 90.750,- Kč.
Poskytnutá dotace Ministerstvem životního prostředí ČR – 90.750,- Kč. Projekt byl realizován dle
projektové žádosti o dotaci a nevznikly žádné vícepráce.
Všechny výše uvedené částky jsou vč. DPH. Stavební práce u jednotlivých projektů byly projednávány
stavebním výborem a schváleny zastupitelstvem obce. Těmito projekty jsme zhodnotili majetek obce o cca 3,7
mil. Kč a na financování se nám podařilo získat cca 1,4 mil. Kč z dotačních zdrojů. Věřím, že se zrealizované
projekty budou podílet na zkvalitnění každodenního života občanů po mnoho generací. Rád bych se ještě zmínil
o chystaných projektech na letošní rok. Připravujeme tyto projekty:
1. „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ – tímto
projektem, kterému již byla schválena dotace z fondů EU a státního rozpočtu, hodláme pořídit dopravní
automobil, zásahové vozidlo pro místní zásahovou jednotku SDH Rohov. O tomto projektu jsem již psal
mnohokrát, proto je zbytečné se dále rozepisovat. Stále platí skutečnost, že jsme ve fázi příprav na vyhlášení
Výzvy pro podání nabídky dodavatelských firem. Jen pro připomenutí dodávám, že předpokládané celkové
způsobilé výdaje projektu (které však zahrnují i další výdaje s projektem, např. zpracování_žádosti_o dotaci___
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a realizace výběrového řízení, propagace, aj.) jsou ve výši 141.840 EUR, dotace ze zdrojů EU a státního
rozpočtu jsou ve výši 127.656 EUR, nu a podíl obce na projektu je plánován ve výši 14.184 EUR, což je
v přepočtu na české koruny 368.784,- Kč (kurz 26,- Kč/EUR v den podání žádosti o dotaci). Dodávka
tohoto vozu musí být dle rozhodnutí o poskytnutí dotace do konce tohoto roku.
2. „Dům služeb – úsporná opatření objektu“. Zateplení objektu, výměna zbývajících oken a dveří,
rekuperace vnitřních prostor + navazující stavební úpravy objektu, jsou práce, které se v rámci tohoto
projektu chystají na exponovaném Domě služeb. Projektová dokumentace je detailně zpracována,
žádost o dotaci na Ministerstvo ŽP ČR je podána. Na investici za více jak 5 mil. Kč vč. DPH žádáme
90% dotaci. Realizace je plánována na letošní rok, avšak pouze v případě schválené dotace.
3. „Obnova veřejných prostranství v obci Rohov – II. etapa“. Pod tímto názvem se dle projektové
žádosti o dotaci neskrývá nic jiného, než pokračování obnovy chodníků a zpevněných ploch. Konkrétně
na ul. Slezská a v areálu zahrádkářů. Tento projekt plynule navazuje na loňské stavební práce na této
ulici. Stavební obnovou by měly projít veškeré chodníky, obrubníky, zpevněné plochy na zmiňované
ulici. V areálu „Na Kučakovci“ pak přístupové chodníky k jednotlivým budovám a také se počítá se
zpevněním přístupové cesty od bývalé moštárny po zpevněnou (asfaltovou) plochu v horní části areálu.
Předpokládané výdaje projektu jsou rozpočtovány na částku 932.605,- Kč vč. DPH. Na tento projektový
záměr žádáme Moravskoslezský kraj o dotaci ve výši 400.000,- Kč, což je 43% (maximum).
4. „Oprava místní komunikace - ul. Krátká v obci Rohov“. V plánu je obnova povrchu části ul. Krátká
a to konkrétně od mostní váhy fa Ceta Kobeřice až za požární nádrž (úsek 265m dlouhý). Tato
komunikace je pro nás hodně důležitá a technický stav je i přes několikeré opravy nevyhovující.
Součástí oprav povrchu bude samozřejmě i úprava kanalizace pro odvádění povrchových vod z této
silnice. Plánovaný rozpočet této akce je odhadován na 700 tis. Kč a i v tomto případě jsme podali žádost
o dotaci, tentokrát na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova máme možnost získat dotaci ve výši 50%, což je 350 tis. Kč.
5. „Naučná stezka Příroda za rohem Rohova“. Žádost o dotaci na tuto naučnou stezku jsme předkládali
do dotačního programu Moravskoslezského kraje již loni, avšak neuspěli jsme a byli jsme prvními
náhradníky. Všechny schválené projekty se zrealizovaly, tudíž jsme neuspěli ani jako náhradníci.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podat žádost o dotaci ještě jednou – letos. Pro připomenutí uvádím, že
půjde o naučnou stezku, která povede z Rohova přes Sudice, ke Krzanowicím a zpět do naší obce. Na
této trase budou instalovány informační cedule se zajímavými informacemi, interaktivní prvky,
mobiliář, ad. Předpoklad nákladů je 337 tis. Kč s tím, že na realizaci projektu žádáme o dotaci
Moravskoslezský kraj, který dle podmínek dotačního titulu může poskytnout až 150 tis. Kč.
Toto je tedy výčet plánovaných investičních a neinvestičních projektů na letošní rok. Nad rámec těchto projektů
dále plánujeme „drobnější“ stavební práce, o kterých jsem se zmiňoval již v prosinci. V tuto chvíli však nejsou
blíže specifikovány – zpracováváme výčet toho, co je zapotřebí bezpodmínečně řešit. Přivítám Vaše další
podněty.
Ze společenského života: v sobotu 16. prosince jsme v obci slavili rohovský krmáš. Slavnost, při níž si
připomínáme výročí vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla. Je to již 85 let, kdy byla důstojným panem farářem Dr.
Vrchoveckým kaple vysvěcena a i přesto, že jsou v našem okolí sakrální stavby mnohem starší, 85 let je taky
požehnaný věk. Pro tentokrát jsme toto půlkulaté výročí něčím „zpestřili“. Při sváteční mši svaté se požehnal
nový lustr, který je instalovaný v kapli. Symboly na tomto lustru korespondují s názvem naší kaple a já si moc
přeji, aby svítil většímu a většímu zástupu věřících. Součástí této slavnosti, která dále pokračovala v sále
obecního domu pestrým programem a občerstvením, bylo zpívání u vánočního stromu, který je umístěn před
budovou obecního domu. Touto cestou bych rád poděkoval všem zúčastněným, zejména pak členkám Klubu
seniorů, které „vedly“ zpívání u vánočního stromu a napekly vánoční cukroví, děkuji také Rohovance za
hudební doprovod. Otci Jackovi děkuji za odslouženou mši svatou, vč. posvěcení nového lustru, žákům
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ZŠ Sudice za jejich krásné vystoupení, pedagogickému doprovodu za nacvičení vystoupení, dále pak souboru
Burianky pod vedením paní Heisigové za bezvadný kulturní program, dechové kapele Rohovanka pod vedením
pana Norberta Hanslíka za hudební doprovod a samozřejmě zaměstnancům obce za přípravu a organizaci celé
akce. Nesmím však zapomenout na Hospodu u Komárků pod vedením pana Artura Komárka za výbornou
polévku. Ve stejný den se na fotbalovém hřišti TJ Spartak Rohov odehrál fotbalový zápas mezi výběrem
„starých pánů“ a výběrem Rohova. V pátek 29. 12. se pak v budově TJ Spartak odehrál tradiční turnaj v ping –
pongu. Ve středu 27. 12. proběhlo také tradiční bruslení pro veřejnost v Buly aréně v Kravařích. O těchto
sportovních akcích se zmiňujeme na jiném místě zpravodaje. Organizátorům, ale i zúčastněným na těchto akcích
moc děkuji za přípravu a účast. Závěrem dále informuji, že se v těchto dnech dokončuje sestavování kulturního
kalendáře na rok 2018. Bude-li mít kdokoliv z vás návrh na nějakou úpravu v seznamu plánovaných akcí – např.
návrh na nějakou novou „fajnou“ akci, budeme potěšeni. Vážení spoluobčané, přeji Vám do dalších dnů
spokojený život v Rohově protkaný pevným zdravím !
Daniel Procházka, starosta
Motto na závěr : „všem lidem nelze vyhověti – vyhovět je umění, které dokáže jen málokdo“
____________________________________________________________________________________

Úhrady poplatků
Úhradu místního poplatku za „komunální odpad“
ve výši 510,- Kč/ poplatník lze provést v pokladně
obecního úřadu počínaje dnem 26. 2. 2018, a to
v úředních hodinách. Zároveň lze uhradit poplatek
za psa 80,- Kč/pes a poplatek za odvod odpadních
vod do obecní kanalizace 50,- Kč/1 osoba!
Spolu se zpravodajem je rozeslán FORMULÁŘ
K ÚHRADĚ
MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA
ODPADY (za koho bude zaplacen poplatek) , který
si prosím vyplňte a přineste sebou na obecní úřad !!!

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápoj. kartonů,drobného kov. odpadu,sběr papíru bude proveden v pondělí 5.2.2018
__________________________________________________________________________________

Realizace projektu: „Aktivní na pohraničí / Aktywni na pograniczu” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000805
V rámci tohoto projektu proběhla další akce pod názvem
„Rozsviťme stromeček společně“, která se uskutečnila
v neděli 17. prosince 2017 na náměstí v Krzanowicích a
které se zúčastnili také mnozí rohovští občané.
Tato aktivita byla spojena s degustací vánočních pokrmů a
cukroví, které napekly ženy z Krzanowic a členky Klubu
seniorů z Rohova. Jedná se o jednu z akcí cyklu aktivit
zorganizovaných společně mezi městem Krzanowice a
obcí Rohov v rámci projektu, financovaného z fondů
Evropské unie v polsko-českém příhraničním projektu.

_______________________________________________
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Výsledky volby prezidenta ČR, konaných ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - OBEC ROHOV
Volba prezidenta České republiky - I. kolo
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
470
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
300
Počet odevzdaných úředních obálek
:
300
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
299
Volební účast v %
:
63,8 %
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1.
Mirek Topolánek
7
2.
Michal Horáček
13
3.
Pavel Fischer
48
4.
Jiří Hynek
4
5.
Petr Hannig
0
6.
Vratislav Kulhánek
0
7.
Miloš Zeman
148
8.
Marek Hilšer
26
9.
Jiří Drahoš
53
Volba prezidenta České republiky - II. kolo
proběhne v pátek 26. ledna od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod!
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech.
Voliči obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
• OSOBNĚ u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16:00 hod. středy
24.1.2018 pro II. kolo volby nebo
• PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16:00 hod.
pátku 19.1.2018 pro II. kolo volby; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbě prezidenta republiky ve dnech voleb volič uplatnit v
kterémkoliv volebním okrsku.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi (OVK) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požadavky na přenosnou volební
schránku přijímá obecní úřad, tel. 553 761 091 a ve dnech voleb OVK, tel.: 724 248 620.
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2017
K 1.1.2018 má naše obec 591 obyvatel (z toho 8 cizinců).
Společenská kronika –
Statistika za rok 2017 :
měsíc prosinec 2017
Přihlášení k trvalému pobytu - občané ČR : 6
Přihlášení k pobytu - cizinci : 1
Jubilanti – 60 let 1 občanka,
Odhlášení občané z trvalého pobytu: 5
1 občan
Sňatky : 5
6
5
l
e
t
1 občan
Narozené děti : 6 (2 holčičky, 4 chlapečci)
8
5
l
e
t
1 občanka
Zemřelí občané : 7 (4 ženy a 3 muži)
Nejstarším občanem je paní Hedvika Halfarová (rok narození
1923)
(pro srovnání: k 1.1.2013 to bylo 629 obyvatel, k 1.1.2014 to bylo 613 obyvatel, k 1.1.2015 to bylo 597 obyvatel
k 1.1.2016 to bylo 594 obyvatel, k 1.1.2017 to bylo 590 obyvatel)
__________________________________________________________________________________
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Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu
Silesia“
Informace pro internetové stránky/zpravodaje partnerů
„READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ je název českopolského projektu, který byl schválen k financování z programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik“.
Do projektu je zapojeno 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7
hraničních obcí z české strany (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské
gminy (střediskové obce) z polské strany (Krzanowice, Krzyżanowice). Projekt je realizován ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a
Okresním velitelstvím státního požárního sboru v Ratiboři.
Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 1 092 862,90 EUR, schválená dotace z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 928 933,46 EUR, tj. 85 %. Čeští partneři mají dále
schválenu dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.
Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu
Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek dobrovolných hasičů (7
českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných
pohromách v pohraničí. „Systémem společné ochrany“ se v tomto případě myslí propojení dvou
národních záchranných systémů na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou
součástí těchto systémů.
V rámci projektu, který bude realizován až do konce roku 2019, budou pořízena 4 nová požární
vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a další technické vybavení pro 19 jednotek. Na samotné
posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek jsou zaměřeny
aktivity zahrnující 4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy
společných soustředění v Ústřední hasičské škole s programem teoretických školení a praktického
výcviku pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče“ a společná pracovní setkání všech zapojených
jednotek. Nedílnou součástí projektu je také analýza systému společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu společné ochrany jako
pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu na druhé straně hranice.
___________________________________________________________________________________
Dne 22. – 25. ledna se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční 25. ročník mezinárodní výstavy
INFO THERMA 2018. Pro občany obce Rohov se podařilo zajistit několik volných vstupenek, proto má-li
kdokoliv z Vás zájem o tyto vstupenky, nabízím je k vyzvednutí na našem obecním úřadě.
Daniel Procházka

___________________________________________________________________________________
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Tříkrálová sbírka 2018
DĚKUJEME, ŽE SPOLEČNĚ S NÁMI POMÁHÁTE POTŘEBNÝM !
Vykoledovaná částka

OBEC
Antošovice

14 960 Kč

Bělá

22 078 Kč

OBEC

Vykoledovaná částka

Kravaře Kravaře-Kouty

242 388 Kč

164 657 Kč

Bohuslavice

103 828 Kč

Ludgeřovice

Bolatice
Borová

130 573 Kč

Markvartovice

68 000 Kč

Píšť

87 666 Kč

Rohov

31 605 Kč

Strahovice

45 639 Kč

Sudice

30 183 Kč
66 197 Kč

67 199 Kč

Darkovice
Dolní Benešov a

147 681 Kč
Zábřeh
112 039 Kč

Hať
Hlučín - Bobrovníky

49 523 Kč

Šilheřovice

Hlučín –
Darkovičky

80 036 Kč

Štěpánkovice

142 371 Kč

249 173 Kč

Třebom

6 700 Kč

53 757 Kč

Vřesina

64 792 Kč

Kobeřice

145 281 Kč

Závada

28 294 Kč

Kozmice

78 278 Kč

Celkem:

Hlučín - město
Chuchelná

2 232 898 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2018, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 2 232 898 Kč. Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65 %, což představuje částku 1 451 384 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům,
koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané v obci Rohov v sobotu dne 6. ledna 2018
1

vedoucí
Blanka
Lasáková

2

Petra
Nevřelová

3

Zlata
Tomíčková

4

Adéla
Komárková

Celkem:

koledníci
Lasáková Beata,
Nevřelová Anežka,
Hluchníková Hedvika
Slaninová Gabriela,
Csölleová Sofie,
Nevřela Dominik
Tomíček Antonín,
Švanová Michaela,
Švan Matěj
Halfar Josef,
Halfar Antonín,
Stříbný Šimon

Částka
7.760,- Kč

7.590,- Kč

8.895,- Kč

7.360,- Kč

31.605 ,- Kč

__________________________________________________________________________________
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Rohovský krmáš
V sobotu 16.12.2017 proběhly v naší obci již pošesté v novodobé historii oslavy rohovského krmáše. Nejprve
byla v 15 hodin v kapli sv. Petra a Pavla sloužena slavnostní mše svatá, v rámci které byl posvěcen nově
zakoupený lustr do interiéru naší kaple. Po mši svaté
proběhlo zpívání u vánočního stromu, tentokráte již
podruhé před Obecním domem. Zpívaly se vánoční
koledy za hudebního doprovodu dechové kapely
Rohovanka. Pro zahřátí byl podáván teplý čaj a
svařené víno. Krmáš byl zakončen posezením v sále
Obecního domu, který také zaplnila vánoční
atmosféra. Postarali se o ni účinkující v kulturním
programu: folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic,
žáci ze Základní školy v Sudicích a opět Rohovanka.
Přítomní občané si mohli pochutnat zdarma na
bohatém občerstvení včetně výtečného vánočního
cukroví, které napekly členky místního Klubu
seniorů.
Tato akce také byla připomínkou 85 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla v Rohově (18.12.1932).
Informujeme občany, že si stále mohou na obecním úřadě zakoupit zvoneček za cenu 600,- Kč – jedná se o
repliku zvonu v kapli, zakoupeného a posvěceného v loňském roce při příležitosti krmáše.

_________________________________________________
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V pátek 29.12.2017 se jako každý rok ve cvičebním sále TJ Spartaku Rohov uskutečnil vánoční turnaj v pingpongu. Účast sice nebyla tak vysoká jako minulý rok, přeci jen se sešlo pár sportovců, kteří nechtěli sedět doma
a chtěli si zasportovat. Turnaje do 15 let se zúčastnilo celkem 8 hráčů a 1 hráčka. Hrálo se systémem, každý s
každým v jedné skupině, celkem 36 zápasů, Konečné pořadí nám určilo toto pořadí na prvních třech místech:
1. J. Mrovec
2. M. Tomíček 3. O. Halfar

Turnaje mužů se zúčastnilo celkem 15 hráčů. Hrálo se dvou skupinách 8+7 každý s každým. Poté postupovali
hráči z prvních 4 míst, kteří se zrcadlově setkali s protivníky z druhé skupiny. Vyřazovacím systémem se
probojovali na první tři místa:
1. P. Jurčík
2. E. Halfar
3. M. Komárek
Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům, obci Rohov za finanční podporu turnaje a v neposlední řadě
všem zúčastněným hráčům.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak

Vánočního fotbalového zápasu, který proběhl na
hřišti v sobotu dne 16.12.2017 se zúčastnilo celkem
30 bývalých hráčů Rohova. Stará garda vyhrála nad
výběrem Rohova 8:1.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak

________

______________________________________________________________________________________
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Veřejné bruslení v Buly aréně Kravaře
Dne 27. prosince 2017 pořádal SDH Rohov v odpoledních hodinách veřejné bruslení v Buly aréně v Kravařích.
Bruslení se zúčastnili občané Rohova a Sudic, účast byla hojná. Proběhl také přátelský hokejový zápas mezi
Sudicemi a Rohovem. Akci finančně zajistil Sbor dobrovolných hasičů Rohov za finančního přispění obce
Sudice, za což jim děkujeme !
Petr Tomíček, předseda SDH Rohov

___________________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti žáků Spartak
Rohov.
Dne 16.12. 2017 jsme odehráli poslední
turnaj roku 2017 ve slovenské Korňi. Na
tomto turnaji startovalo 11 týmů ze
Slovenska, Polska a z Rohova (Česko).
Odehráli jsme 8 zápasů, 6 vítězných a ve
dvou jsme uhráli pouze remízu. I když jsme
ani jednou neprohráli, stejně jsme to
nevyhráli a obsadili 2. místo.
1. Zywiec (Polsko) 2. Rohov 3. Inter
Bratislava 4. Bratislava - Dúbravka atd.
Dne 2.1.2018 jsme začali opět trénovat v
tělocvičně v Sudicích a ve Strahovicích.
Rovněž připravujeme pro naše hráče v
tomto zimním období i další sportovní
aktivity jako trampolíny, kurz sebeobrany,
gymnastiku a parkur. Dne 17.3.2018 pak
budeme pořádat už čtvrtý ročník halového turnaje v hale ve Strahovicích.

Sportovní oddíl lukostřelby informuje
Dne 27.12.2017 se členka lukostřeleckého oddílu TJ
Spartak Rohov zúčastnila halového turnaje v lukostřelbě v
Ostravě a dosáhla skvělého výsledku, který se jí počítá do
kvalifikace na mistrovství republiky v březnu
v Prostějově.
Gratulujeme a přejeme jí ať se jí daří i na dalších
kvalifikačních závodech a účast na mistrovství si vystřílí !
Miroslav Masnica, předseda oddílu

Martin Halfar

___________________________________________________________________________________
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Zástupci obcí a měst Hlučínska navštívili v listopadu své kolegy v Maďarsku
Starostové a starostky obcí a měst z hlučínského regionu se vydali ve dnech 5. - 9. 11. 2017 na vzdělávací
zájezd do Maďarska - do oblasti kolem měst Visegrád, Eger, Egerszalók a Nagykovácsi. Během vzdělávací
cesty se sešli se starosty a představiteli
tamějších obcí, kteří jim ochotně sdělili své
zkušenosti z řízení samospráv.
Ve městě Visegrad žije 1 800 obyvatel, a
tím se řadí k jednomu z nejmenších měst v
Maďarsku. Na druhé straně je jedním z
nejvýznamnějších měst z pohledu turismu.
Celé město leží v Národním parku, jsou zde
lokality spadající do území NATURA 2000.
Téměř se zde nevyskytuje zemědělství, v
omezené míře lesnictví a řemeslná výroba.
Jeho příjmy pocházejí především z
cestovního ruchu.
Je nepsaným pravidlem, že každý Maďar by
měl min. 1x za život navštívit Visegrad.
Město Eger je župní a okresní město (Hevešská župa) s 54 000 obyvateli. Počet obyvatel má klesající tendenci
- obyvatelé odcházejí především do okolních obcí.
Město provozuje městskou firmu na správu zeleně, provozovatele plovárny a lázní, podporuje místní marketing
a televizi, firmy zaměstnávající osoby ZTP, firmu starající se o dotace z EU. Na krajské úrovni existuje firma
zabývající se vodohospodářstvím a jedním ze spoluvlastníků je i město Eger. Město se snaží budovat plochy a
infrastrukturu pro budoucí investory. Příprava je časově náročná a investoři hledají místa, která již jsou
připravená.
Velký význam má také vinařství.
V Maďarsku jsou podnikatelé podporování přímo především v souvislosti s evropskými dotacemi. Město Eger
podporuje podnikání nepřímo - např. přípravou infrastruktury a průmyslových zón. Dále poskytuje úlevu na
dani z nemovitosti (daň z budov).
Eger je významným lázeňským městem a je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Maďarsku (TOP 10 v
poměru cena/služby). Samotné město se pyšní roční návštěvností 600 000 osoba/ noc. Společně s okolními
obcemi činí roční návštěvnost okolo 1 mil. osob/noc. Počet návštěvníků se stále zvyšuje. Také počet turistů z
ČR se v posledních letech zpětinásobil. Cestovní ruch je dále postaven na vínu - známá je tzv. Egerská býčí
krev. Egerská vína získávají dobré výsledky na vinařské olympiádě v Bordó.
Egerszalók je malou obcí s 2000 obyvateli. V obci se nacházejí léčebné prameny. V ubytovacích zařízeních je
k dispozici 2 500 lůžek, z toho 800 lůžek ve čtyřhvězdičkových hotelech. V roce 2016 byla návštěvnost 245 000
lůžek. V obci funguje školka a budují se jesle.
Je zde zákaz provozu automatů. V obci se téměř nevyskytuje kriminalita. Působí zde 1 pracovník policie.
Každý, kdo si v obci vystaví dům, obdrží podporu ve výši 500 000 HUF.
Obec Nagykovácsi (partnerská obec Bolatic) je příkladem obce, ve které díky sousedství s hlavním městem
vzrostl počet obyvatel z 3000 v roce 1989 na 8000 v současnosti!
V obci není ani průmyslová výroba, ani turismus. Samospráva tedy nemá příjmy z turismu ani z daní od firem.
Koncepce obce je taková, že zde nechtějí žádné průmyslové podniky.
Samospráva má možnost regulace v oblasti výstavby nových budov a rodinných domů v obci tak, aby zapadaly
do celkového rázu města a okolní krajiny.
Příjmy z rozpočtu pocházejí z místních daní (47%), státních dotací a z dotací na projekty. Obyvatelé platí daň z
nemovitosti, daň z parcely a daň za motorové vozidlo.
Výdaje jsou tvořeny 44% provozními náklady, 45% provoz institucí (jesle, školka) a pouze 11% tvoří investice.
V obci jsou k dispozici další stavební místa, ale vlastníkem jsou soukromé osoby. Obec plánuje rozvoj v oblasti
školství a sportovišť.
_________________________________________________________________________________
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Závěrem:
Zástupci Sdružení obcí Hlučínska navštívili různorodé obce, a to hlavně co se týká oblasti příjmů rozpočtu a
celkového charakteru.
Hlavní příjmy řady obcí pocházejí z cestovního ruchu (pobytová taxa – cca 500 HUF). Výhodou pro tyto obce
je pak podpora cestovního ruchu ze strany státu, který obcím poskytuje finance ve výši násobku pobytové taxy.
Také se liší charakter a celkové vize jednotlivých obcí - některé obce budují na svých katastrech průmyslové
zóny, snaží se přilákat investory, jiné obci naopak průmyslové zóny na svých územích nechtějí.
V obcích funguje mnoho spolků a neziskových organizací, které mají podporu obcí, ale jejich provoz je hrazen
především z příspěvků občanů a firem (občané i firmy si mohou odečíst z daní 1% případných darů pro spolky a
organizace). Obce většinou přispívají spolkům na konkrétní akce.
Samospráva funguje obdobně jako u nás. Příkladem pro naše obce a města je zapojování soukromých subjektů
do podpory turismu, koncepční řešení architektury v obcích a městech, podpora velkých tradičních kulturních
akcí lákajících do obcí turisty, péče o půdu (menší lány, rozmanitý osev) a podpora jeslí a zařízení pro seniory.
Nezaměstnanost je i v Maďarsku velmi nízká jako v u nás. Nezaměstnaní musí odpracovat min. 30 dnů ročně,
aby měli nárok na podporu. Průměrný plat je asi 26.000,-Kč/měsíc.
Více informací ze vzdělávacího starostů naleznete ve www.hlucinsko.eu
Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a Lenka Osmančíková, manažerka SOH
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Připravované projekty
Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také v příštím roce. Ve
spolupráci s polskými partnery - gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

Začátkem roku 2018 by měl být zahájen projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého proběhnou např.
fotografické workshopy pro zájemce z řad amatérských fotografů, výstavy historických i současných fotografií
z regionu nebo tvorba česko-polského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové propagační materiály. Jejich příprava by měla být zahájena
na podzim příštího roku tak, aby byly připraveny na turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt „Hlučínsko a
polské gminy se představují“ finančně podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní soutěž zaměřenou na
poznávání regionu.
Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským krajem. Z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude
sdružení žádat o dotaci na práci projektového manažera.
Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu kultury a hlučínských
řemesel, a to v neděli 8. 7. na Mírovém náměstí v Hlučíně. O dotaci na
festival má Sdružení obcí Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory
aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
Mgr. Lenka Osmančíková, manažerka SOH

__________________________________________________________________________________
Na obecním úřadě si můžete zakoupit:
Omalovánku Hlučínska: cena 10,- Kč a nový Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska: cena 35,- Kč

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŽINY - „CESTOU NECESTOU“ 2017/2018
SLOVENSKO – VYSOKÉ TATRY
Slovensko, resp. Vysoké Tatry „jsme navštívili“ hned po Vánocích. Povyprávět nám o tomto pohádkovém místě
Slovenska přišel pan učitel Mgr. Michal Kunický. Pan učitel měl připravenou krásnou prezentaci. Zhlédli jsme
spoustu nádherných fotografií, mluvili jsme slovensky a chlapci si zatančili typický slovenský taneček.
Dozvěděli jsme se, že…
Hlavním městem Slovenska je Bratislava a úředním jazykem slovenština.
Slovensko sousedí s pěti státy – s Českou republikou, Rakouskem, Maďarskem, Ukrajinou, Polskem.
Nejvyšším pohořím Karpat jsou Vysoké Tatry.
Nejvyšším vrcholem Vysokých Tater je Gerlachovský
štít a měří 2 665 m n.m, druhým nejvyšším vrcholem je
Lomnický štít, který měří 2 634 m n.m.
Nejznámější jezera: Štrbské pleso, Popradské pleso,
Tatranské pleso – jezera ledovcového původu.
Fauna: na Slovensku žijí zvířátka jako např. svišť,
medvěd, kamzík, vlk.
Národním jídlem jsou halušky.
Panu Mgr. Michalu Kunickému děkujeme za vyčerpávající
informace a už se někteří těšíme, až kouzlo Vysokých Tater poznáme osobně. V zimě, v létě – Vysoké Tatry
jsou kouzelné v každém ročním období. ☺
Ester Medková, DiS.

Florbalový turnaj trojic
19. 12. 2017 se uskutečnil florbalový turnaj trojic na malé brány. Turnaj byl
dobrovolný po vyučování a nakonec se ho zúčastnilo 8 týmů, které byly
složené z žáků vyššího stupně. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin a dva
nejlepší postoupili do semifinále. Krásné 4. místo obsadil tým dívek ve
složení Gabriela Wagnerová, Pavla Fojtíková, Karolína Šromová a Markéta
Obrusniková. 3. místo se podařilo získat chlapcům ze sedmé třídy a to: Jan
Boček, Jan Nevřela a Ivo Harazim. Do finále postoupil tým Lokomotivy ve
složení Matěj Murcek, Jakub Mrovec, Jakub Kupec, Ondřej Halfar a proti
nim nastoupil tým deváťáků: Vojtěch Kryštof, Tomáš Boček a Sebastián
Csölle. Zápas skončil remízou 1:1 a proto muselo následovat prodloužení,
které nakonec rozhodl ve svůj prospěch tým deváťáků.
Konečné pořadí:
1. Deváťáci (Vojtěch Kryštof, Tomáš Boček, Sebastián Csölle)
2. Lokomotivy (Matěj Murcek, Jakub Mrovec, Jakub Kupec, Ondřej
Halfar)
3. Sedmáci (Jan Boček, Jan Nevřela, Ivo Harazim)
4. Tým dívek (Gabriela Wagnerová, Pavla Fojtíková, Karolína Šromová, Markéta Obrusniková)

Vánoční Opava pro žáky 2. třídy
Ve středu 20. prosince 2017 jsme vyjeli do Opavy. Nejdříve jsme se zastavili na trzích na Dolním náměstí, kde
se po ránu prodávaly koláče a ryby. Tržiště se teprve probouzelo. Hlavní cíl byla návštěva Slezského muzea,
kde byla zajištěna edukační hodina s vánoční tématikou. Už při vstupu nás zaujali sloni a dokumentární film,
____________________________________________________________________________________
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který nám ukázal, jak se pracovalo se sloní kůží. V atriu stál velký vánoční strom a my jsme pokračovali do
vestibulu, kde nás pracovnice seznámila s vánočními zvyky.
Děti si vyrobily vánoční ozdoby z papíru, které si přivezly domů. Nakonec se zdobily figurky anděla z perníku.
Záleželo na nich, zda ji přinesou domů či hned sní.
Návštěvu města jsme zakončili opět na trzích, kde si děti prohlédly staré dřevěné kolotoče, byla zde i ukázka lití
olova. Pak si děti koupily drobnosti, které je zaujaly.
Mgr. Jaroslava Ratajová

________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Výstavka „Vánoční pohlednice“
Ve dnech 4. 12. 2017 – 5. 1. 2018 jsme
v prostorách Obecního domu v Rohově mohli
shlédnout nejen výstavku prací výtvarného tvoření rodičů s dětmi,
ale také staré pohlednice a pohlednice z celého světa nazvanou
„Vánoční pohlednice a známka“.
Děkujeme všem, kteří výstavku navštívili a do naší POŠTY napsali
milé vzkazy.

Návštěva kaple
Dne 5. 1. 2018 jsme s dětmi navštívili místní kapli. Obdivovali
jsme vánoční výzdobu a prohlídli si tradiční betlém. Zazpívali
jsme si několik koled v doprovodu kostelních varhan, na které
nám zahrála paní Hluchníková. Nakonec jsme obdarovali
andělíčka drobnými mincemi.

Anna Nevřelová, ředitelka MŠ
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

15

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

16
BOHEMIA Troppau, o. p. s.
Jste živnostníkem na Hlučínsku? Potřebujete investovat?
Nabízíme úvěry s úrokovou mírou 3-3,9% (RPSN 3,95%)
BOHEMIA Troppau, o. p. s., www.troppau.cz, tel. 553 616791
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

SVOZOVÝ KALENDÁŘ - OBEC ROHOV

(svoz směsného komunálního odpadu - popelnic v roce 2018)
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svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka žlutá 2018
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

V obci je zaveden oddělený sběr plastů a nápojových kartonů TETRAPACK
(krabice od mléka, džusů, vína, atd.).
UPOZORNĚNÍ !

Svoz komunálního odpadu probíhá od 5:00 do 22:00 hod. !!!
Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem Marius Pedersen a oranžové pytle
s potiskem EKO-KOM, ve kterých bude komunál nebo bioodpad!!!...
slouží na plasty a tetrapack!!!!!
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