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Vážení občané, milí čtenáři,
do Vašich poštovních schránek se právě dostalo pravděpodobně poslední vydání Rohovského zpravodaje ve
volebním období 2014 – 2018. Další výtisk bude zřejmě v polovině října, kdy bude týden po komunálních
volbách a s jistotou mohu říci, že dojde ke změně ve složení zastupitelstva obce. Někteří členové stávajícího
zastupitelstva již nekandidují. Věřím, že všichni ti, kteří budou nově zvoleni, navážou na dosavadní práci
zastupitelstva obce a budou se snažit ji dále rozvíjet. Proto Vám všem – voličům, přeji správnou volbu !
V tomto vydání však nechci rozebírat komunální volby, ale z mého pohledu je zapotřebí navázat na dřívější
zvyklosti a vyhodnotit dosavadní práci zastupitelstva, obecního úřadu i samotných zaměstnanců obce v právě
končícím volebním období. Proto jsme s kolegyněmi z úřadu sestavili VYHODNOCENÍ posledních čtyř let,
které najdete společně s mým komentářem na jiném místě zpravodaje. Koncem září, kdy plánuji „kulatý stůl“,
se vyhodnocení volebního období bude projednávat také, proto Vás všechny již nyní srdečně zvu k otevřené
diskusi.
Další zvyklostí je také zhodnocení uplynulého měsíce. Navážu-li na srpnové číslo zpravodaje, tak jen krátce
zmíním, že ul. Krátká, respektive její oprava je již hotova. Doufám, že ke spokojenosti všech občanů/uživatelů.
Na Domě služeb, stejně tak i na opravách zpevněných ploch a chodníků v areálu zahrádkářů (a v zápětí také na
ul. Na Kopci) se intenzivně pracuje a stavební práce „jdou“ podle harmonogramu. Co se týče projektu naučné
stezky, tak dle informací realizátora projektu se tento projekt připravuje ve spolupráci se žáky ZŠ Sudice,
mobiliář je zadán do výroby a pravděpodobně koncem října dojde k samotné realizaci. Pořízení hasičského
vozidla pro zásahovou jednotku místních hasičů se neuvěřitelně komplikuje. Je to zapříčiněno jednak
neustálými změnami na trhu, ale také administrativní zátěží dotačního programu, kdy musíme neustále něco
dokládat, zdůvodňovat, vysvětlovat. Přiznám se, že jsem s tím vůbec nepočítal. Pevně však věřím, že se projekt
dokončí v rozumném čase a ke spokojenosti nás všech (nejen hasičů). Ještě včera, tj. 11. září proběhla další
jednání k projektu, kde se řešily kroky, nezbytné k dokončení administrativních povinností obce.
Avizovaná úprava a doplnění dopravního značení v obci je rovněž rozpracována. Dle současné legislativy je
nutné zpracovat projektovou dokumentaci odborně způsobilou osobou. Tento krok jsme udělali. Dokumentace
je již vypracována a nyní se konzultuje s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Následně budeme žádat
příslušné úřady o vydání rozhodnutí/povolení. Požadavky ze strany občanů nepřišly, proto jsme dokumentaci
vypracovali dle dřívějšího návrhu (tak či onak má poslední slovo Policie ČR, která tento návrh posoudí a
případně upraví).
Ze společenského života: vůbec poprvé v novodobé historii obce, se v Rohově promítalo Letní kino. Přiznám
se, že jsem s napětím očekával přijetí této akce u veřejnosti. Plánoval jsem ji jako malou, nenáročnou kulturní
aktivitu. Výsledkem byla akce, které se dle odhadů zúčastnilo 250 lidí !! Nečekal jsem to a byl jsem mile
překvapen. Moc děkuji Vám všem za účast a zaměstnancům obce za dokonalou organizaci a servis. Vše bylo
v jejich režii. Do dalších let se promítání Letního kina stoprocentně zařadí do kulturního kalendáře obce.
V tomto týdnu organizují místní zahrádkáři Výstavu ovoce, zeleniny a domácích výrobků. Všechny Vás tímto
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srdečně zvu k návštěvě této zahrádkářské aktivity ! Jak jste již mohli zjistit, v obci se intenzivně pracuje na další
novince – Dožínkovém odpoledni. Tato akce je, jak se ukázalo (a stále ukazuje), poměrně náročnou akcí,
nicméně s radostí ji připravujeme. Oslovili jsme majitele zemědělské a zahradní techniky, aby se zúčastnili
průvodu, který je naplánován na 15.00 hodinu. Zapojit se však můžou úplně všichni, kteří mají co ukázat
(myšleno stroje či techniku). Sraz je ve 14.00 hod. v areálu Farmy Jan Hanzlík. Zaměstnanci obce v těchto
dnech zdobí trasu průvodu a samotný areál volnočasových aktivit „Na skládce“. Dovolili jsme si na vaše
oplocení umístit skromnou výzdobu, kterou po ukončení akce uklidíme. Má-li kdokoliv z Vás chuť si své
příbytky, či jen oplocení domu více nazdobit, budeme rádi – meze se nekladou ! Když jsme se do této
starodávné akce pustili, tak ať už má úroveň. Tato
aktivita však má i své kritiky. Jsou názory, že je to
zbytečné, že v Rohově nikdy Dožínky nebyly a
podobně. Co k tomu říci. Tyto názory nikomu neberu,
jen bych doporučil se více seznámit s historií obce
Rohov – když už v ní žiji (třeba celý život).
V kronikách obce je záznam o tom, že Dožínky se
v Rohově konaly a to v roce 1954 (tuto zmínku
zveřejňujeme v tomto zpravodaji) !! Ale samozřejmě
si to nemohou pamatovat kritici, kteří vlastně ani
nebyli na světě… Každopádně jsem si vědom toho, že
v současné době nemůže jít o pravé Dožínky. Zkrátka
již v Rohově nejsou sedláci, soukromí zemědělci,
kteří si ty Dožínky organizovali sami. Proto jsem tuto
akci koncipoval jako Dožínkové odpoledne, kterým si
chceme připomenou podstatu Dožínek a především
poděkovat za úrodu, která (opravdu) není
samozřejmostí. Nic víc. Koneckonců jde o jinou,
novou společenskou akci/událost a takovou chtějí
samotní občané obce (vycházím z výsledků
dotazníkového šetření v rámci tvorby Strategického
plánu rozvoje obce Rohov). Přeji si, aby byla tato
akce přijata kladně…
Závěrem úvodního slova chci poděkovat Vám všem,
kterým není lhostejný život v obci a na kvalitě života
se podílíte byť maličkostí, ale ve prospěch nás všech !
Do dalších dnů Vám přeji mnoho zdraví, spokojenost
v pracovním i osobním životě a Boží požehnání…
Daniel Procházka, starosta
_________________________________________________________________________________________

21. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska ve Štěpánkovicích
V neděli 23.9.2018 v 15.00 hod. v kostele sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích se uskuteční
21. Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska, které pořádá obec Štěpánkovice ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Štěpánkovice a Sdružením obcí Hlučínska.
________________________________________________________________________________________
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) ve spolupráci s Českou regionální televizí (ČRTV) se
obrací na širokou veřejnost s prosbou o zmapování okruhu zájemců, kteří by chtěli rozšířit
tým ČRTV a to na pozici kameraman (možnost i pro amatérské kameramany). Podrobnosti
Vám budou sděleny jednak v kanceláři Sdružení obcí Hlučínska - hlucinsko@hlucinsko.eu,
případně ve firmě ČRTV - e-mail roscam@seznam.cz …
Děkujeme
_________________________________________________________________________
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Volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční : v pátek 5.10.2018 od 14 do 22 hodin a
v sobotu 6.10.2018 od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 12. a 13.10.2018.
Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního domu Rohov,
Hlavní čp. 180 – zasedací místnost v přízemí Obecního úřadu Rohov.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem ČR. Vzhledem k výše uvedenému, žádáme občany, aby si ověřili platnost
svých dokladů ! Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad Rohov (tel.:
553 761 091) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK, tel.: 724 248 620) o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost. V takovém případě vyšle OVK k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou !
Voličské průkazy
Ve volbách do zastupitelstev obcí je možno volit pouze v místě svého trvalého pobytu. Není tedy možné
vydávat voličský průkaz. Ten se však bude vydávat pro volby do Senátu PČR, volit je však možné pouze v
našem opavském volebním obvodu. Počátek lhůty pro podání žádosti (v podobě listinné, elektronické, osobně) o
vydání voličského průkazu je od vyhlášení voleb a počátek lhůty pro vydání voličského průkazu je 20. 9. 2018.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Obecní volby a cizinci
Právo volit do zastupitelstev obcí má podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,vedle státního občana ČR i státní občan jiného státu,
jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázaná a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k pobytu. V současné době se jedná pouze o občany členských
států EU, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva a kteří musí obecní úřad požádat o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů, který tento dodatek vede pro voliče – občany jiného státu, kteří mají v jeho
územním obvodu pobyt. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu - podat obecnímu
úřadu již v současné době do doby jeho uzavření, ke kterému dochází dva dny před dnem voleb v 16.00 hodin,
tj. 3. října 2018 do 16.00 hodin. Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat
ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!
Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do
zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat. Z dodatku lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.______________________________
__________________________________________________________________________________________

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a
uživatele dotčených pozemků
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku._____________
Děkujeme Vám za spolupráci, ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší info viz.www.rohov.cz, úřední deska
________________________________________________________________________________________

Ceník zbytkového stavebního materiálu:
Struska ocelárenská frakce 0/8 : 323,- Kč/t
Kámen lomový frakce 16-32 : 470,- Kč/t
Štěrk potěrový : 435,- Kč/t
Písek :
407,- Kč/t
V technickém dvoře obce je k dispozici použitá velkoformátová dlažba 30 x 30 cm, cena 5,- Kč/ks,
50 x 50 cm, cena 20,- Kč/ks. Doprava obecním traktorem : 360,- Kč/motohodina.
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ROK 2015
PROJEKT „ALEJ NA ŠPALÍROVSKÉ CESTĚ – II. ETAPA“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MŽP ČR, PROGRAM
„PÉČE O KRAJINU V ROCE 2015“. Předmětem projektu byla výsadba
jednostranné aleje 106 ks dřevin – 53 ks jeřáb ptačí a 53 ks jabloní.
Celkové náklady projektu : 81.460,- Kč Dotace : 69.460,- Kč
PROJEKT „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
ROHOV – ETAPA Č. 1, REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ –
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE“ BYL REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO
PROGRAMU MSK „PROGRAM PODPORY A ROZVOJE VENKOVA 2016“.
Předmětem projektu byla oprava stávající účelové komunikace směřující z ul. Hlavní
na ulici Luční.
Celkové náklady projektu : 481.128,11 Kč
Dotace : 206.307,73 Kč
PROJEKT „Oprava památníku obětem Rudé armády v 2. světové válce“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI PILOTNÍHO PROJEKTU MSK „ Zachování a obnova
historických tradic v Moravskoslezském kraji“ na zabezpečení péče o válečné hroby
v Moravskoslezském kraji. Předmětem projektu byla oprava památníku spojeného s
2. světovou válkou – „ruský pomník“, který se nachází na východním okraji obce u hlavní
silnice směrem na Strahovice.
Celkové náklady projektu : 40.000,- Kč
Dotace : 40.000,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2016
PROJEKT „OBEC ROHOV V PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21“ BYL REALIZOVÁN
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MSK „PODPORA DOBROVOLNÝCH AKTIVIT
V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE“. Předmětem projektu bylo prosazování
principů místní Agendy 21 v praxi - zapojení veřejnosti do aktivit obce: přednášky na
podporu zdraví, v oblasti sociální, výstava ovoce, zeleniny a ručních výrobků, akce
sportovní, kulturní, společenské, další zaměřené na životní prostředí, dále na komunitní
plánování v rozvojové oblasti, jehož výstupem je Strategický plán rozvoje obce na období
2017 – 2020.
Celkové náklady projektu: 275.000,- Kč
Dotace: 141.006,- Kč

PROJEKT „DŮM SLUŽEB“ BYL REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
MSK „PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2016“.
Předmětem projektu bylo zhotovení projektové dokumentace, která sloužila jako povinná
příloha žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy Domu služeb.
Celkové náklady projektu : 150.000,- Kč
Dotace : 111.000,- Kč

PROJEKT „HISTORICKÁ ALEJ K SOUSEDŮM II. ETAPA“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MŽP ČR, PROGRAM
„PÉČE O KRAJINU V ROCE 2016“. Předmětem projektu byla výsadba jednostranné
aleje 65 ks dřevin – 50 ks hrušní a 15 ks lip.
Celkové náklady projektu : 78.645,- Kč
Dotace : 78.645,- Kč
__________________________________________________________________________________________
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PROJEKT „PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V OBCI ROHOV“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MSK „PODPORA OBNOVY A
ROZVOJE VENKOVA MSK 2016“. Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníků na ul. Na
Kopci (ulička), v uličce z ul. Hlavní na ul. Slezská, v uličce z ul. Hlavní směrem k bývalému
státnímu statku. Celkové náklady projektu : 540.291,66 Kč
Dotace: 237.620,27 Kč
PROJEKT „ZŘÍZENÍ KLUBOVNY V OBJEKTU MŠ ROHOV“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MMR ČR V RÁMCI
PROGRAMU „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2016“. Předmětem
projektu byla sanace objektu Domu služeb a zřízení klubovny ve sklepních prostorách.
Celkové náklady projektu : 2.046.145,50 Kč
Dotace : 400.000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROK 2017
PROJEKT „Kaple sv. Petra a Pavla v Rohově“ BYL REALIZOVÁN V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU MMR ČR V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA OBNOVY
A ROZVOJE VENKOVA 2017“. Předmětem projektu byla instalace vnitřního osvětlení,
předláždění zámkovou dlažbou v prostoru před kaplí, oplocení.
Celkové náklady projektu : 1.127.832,70 Kč
Dotace : 300.000,- Kč
PROJEKT „OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. NA KOPCI“ BYL
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MMR ČR V RÁMCI
PROGRAMU „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2017“. Předmětem
projektu byla oprava místní komunikace ul. Na Kopci od čp. 92 k čp. 99 včetně opravy
stávající kanalizace.
Dotace : 253.664,- Kč
Celkové náklady projektu : 609.380,53 Kč
Projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE ROHOV“
BYL REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZE ČR z dotačního
programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“. Předmětem
projektu byla stavební úprava požární zbrojnice, ul. Hlavní 95.
Celkové náklady projektu : 924.940,94 Kč
Dotace: 491.983,- Kč
PROJEKT „OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI ROHOV“ BYL REALIZOVÁN
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MSK „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE
VENKOVA MSK 2017“. Předmětem projektu byla rekonstrukce chodníků na ul. Dolní,
Slezská, Horní (u dětského hřiště), ul. Na Kopci a dále vybudování nové odpočinkové zóny
na ul. Na Kopci. Součástí projektu byla také instalace 2 osvětlovacích prvků – solárních
svítidel.
Celkové náklady projektu : 828.742,54 Kč
Dotace: 294.920,- Kč
PROJEKT „TŮNĚ PRO OBOJŽIVELNÍKY ROHOV“ BYL REALIZOVÁN
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MŽP ČR „PODPORA OBNOVY
PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY“.
Předmětem projektu byla realizace 4 tůní v okolní krajině obce s cílem retenční
schopnosti krajiny a zvýšení biodiverzity, především podpořit obojživelníky, drobný
vodní hmyz, napajedla pro zvěř apod.
Celkové náklady projektu : 90.750,- Kč
Dotace: 90.750,- Kč
Zrealizované projekty obce Rohov za období 2015 - 2017
Celkové náklady za uvedené období
Součet poskytnutých dotací za uvedené období:

7.274.316,98 Kč
2.715.356,- Kč___________________
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ROK 2018 - Projekty v realizaci – doposud neukončené
Projekt „DŮM SLUŽEB“ je realizován v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí ČR v
rámci Operačního programu životní prostředí. Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy
Domu služeb.
Předpokládané celkové náklady projektu : 4.508.970,- Kč
Předpokládaná dotace celkem : 2.578.139,- Kč (OPŽP a MSK)
PROJEKT „OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI ROHOV – II. ETAPA“ JE
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MSK „PODPORA OBNOVY A ROZVOJE
VENKOVA MSK 2018“. Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků spojující ul. Hlavní s ul. Na Kopci a
zkvalitnění přístupových ploch v areálu Kučakovec.
Předpokládané celkové náklady projektu : 818.562,44 Kč
předpoklad dotace: 351.081,- Kč
PROJEKT „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE – UL. KRÁTKÁ V OBCI ROHOV“ JE
REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MMR ČR V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2018“. Předmětem projektu je oprava
místní komunikace ul. Krátká směrem ke sběrnému místu obce včetně opravy části stávající
kanalizace.
Předpokládané celkové náklady projektu : 653.443,32 Kč předpoklad dotace: 326.722,- Kč

Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ bude
realizován v rámci dotačního programu INTERREG V-A česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 1
„Společné řízení rizik“. Předmětem projektu je pořízení hasičského automobilu pro JSDHO Rohov .
Předpokládané celkové náklady projektu pro obec Rohov : 3.700.000,- Kč předpoklad dotace: 3.300.000,- Kč
Projekt je ve fázi příprav.
PROJEKT „NAUČNÁ STEZKA „PŘÍRODA ZA ROHEM ROHOVA“
BUDE REALIZOVÁN V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MSK
„Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“. Projekt bude
realizován na trase obec Rohov - obec Sudice - město Krzanowice,
předmětem projektu je vytvoření celkem 8 zastavení naučné stezky,
vybavených informační tabulí, instalace 4 ks laviček pro odpočinek s vyhlídkou
do okolí a 3 ks rozcestníků. Projekt je přípravné fázi.
Předpokládané celkové náklady: 301.290,- Kč předpoklad dotace: 134.104,- Kč
POZNÁMKA : FINANČNÍ VÝDAJE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ JSOU UVEDENY V CELKOVÝCH VÝŠÍCH, KE KTERÝM JSOU
PŘIPOČTENY NAPŘ. NEUZNATELNÉ NÁKLADY, NÁKLADY NA ADMINISTRACI PROJEKTU A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, POPLATKY
ÚŘADŮM, VYNĚTÍ Z PŮDNÍHO FONDU, VÝDAJE ZA PROPAGACI PROJEKTU AJ.

Projekty v realizaci za období 2018
Předpokládané celkové náklady za uvedené období
Předpokládaný součet poskytnutých dotací za uvedené období:

9.982.265,76 Kč
6.690.046,- Kč________

Celkové předpokládané náklady za období 2015 – 2018:
Celkový předpokládaný součet poskytnutých dotací za 2015 - 2018:

17.256.582,74 Kč
9.405.402,- Kč________

NAD RÁMEC: Finanční zapojení obce Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov spolufinancováním
prostřednictvím Moravskoslezského kraje vlastníků nemovitostí na území obce, kteří získají dotaci
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
1. Výzva - celkem k dnešnímu dni obec spolufinancovala výměny kotlů ve výši: 80.817,- Kč
2. Výzva - celkem k dnešnímu dni obec spolufinancovala výměny kotlů ve výši: 22.500,- Kč
________________________________________________________________________________________
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Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska
je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Ilustrovaná kniha obsahuje
34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale i z dochovaného
lidového vyprávění.
Jednou z nich je pověst z Rohova pod názvem „Švédský val“.
Zájemci si mohou knihu zakoupit na obecním úřadě, cena: 200,- Kč.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika –
měsíc srpen 2018
Jubilanti –

55 let 1 občanka
60 let 1 občanka
70 let 1 občan

Svoz
plastů,
nápojových
kartonů,
drobného kovového odpadu a sběr papíru
bude v obci proveden v pondělí 1. října
2018 !

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ OBCE ROHOV
o záměru pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce

v souladu ust. § 39
odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nemovitost v k.ú. Rohov,
zapsanou na LV č. 336, a to: pozemek parc. č. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
dvoupodlažní rodinný dům Rohov, Hlavní č.p. 25 s podsklepením za účelem bydlení.
Doba nájmu: doba určitá na 1 rok s možností prodloužení, výměra
pozemku parc. č. 3: 339 m2, užitná plocha nemovitosti dle znaleckého
posudku: 132,51 m2, spotřeba energií (elektřina, voda, plyn) je aktuálně
vedena na obec, platby energií budou převedeny na nájemce.
Vybavení: kuchyňská linka, plynový kotel.
K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky na
Obecním úřadu v Rohově vždy v úředních dnech, popř. poštou, a to
ode dne zveřejnění tohoto záměru. Obec si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z předložených nabídek. Záměr pronajmout nemovité věci byl
schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 46/2 bod 4 ze dne 04. 07. 2018. Daniel Procházka, starosta obce
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Okénko z historie …..

Dožínky v Rohově
– dle obecní kroniky
Rok 1954
Dne 5. srpna pořádal místní Sbor požární
ochrany dožínkovou slavnost v zahradě
hostince Jednoty (U Komárků).
Týden nato uspořádal státní statek Rohov
svou dožínkovou slavnost v zahradě sedláka
Halfara.
Obě slavnosti byly hojně navštíveny.
_____________________________________
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Klub seniorů informuje

Klub seniorů si zajel do Krzanowic (PL) prohlédnout kostel sv. Václava, který byl krásně vyzdoben u
příležitosti okresních dožínek.
Klub seniorů i se svými příbuznými si vyjeli na výlet do Bělé. Navštívili pstruží farmu a pak se šli napít dobré
vody a prošli se labyrintem u léčebných bazénků.
Marta Švanová
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

TJ SPARTAK Rohov informuje
Dne 25.8.2018 proběhlo na místním fotbalovém hřišti utkání staré gardy a výběru Rohova. Přes počáteční
nepřízeň počasí byla účast nakonec na obou stranách hojná, ačkoliv naši žáci bojovali v Kravařích na
mezinárodním turnaji, tudíž diváků mnoho nebylo.
Nakonec po 90 minutách skončilo utkání 4:4. Rozhodčí Vilibald Slanina taktéž nakonec nebyl inzultován ani z
jedné hrající strany, tudíž se mužstva rozešla spokojená. Po skončení utkání se posedělo u občerstvení,
zjišťovaly se podrobnosti z Kravař o výborně hrajících žácích. Tímto bych jim chtěl pogratulovat ke skvělému
druhému místu.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak

__________________________________________________________________________________________

SDH Rohov informuje
Sezóna pokračuje a s ní i naše družstvo.
Postupně se dostáváme do vyšších a vyšších pozic ve
výsledných listinách.
V naší Noční hasičské lize se aktuálně držíme na 10. pozici.
Bodové rozdíly už jsou minimální, a tak se z každé noční
soutěže stává ne jen závod o čas, ale také závod o body do
Za mladé hasiče Jiří Lasák
tabulky.
___________________________________________________________________________________________________
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TJ SPARTAK Rohov informuje
Moravskoslezský cup 2018 v Buly centru v Kravařích
Po odhlášení Hradce Králové, největšího favorita turnaje, se organizátoři turnaje obrátili na náš tým, zda
bychom je nezastoupili. A tak jsme neváhali a rádi jsme zaskočili. Že je zastoupíme se vším všudy, jsme ale ani
ve snu nečekali. V Kravařích se sešly nejlepší týmy Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska a Česka.
Dohromady to bylo 20 týmů. První hrací den byl rozdělen do dvou skupin po deseti. Turnaj jsme začali
nečekanou, ale zaslouženou výhrou nad největším slovenským klubem Slovanem Bratislava 3:1. V dalším
utkání jsme remizovali 1:1 s jedním z nejlepších týmů v této žákovské kategorii Sigmou Olomouc. Následovala
výhra nad Slask Wroclaw 2:0, s Žilinou výhra 4:2 a další výhry s Raciborzem 5:0, s maďarským týmem Lurko
1:0, s Hlučínem 1:0, se Slávií Opava 4:2 a nakonec se slovenským Trebišovem 8:0. Tyto výsledky nám zajistily
první místo ve skupině B. Prvních 5 týmů pak postoupilo do zlaté skupiny, kde se druhý den utkaly s pěti
nejlepšími týmy druhé skupiny A. Do finálových bojů jsme si prvního dne přinesli 9 bodů za 3 výhry a jednu
remízu s týmy, které postoupily s námi ze skupiny.
V neděli jsme turnaj za silného deště zahájili výhrou 5:2 nad slovenskou Senicí. V dalším utkání jsme narazili
na tým z Vítkovic a remizovali s nimi po výborném výkonu 2:2. Od vítězství nás dělily jen sekundy, kdy po
sporném výroku rozhodčího naši hráči přestali hrát a dostali vyrovnávací gól. Před obědem jsme ještě stačili
porazit maďarské Zuglo 5:2. Potom už přišla před kamerami České televize naše první prohra se slovenským
AS Trenčín 3:2. Po celé utkání jsme byli lepší, ale doplatili jsme na neproměněné
šance a slabší chvilky našeho brankáře. V posledním zápase turnaje jsme se utkali
s vítězem skupiny A, Admirou Wacker Vídeň. Po velmi krásném utkání jsme
nakonec s o trochu lepším soupeřem prohráli 3:1. Toto utkání mělo neskutečnou
atmosféru a fandilo se co to šlo. Náš tým povzbuzoval i Tonda Panenka nebo
Herbert Pavera, který po našem vstřeleném gólu skákal dva metry vysoko. Pro
naše hráče nezapomenutelný zážitek.
Podařilo se nám posbírat i individuální ceny: Nejlepší střelec turnaje Antonín
Halfar, nejlepší hráč turnaje byl vyhlášen Tomáš Závěšický (přestoupil do
Rohova ze Strahovic) a nejlepší hráč našeho týmu byl pak zvolen brankář
Mikuláš Prasek. Tento náš úspěch organizátoři řadí k největším senzacím
v historii těchto turnajů. Všem hráčům moc děkujeme, že vytvořili skvělý tým,
navzájem se povzbuzovali a přijali svoji roli v týmu.
Soupiska: Halfar Josef, Halfar Vít, Halfar Antonín, Závěšický Tomáš, Tomíček s Antonínem Panenkou
Antonín, Prasek Mikuláš, Němčík Martin, Mrva Michal, Švan Matěj, Stříbný
Šimon, Mrovec Maximilián.
Konečné pořadí: 1. Admira Vídeň, 2. Spartak Rohov, 3. AS Trenčín, 4. ŠK Slovan Bratislava,5. MFK
Vítkovice, 6. Sigma Olomouc, 7. MŠK Žilina, 8. FK Senica, 9. Zúglo, 10. Slask Wroclaw, 11. Lurko, 12. MFK
Kravaře, 13. Slavoj Trebišov, 14. Legia Warszawa, 15. Baník Ostrava, 16. FC Hlučín, 17. Slávia Opava, 18.
MFK Skalica, 19. KS Unia Racibor, 20. Domino Bratislava.
Martin Halfar

Společné foto s Admirou Wacker Vídeň
S pohárem za druhé místo
_______________________________________________________________________________________
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ČZS Rohov informuje
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A DOMÁCÍCH VÝROBKŮ
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Rohov zve srdečně širokou veřejnost
a všechny příznivce zahrádkaření a přírody na již tradiční výstavu ovoce zeleniny a
domácích výrobků, která se uskuteční
v pátek 14. září a neděli 16. září v areálu zahrádkářů Na Kučakovci v Rohově.
(14. září 18-?? hod. ☺, 16. září 13-18. hodin)
( sobota 15. září zavřeno – jsme na Dožínkách ☺ )
Kromě výstavy bude v nabídce také občerstvení, mimo jiné burčák z jižní Moravy, prodej
medu od místních včelařů a různé dobroty od místního klubu seniorek.
Bude-li chtít kdokoliv z řad občanů vystavovat jakýkoliv výpěstek za zahrádky, ukázat svojí zručnost nebo
pochlubit se prostě jen s něčím zajímavým co má doma, nechť přinese tyto exponáty ve dnech od 11. - 13. září
v době mezi 18. až 20. hodinou na Kučakovec nebo na Obecní úřad v rámci jeho pracovní doby.
TĚŠÍME SE NA VÁS, Rohovští zahrádkáři ☺

Blahopřání
V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea 90. -ti let jeden ze
zakládajících členů našeho spolku pan FRANTIŠEK NĚMEC. Všechno nejlepší a
v tomto požehnaném věku hlavně zdravíčko přejí všichni Rohovští zahrádkáři.
SAŠA VLADAŘ
_________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Začátek školního roku máme úspěšně za sebou.
Prázdniny jsou již minulostí, v pondělí 3. září naše škola opět přivítala své žáky. Školní rok tak začal pro 124
žáků základní školy a 25 dětí mateřské školy. Tento den byl významný zejména pro naše prvňáčky a jejich
rodiče. Společně se starosty obcí Sudice, Rohova a Třebomi jsme letos mezi námi přivítali 11 nových chlapců a
děvčat, které žáci deváté třídy již tradičně uvedli mezi ostatní
spolužáky. K přítomným také promluvil pan farář P. Aleš Písařovic.
Věříme, že se u nás bude dětem líbit, že se našim učitelům podaří co
nejlépe rozvíjet jejich talent.
Přeji všem žákům naší školy, jejich rodičům i všem zaměstnancům
školy úspěšný školní rok, dětem chuť učit se novým věcem a
spokojenost a radost z dosažených výsledků, všem prvňáčkům
úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední
školy, kolegům pevné nervy, trpělivost a důslednost. Rodičům přeji
hlavně radost z jejich dětí a všem společně pak školu, ve které je vždy
na co se těšit.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy
Do nového školního roku s novou tělocvičnou…
Dveře Základní školy a Mateřské školy v Sudicích se znovu po dvou měsících otevřely. Letní prázdniny jsou
také pravidelně obdobím, kdy se většina škol promění ve staveniště. Jedno takové staveniště vzniklo již
začátkem června i v Sudicích. Důvod? Rekonstrukce tělocvičny! Ano, také naše škola se po mnohaletém čekání
dočkala zbrusu nové tělocvičny. Nejen nová podlaha, ale také topení, osvětlení i obložení stěn naší tělocvičny
letos prošlo kompletní rekonstrukcí. Součástí tělocvičny jsou také již dříve zmodernizované šatny a sociální
zařízení – toalety a sprchy. Moderní tělocvična bude od letošního školního roku 2018/2019 sloužit k výuce
tělesné výchovy našim žákům a samozřejmě nejen jim. Chceme touto cestou poděkovat zřizovateli školy, obci
Sudice za realizaci nákladného projektu, financování a zaštítění celé rekonstrukce.
POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019
Třída

Celkem

Chlapci

Dívky

Sudice

Rohov

Třebom

1.

11

6

5

2

7

2

2.

7

1

6

2

4

1

3.*

16

8

8

7

7

1

4.*

10

5

5

4

3

2

5.

20

11

9

10

10

0

1. stupeň

64

31

33

25

31

6

6.

16

12

4

7

8

1

7.

10

4

6

3

5

2

8.*

17

8

9

8

7

1

9.

17

8

9

4

8

5

2. stupeň

60

32

28

22

28

9

CELKEM

124

63

61

47

59

15

* 1 žák z jiné obce
__________________________________________________________________________________________
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NÁVRH A SPLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ NA OBDOBÍ 2014-2018
1. Každoroční snaha o čerpání dotací z národních, evropských či jiných zdrojů s využitím
dosavadních zkušeností
Plán » v maximální míře navázat na dosavadní zkušenosti a pokračovat v čerpání dotací
Skutečnost » čerpání dotací ze zdrojů národních i evropských se podařilo v maximální možné míře
(především s ohledem na kapacity našeho úřadu).
2. Strategický plán rozvoje obce Rohov na období 2014 – 2018 (SP)
Plán » tento dokument bude navazovat na předchozí Plán. Tvorba nového SP rozvoje obce Rohov bude
realizována se širokou veřejností formou kulatých stolů
Skutečnost » SP rozvoje
obce Rohov na období 2017 – 2020 byl zpracován a zastupitelstvem obce (ZO) schválen v prosinci
2016. Zpracování tohoto dokumentu bylo řešeno se zapojením široké veřejnosti. Obec získala na
zpracování tohoto SP dotaci z rozpočtu MSK.
3. Zapojování občanů do dění v obci
Plán » obnovení besed a kulatých stolů pro řešení života v obci
řešen průběžně dle potřeby obce.

Skutečnost »

4. Podpora výstavby rodinných domů či bytů v obci
Plán » obec zajistí výstavbu inženýrských sítí pro individuální výstavbu ve vymezených zónách daných
Územním plánem obce Rohov, případně odkoupí vhodné pozemky Skutečnost » problematika bytové
politiky zůstává i nadále nejpalčivějším problémem obce.
5. Modernizace budovy Domu služeb vč. provedení nové izolace a rekonstrukce zpevněných ploch
a oplocení
Plán » s přihlédnutím na velikost budovy a na finanční možnosti obce bude etapovitě prováděna
postupná modernizace tohoto objektu a okolí
Skutečnost » splněno !
v rámci dvou etap došlo k postupné modernizaci tohoto objektu. Třetí fází bude realizace úpravy
zpevněných ploch a okolí budovy.
6. Rekonstrukce či přestavba objektu bývalého obecního úřadu pro potřeby bydlení či jiného využití
Plán » tomuto plánu bude předcházet dotazníkové šetření, ze kterého vzejdou následné kroky
Skutečnost » dotazníkové šetření bylo provedeno. Většina dotázaných se přiklonila k přestavbě. Tato
přestavba však nebyla doposud realizována. Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci
skutečného stavu objektu, avšak stále hledá vhodný finanční zdroj.
7. Cyklostezky
Plán » dlouhodobý plán, který se bude realizovat etapovitě. Prioritou je propojení obce Rohov s obcemi
Sudice a Kobeřice. V rámci této oblasti každoročně provádět úpravu polních cest Skutečnost »
realizace cyklostezek bude provedena v rámci KPÚ bez jakéhokoliv finančního zapojení obce.
Propojení s obcí Kobeřice je z části připraveno a to výkupem potřebného pozemku. Úprava polních cest
je řešena každoročně vlastními silami.
8. Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)
Plán » ve spolupráci se SPÚ ČR budou uskutečněny přípravné kroky k realizaci. Součástí těchto úprav
budou protipovodňové poldry, zpevněné polní cesty, lesní a vodní plochy, případně další opatření blízké
přírodě Skutečnost » splněno ! obec KPÚ zahájila v r. 2014.
9. Kaple sv. Petra a Pavla
Plán » poslední etapou bude úprava oplocení a zpevněných ploch, výměna kostelních hodin Skutečnost
» splněno ! úprava zpevněných ploch byla realizována v roce 2017. Výměna kostelních hodin
provedena doposud nebyla, na druhou stranu se v roce 2018 provede přeložka elektrického vedení NN a
odstraní se sloupy NN před objektem kaple.________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
10. Centrum volnočasových aktivit „Na skládce“
Plán » pokračování vybavenosti tohoto centra vybudováním druhé etapy IN-LINE dráhy,
multifunkčního hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, apod.) a dalších terénních úprav
Skutečnost
» splněno částečně ! byl vybudován sklad nářadí, zpracovala se projektová dokumentace (PD) na
výstavbu multifunkčního hřiště a PD sociálního zázemí a provedly se další (finální) terénní úpravy
areálu (sáňkařský kopec). O II. etapě IN-LINE dráhy rozhodlo ZO, že se realizovat prozatím nebude
(malé využití stávající dráhy).
11. Veřejné pohřebiště
Plán » zřízení nového veřejného pohřebiště vychází z Územního plánu obce Rohov Skutečnost »
doposud nerealizováno.
12. Kaple sv. Urbana
Plán » výstavba kapličky sv. Urbana

Skutečnost » doposud nerealizováno.

13. Oprava ruského památníku
Plán » kompletní oprava památníku bude provedena s přispěním dotace MSK (příslib na r. 2015)
Skutečnost » splněno ! celková oprava památníku byla provedena v roce 2015.
14. Podpora aktivit seniorů
Plán » chceme prosazovat opatření, která umožní udržet seniory co nejdéle aktivní, nikoliv je
vylučovat. Za tímto účelem uskutečníme v průběhu volebního období návštěvy vybraných kulturních
představení či jiných společenských akcí a také budeme připravovat různé zajímavé besedy
s odbornými tématy
Skutečnost » plněno
průběžně a každoročně. Klub seniorů, stejně tak i ostatní spolky mají k dispozici 9-ti místný dodávkový
automobil pro plnění svých aktivit a to zcela zdarma !
15. Podpora zaměstnanosti
Plán » navázat na nadstandardní spolupráci s Úřadem práce a prioritně zaměstnávat občany obce Rohov
z různorodých programů
Skutečnost » plněno
průběžně a každoročně. Obci Rohov se i nadále daří spolupracovat s Úřadem práce ČR a zaměstnávat
občany obce (dle možností ÚP ČR) s využitím nadstandardní finanční podpory pro obec z různorodých
programů úřadu.
16. Podpora rozvoje propagace, kulturně-společenských a sportovních projektů a podpora místních
organizací a spolků s odkazem na zkvalitňování života v obci
Plán » navázání na stávající propagaci a další rozvoj této oblasti
Skutečnost »
propagace obce je realizována dle možností obce. Podpora kulturně-společenských a sportovních
projektů a podpora místních organizací je řešena každoročně vyčleněním potřebných finančních
prostředků v rozpočtu obce. Nezanedbatelnou podporou je příprava spolkových aktivit ze strany
zaměstnanců obce. Spolky mají k dispozici zcela zdarma 9-ti místný dodávkový automobil.
17. Dějiny obce Rohov
Plán » dokončení knihy o obci Rohov
Skutečnost » kniha „Dějiny obce Rohov“ se nezpracovala
z důvodu úmrtí zpracovatele/autora knihy. Obec hledá jiného zpracovatele.
18. Odpadové hospodářství obce (OH)
Plán » pokračovat ve zdokonalování zavedeného systému vč. snižování nákladů v této oblasti
Skutečnost » OH v obci je řešeno komplexně a nadstandardně v porovnání s okolními obcemi v
regionu. Obec odebírá veškerý odpad (kromě komunálního odpadu) určený k recyklaci a dalšímu
využití. Občané mají možnost zdarma odevzdat i stavební suť, která se po úpravě dále využívá.
Plánované snižování nákladů však není optimální.
V Rohově dne 12.9.2018

Daniel Procházka, starosta

