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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do svých poštovních schránek jsme Vám právě distribuovali poslední letošní vydání Rohovského zpravodaje.
Musím se přiznat, že s ohledem na rychle běžící čas ani nestíhám připravovat se svou kolegyní nová vydání
našeho periodika. Ale jak je vidět, i nyní jsme to zvládli. Přece jen chceme Vás, občany obce Rohov, informovat
o dění v obci pravidelně a každý měsíc. V jiných obcích to nebývá zvykem. Vydávají dvouměsíčníky,
čtvrtletníky, ale my máme měsíčník a do budoucna na tom nehodláme nic měnit. V tomto prosincovém vydání
bych rád stručně shrnul celé období letošního roku. V oblasti obnovy majetku obce a investic do nich, jsme i
v letošním roce nemalou měrou zhodnotili náš majetek a investovali do zvelebení naší obce. Letošní opravou ul.
Horní jsme docílili toho, že máme v celé obci místní komunikace opravené a bezpečné. To samé se týká i
chodníků – v celé obci. Kromě úseku od křižovatky Hlavní – Slezská až po křižovatku Slezská – Dolní, kde jsou
velkoformátové betonové dlaždice, avšak v bezproblémovém stavu, jsou v celé obci zcela nové chodníky a
trošku s nadsázkou řečeno – nemáme už co spravovat. Vím, že je to opravdu nadsazeně řečeno, ale faktem je, že
v nejbližších letech není zapotřebí opravovat ani místní komunikace, ani chodníky. Pokládám to za dobrou
zprávu pro občany Rohova ! Obec však netvoří jen chodníky a místní komunikace. Samozřejmě jsou v majetku i
budovy, inženýrské sítě, vlastně jen jedna – kanalizace. V dalších letech se tedy budeme zabývat opravou i
těchto staveb. Již cca 10 let uvažujeme o využití budovy bývalého obecního úřadu. Na posledních zasedáních
zastupitelstva obce (ZO) jsme o této problematice hovořili a shodli jsme se na tom, že by měl být tento objekt
přestavěn na byty. Koneckonců o tom jsem v našem zpravodaji psal již několikrát a nepíši tedy nic nového.
Nakonec z výsledku dotazníkového šetření v roce 2017 vzešlo i od samotných občanů, aby tento dům, sloužil
těmto účelům. Proto se v nejbližším období začneme zabývat přestavbou bývalého obecního úřadu intenzivněji.
Co se týče ostatních budov v majetku obce, tak předpokládám, že vyjma drobných oprav a udržovacích prací
není zapotřebí větších investic do nich. Situace se sice může změnit, ale dnes jsme na tyto situace připraveni,
tudíž by to neměl být problém. Výše uvedené, je závislé také na potřebě samotných občanů Rohova, proto stále
platí, že kdokoliv z Vás má potřebu něco vylepšit na obecním majetku, dveře obecního úřadu jsou otevřeny.
Navážu-li na informace o opravách místní komunikace v ul. Horní, tak jen dodám, že i avizované opravy
kanalizačních vpustí jsou taktéž hotovy. Opraveno bylo 9 šachet a pevně věřím, že zase nějakou dobu vydrží
běžný provoz. Faktem je, že řada kanalizačních vpustí nejsou v celé své konstrukci v úplně ideálním stavu,
nicméně domnívám se, že rozsáhlejší opravy těchto šachet bychom realizovali v období, kdy budeme řešit
centrální kanalizační síť v souvislosti s čistírnou odpadních vod, která nás tak či onak nemine. Současná
legislativa sice nepřikazuje obcím našeho typu mít vybudované zařízení na čištění odpadních vod, ale tento stav
nebude navěky. Toto je však tak složitá (a hlavně drahá) problematika, že bych se jí v tuto chvíli raději vyhnul.
Pokud tedy mohu (a chci) zhodnotit letošní rok po stránce investic, tak mohu uvést, že jsme do obecního
majetku investovali zhruba 1,7 milionů korun (oprava místní komunikace ul. Horní, oprava manipulační plochy
u obecního domu, „prodloužená Špalírovská“, opravy kanalizačních šachet).
V letošním roce se nám opět podařilo získat dotace a to ve výši 400 tisíc korun (Moravskoslezský kraj). Tím
jsme taky z celkových, výše uvedených financí ušetřili. Nesmím však zapomenout na největší investici, kterou
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obec v posledních letech uskutečnila. Tou je nový hasičský vůz. Pořídili jsme jej za 5.439.555,- Kč, přičemž
z rozpočtu obce uhradíme „pouze“ 543.955,- Kč ! Zbývající finanční prostředky „za nás“ uhradí Evropská unie.
Stručně ke zhodnocení kulturně-společenského života. I v letošním roce se uskutečnilo a ještě uskuteční zhruba
30 aktivit pro širokou veřejnost. Trend je sice a bohužel klesající, ale jsem rád, že i těch zmiňovaných 30 akcí se
uskutečnilo/uskuteční. Na jednu stranu mne mrzí, že se již nepořádá např. Strassenfest, Kácení máje, Den plný
her, Sportovní slavnost, a další. Na druhou stranu mám radost z toho, že se (byť po dvou letech) ujaly
Dožínkové slavnosti, že se po čtyřech letech obnovil Půlmaratón Kietrz – Rohov, Zvěřinové hody. Všechno se
nějak vyvíjí, ale pevně věřím, že se společenský život v naší obci nedostane do dob minulých, kdy jsme
v průběhu roku „zažili“ jen pár takovýchto aktivit. Je to jenom v lidech. Tak možná k zamyšlení.
Jelikož se blíží konec roku, náš úřad v těchto dnech zpracovává závěrečné vyhodnocení realizovaných akcí
z letošního roku a zároveň se chystáme na rok nadcházející. A co budeme v příštím roce realizovat ? Tak v prvé
řadě budeme pokračovat v přípravě projektu „Rekonstrukce a rozšíření účelových a odstavných ploch u Domu
služeb“, budeme rozšiřovat vodovodní řád na ul. Horní, pravděpodobně budeme pokračovat v přípravě výstavby
kanalizace na ul. Slezská. Zahájíme přípravu projektu na přestavbu budovy bývalého OÚ a řadu dalších akcí,
které vyplývají ze Strategického plánu rozvoje obce Rohov. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo obce, které
bude o výše uvedených plánech v nejbližších dnech a týdnech rozhodovat. Samozřejmě se i v příštím roce bude
podporovat kulturně společenský život v naší obci. Možná se „opráší“ staronové aktivity, možná vzniknou i
nějaké nové…
Z činnosti ZO: v průběhu roku 2019 zasedalo na 14 zasedáních a řešilo množství záležitostí, které život v obci
přináší. Jsem rád, že současné složení ZO táhne za jeden provaz. Čas od času dojde k výměně názorů, ale
celkově vzato jsem rád, že funguje bez problémů. Oceňuji také nízkou neúčast na zasedáních (nemoc, časová
indispozice, ..). Chtěl bych tedy moc poděkovat členům ZO za jejich dosavadní práci pro obec.
Závěrem úvodního slova chci rovněž poděkovat za veškerou pomoc při řízení obce a obecního úřadu mým
kolegyním – Marii Kubné, Karle Moravcové a zaměstnancům obce. Děkuji také místním spolkům za jejich
aktivitu a spolupráci, vedení mateřské školy za bezproblémový chod ve školce a všem ostatním lidem, kteří se
starají o místní kapli, o své příbytky, zahrádky a políčka, podnikatelským subjektům za jejich činnost a
poskytování práce místním lidem, no a samozřejmě všem ostatním, na které jsem (nechtěně) zapomněl.
Jak jistě víte, od 6. prosince došlo v prodejně potravin (v objektu Domu služeb) k „výměně“ provozovatele. Po
úctyhodných 26 letech ukončil Ing. Jaroslav Stříbný podnikatelskou činnost, kdy v Rohově od roku 1993
provozoval zmiňovanou prodejnu potravin a smíšeného zboží. Od tohoto data (6. 12.) provozuje „obchod“
společnost Hruška s.r.o. Touto cestou bych chtěl Ing. Jaroslavu Stříbnému moc poděkovat za jeho
podnikatelské aktivity v Rohově – provozování prodejny potravin a smíšeného zboží. Moc si vážím jeho
dlouholeté „služby pro občany“ a přeji panu Stříbnému především mnoho zdraví do dalších let. Jarku,
děkuji…
Přeji Vám všem krásné adventní dny, poklidné prožití Vánočních svátků v kruhu svých nejbližších.
Daniel P r o ch á z k a, starosta obce
__________________________________________________________________________________________

Radostné prožití vánočních svátků,
šťastnou a úspěšnou cestu novým
rokem 2020
přejí občanům členové zastupitelstva obce
a zaměstnanci obecního úřadu.

Obec

Rohov

zve

na:

„zpívání koled u
vánočního stromu“
přijďte
si
zazpívat
v pondělí 23. prosince po
mši svaté před kapli sv. Petra
a Pavla. Bude připraveno
něco na zahřátí a cukroví !
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Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
Od 20. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bude Obecní úřad uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se prosím
obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Upozornění: Městský úřad Kravaře bude v době vánočních svátků: od 24.12. – 1.1. uzavřen !
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Obec vydala nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce Rohov, stejně tak jako mnoho jiných měst a obcí v ČR, vydalo nařízení o
zákazu pochůzkového a podomního prodeje na území obce. Konkrétně se jedná o Nařízení obce
Rohov č. 1/2019 (je zveřejněno na elektronické úřední desce obce www.rohov.cz, úřad obce,
úřední deska). Cílem tohoto nařízení je ochrana občanů před nechtěným obtěžováním různými
pouličními a podomními prodejci nabízejícími např. výhodný levnější odběr elektřiny, plynu či
jiné podobné lákavé nabídky. Informace o zákazu bude umístěna na informačních panelech ve vstupech do
obce. Občané by měli porušování nařízení, které může být kvalifikováno jako přestupek, neprodleně ohlásit na
obecním úřadě nebo Policii ČR.
Upozorňujeme, že pokud obec vydala nařízení a občan i přesto uzavře nevýhodnou smlouvu s
podvodníkem, bude to již pouze na zodpovědnosti občana. Apelujeme proto na občany, aby byli obezřetní !
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pondělí 6. 1. 2020 !
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2020
Usnesením Zastupitelstva obce Rohov ze dne 12. 12. 2019 byla vydána s účinností od 1. 1. 2020 obecně
závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na rok 2020 činí pro poplatníka 550,- Kč.
V lednovém čísle zpravodaje otiskneme Svozový kalendář na rok 2020 pro svoz popelnic – svoz bude vždy
v úterý jako obvykle !
________________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1. 1. 2020 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2020

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH) 47,27 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

_________________________________________________________________________________
Upozorňujeme čtenáře, že
místní obecní knihovna
a veřejně přístupný internet
budou v době vánočních svátků uzavřeny !
_____________________________________________

Společenská kronika –
měsíc listopad 2019

Jubilanti – 80 let 1 občan
Sňatek – 1

Na obecním úřadě si můžete zakoupit nové knihy spisovatelky Evy Tvrdé:
Očima vidět – nová kniha, ve které se vrací k tématu svého kraje v citově silné novele, v níž přináší příběh
formou vyprávění pro vnuka (v češtině i v nářečí - laštině), kterou věnovala blížícímu se 100. výročí připojení
Hlučínska k Československu, cena 250,- Kč
Dlužná částka - nová detektivka, cena 200,- Kč,
Města v Českém Slezsku - nová kniha, cena 100,- Kč
_________________________________________________________________________________________
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Informace pro vlastníky pozemků zahrnutých do komplexních pozemkových úprav

Státní pozemkový úřad ČR, Pobočka Opava (dále jen pobočka) rozhodla o schválení návrhu komplexních
pozemkových úprav rozhodnutím ze dne 15.11.2019. Upozorňujeme, že do doby nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí Katastrální úřad v Opavě vyznačil do katastru nemovitostí řízení „Z“ k pozemkům, kterých se to
týká. To znamená, že pozemky dotčené pozemkovými úpravami nemůže jejich vlastník po schválení návrhu bez
souhlasu pobočky zatížit nebo zcizit dle par. 11 odst. 12 zákona č. 139/2002 Sb. (dále jen zákon). V případě, že
se proti rozhodnutí o schválení návrhu žádný z účastníků řízení neodvolá, a toto rozhodnutí nabyde právní moci,
tak řízení Z trvá až do doby vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (par. 11 odst. 8
zákona). Pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav je závazným podkladem pro
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
musí být vydáno bezodkladně, nejpozději však do 6 měsíců po dni nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
návrhu.
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv nabývá právní moci posledním dnem 15-ti denní lhůty
od jeho zveřejnění, proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Poté Katastrální pracoviště Opava obnoví
katastrální operát, tj. zapíše do katastru nemovitostí návrh nových pozemků. To znamená, že v případě, kdy
žádný z vlastníků se neodvolá, tak návrh nových pozemků do katastru nemovitostí bude zapsán nejpozději cca
v měsíci červnu-červenci roku 2020 (toto období je předběžné, jelikož se neví, kdy nabyde rozhodnutí o
schválení návrhu pozemkových úprav právní moci).
Před zapsáním návrhu nových pozemků do katastru nemovitostí budete včas informováni o dalších
záležitostech týkající zániku dosavadních nájemních vztahů, nahlášení změn na finančním úřadě,
vytyčení nových pozemků atd. Tyto informace naleznete i v zápise ze závěrečného jednání, který každý
vlastník pozemků zahrnutých do pozemkových úprav společně s rozhodnutím o schválení pozemkových úprav
obdržel. V případě dotazů se obraťte na pobočku, a to Ing. Markétu Fojtíkovou, tel. 725901137,
m.fojtikova@spucr.cz.
Ing. Markéta Fojtíková, SPÚ
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
koncem července tohoto roku, jste ve svých poštovních schránkách nalezli jakýsi leták, který měl „seznámit
občany se slovem starosty obce“. Už tento úvod je poměrně zmatečný. Tento leták má být pravděpodobně
reakcí na mé úvodní slovo Rohovského zpravodaje v červencovém vydání. V tomto zpravodaji jsem Vás,
širokou veřejnost, informoval mj. o současném stavu příprav na realizaci Komplexních pozemkových úprav na
katastru naší obce. Jak jsem již několikrát sděloval, tyto pozemkové úpravy byly zahájeny veřejnou vyhláškou
ze dne 8.9.2014. Cílem bylo a je, upravit náš katastr z pohledu úprav jednotlivých pozemků (parcel) např.
scelením, posunutím a zároveň se měly realizovat stavby, definované v Plánu společných zařízení. V případě
naší obce má jít zejména o úpravu (zpevnění) polních/účelových komunikací, vybudování prvků ekologické
stability (zatravňovacích pásů, větrolamů, doprovodné zeleně, apod.), vybudování vodních ploch pro zadržení
povrchových (dešťových) vod a především vybudování protipovodňových opatření – suchých poldrů.
Opakovaně zdůrazňuji, že tyto pozemkové úpravy připravuje a zpracovává Státní pozemkový úřad ČR.
Spolupracuje s obcí a projekčními kancelářemi, ale pořizovatelem a hlavním garantem je tento úřad. Co se týče
úprav jednotlivých pozemků/parcel, tak ty se řeší individuálně s každým vlastníkem. Obec se do tohoto procesu
nijak neangažuje. Plán společných zařízení, respektive jednotlivá opatření – stavby, už je v rukou obce, jelikož
se jedná o stavby ve veřejném zájmu. K tomuto účelu byl ustanoven Sbor zástupců a ve spolupráci se Státním
pozemkovým úřadem ČR a projektanty se jednotlivá opatření naplánovala. K tomu, aby se v budoucnu
uskutečnila, bylo (a stále je) podmínkou, že pozemky, na kterých se má v dalších letech budovat např.
protipovodňová opatření, musí být v majetku státu či obce. Toto je dáno zákonem o pozemkových úpravách !
Velmi podstatné je i financování veškerých opatření, které mají vzejít z Plánu společných zařízení. Vše je ze
100% připravováno, projektováno, realizováno a financováno Českou republikou, Státním pozemkovým
úřadem ČR, obec Rohov nevynaloží žádné finanční prostředky ! Protože víme, že naši obec postihují lokální
povodně, je logické, že vybudováním protipovodňových opatření se ochrání majetek obce a samotných občanů.
Toto bylo a je hlavním důvodem, proč se v roce 2014 požádalo o Komplexní pozemkové úpravy i s ohledem na
výše uvedené. Jakmile nám Státní pozemkový úřad ČR Komplexní pozemkové úpravy schválil, zahájila se
__________________________________________________________________________________________
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příprava, a to s jednotlivými vlastníky pozemků. Jednání a komunikace s jednotlivými vlastníky pozemků bylo
řešeno přímo ze strany Státního pozemkového úřadu ČR. Co se týče Plánu společných zařízení, tak ty byly
řešeny obcí, projektanty a pozemkovým úřadem a dotčenými vlastníky pozemků. Mimo jiné vlastníkem
pozemků, který je podepsán pod letákem, který jste nalezli ve schránkách. Tolik na úvod a teď ve stručnosti
reakce na tento dezinformační leták :
Ač byl v červencovém vydání Rohovského zpravodaje kdokoliv jmenován, pár dnů po distribuci zpravodaje jste
ve svých poštovních schránkách nalezli zmiňovaný leták, podepsaný jedním z vlastníků pozemků na katastru
obce a dalšího „pisatele“, kteří dle mého soudu měli jediný cíl, poškodit mé jméno. Proti tomu se chci striktně
ohradit, jelikož jeho obsahem je změť informací, které spolu vůbec nesouvisí a nezakládají se na pravdě ! Již
v prvním odstavci pisatelé uvádějí, že byly mnou, tedy starostou obce, označeni jako osoby, které nechtějí
přispět k dalšímu rozvoji obce, tím, že nehodlají, téměř zdarma, či za přiměřenou náhradu, vzdát se lukrativních
částí jejich pozemků pro vizionářské plány pana starosty. Co k tomu dodat. Jak jsem již uvedl, nikoho jsem
v červencovém vydání zpravodaje nejmenoval, zafungovala však v plné míře čarovná představivost. Nikdy jsem
nikoho nenutil a už vůbec ne zcela zdarma, v rámci pozemkových úprav, podílet se na rozvoji obce. Pozemkové
úpravy však nejsou o dalším rozvoji obce, ale především o úpravách pozemků (a staveb na nich) na katastru
obce, které byly Státním pozemkovým úřadem ČR, shledány jako opodstatněné a v souladu se zákonem o
pozemkových úpravách. To, že má starosta obce vizionářské plány je bezesporu jen dobře, jinak by se obec
nikdy dál nerozvíjela. Vizionářské plány však může mít kdokoliv, i občané, i zastupitelé. V případě
vizionářských plánů starosty obce je však jeden dost podstatný limit. Tím je zastupitelstvo obce. To je totiž
nejdůležitější orgán, a taky jediný, který může o rozvoji obce rozhodovat. Byť o vizionářských plánech jednoho
z nich – starosty. Zkrátka a dobře, o rozvoji obce rozhodují její občané prostřednictvím zastupitelstva obce,
nikoliv „vizionářský“ starosta. Jen pro vysvětlenou. Popisovat pohled pisatelů na plánování staveb podle
Územního plánu ? Jakého Územního plánu ? Téma se dotýká Komplexních pozemkových úprav, nikoliv
Územního plánu ! Bylo by vhodné, kdyby si pisatelé nejdříve nastudovali, co je Územní plán a co jsou
Komplexní pozemkové úpravy. V letáku se dále uvádějí informace, které se týkají zcela nesouvisejících
záležitostí s pozemkovými úpravami, proto je bezpředmětné se o nich vůbec zmiňovat. Koneckonců ani já jsem
je v úvodním slově červencového zpravodaje ani neuváděl. Jsou to samostatné záležitosti, které se řeší
samostatně. Přeskočím tedy zpět k tématu. Pisatelé dále uvádějí, že neříkám pravdu, když údajně tvrdím, že
majitel pozemků neposkytne konkrétní pozemky pro účely „zámyslu“ podle znění Územního plánu. Za prvé –
znova opakuji, že Územní plán s pozemkovými úpravami ve fázi, která se nyní realizuje nesouvisí (dalo by se
srovnat jako příměr k ukousnutému koláči a poté se jej snažit vydávat hodnotově jako původní celek = hrušky
s jablky). Za druhé – na jedné straně se tady konstatuje, že vlastník pozemků nikdy neprohlásil, že pozemky
obci neposkytne (se zdůvodněním, že nabízené podmínky jsou pro vlastníka nevýhodné) na straně druhé se
v Rozhodnutí, vydané Státním pozemkovým úřadem píše o pravém opaku. Pokud to ve stručnosti shrnu. Státní
pozemkový úřad a projekční kancelář, kterou vybral ve výběrovém řízení tento úřad, vypracoval na základě
jejich podkladů rozsah protipovodňových opatření na katastru obce Rohov. Tento návrh byl vlastníkovi
pozemku předložen, jelikož byla část protipovodňových opatření plánována na pozemcích pisatele. V zákoně o
pozemkových úpravách je mj. uvedeno, že stát, prostřednictvím Státního pozemkového úřadu vydá vlastníkovi
pozemku/ů náhradní pozemky v plném rozsahu. Navíc byla možnost poskytnout vlastníkovi pozemku další
pozemky v rozsahu 3 % z výměry zemědělské půdy ! Vlastník pozemků, na kterých měla být vybudována
protipovodňová opatření by tedy nepřišel o jediný centimetr čtvereční a navíc by měl možnost získat další
pozemky navíc. Toho bohužel, vlastník nevyužil. A tím to celé končí. Na to má právo každý vlastník, na jehož
pozemcích se mělo cokoliv stavět, opravovat, upravovat. No a toto jsem v červencovém vydání zpravodaje
pouze vyhodnotil, že je to pro celou naši obec velká škoda a jsem z toho velmi zklamán. Nic víc. Reakci
pisatelů v letáku nazvaném „seznámení občanů se slovem starosty obce“, nechť si každý vyhodnotí podle svého.
Pro doplnění ještě pár postřehů. Polemizovat o funkčnosti a zejména oprávněnosti zamýšlených prací obce
podle Územního plánu (!! – dle pisatelů) jako rozsahově nesmyslné není dle mého laického názoru na místě. O
rozsahu a provedení protipovodňových opatření nerozhoduje „vizionářský“ starosta, ani obec, ba ani Státní
pozemkový úřad, ale projektanti. Ti vycházejí z předpisů, které jim stanovuje zákon o pozemkových úpravách a
řada dalších předpisů. Konstatovat, že pro suché poldry stačí plocha 5 fotbalových hřišť (pro osoby s menší
představivostí – dle pisatelů), nikoliv starostou požadovaných 17 hřišť je slušně řečeno „na hlavu postavené“.
__________________________________________________________________________________________
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Jednak tuto plochu nepožaduje starosta, ale navrhují ji opět projektanti. Já skutečně nevím, zda stačí jedno
fotbalové hřiště či dvacet fotbalových hřišť. Nejsem na rozdíl od pisatelů takový odborník. V letáku dále
popisují pisatelé něco, čemu nerozumím a nejsem sám. Předpokládám, že píší o cyklostezce z Rohova do Sudic
v místech, kde kdysi vedl „chodník“, a po kterém chodili naši předci do kostela v Sudicích. V poslední větě
tohoto odstavce pisatelé uvádějí, že si má starosta řešit soukromé záležitosti ve vlastní režii. Nechápu, o čem
tyto osoby píší. Nepotřebuji řešit žádné soukromé záležitosti v popisovaném území. Jediné, co řeším (a nejenom
s vlastníkem/pisatelem), je zrealizovat více jak 20 let plánovanou cyklostezku, která by obce Rohov a Sudice
spojila mimo hlavní silnici I/46. V předposledním odstavci se pisatelé dále zabývají, zda je vůbec potřebné
budovat cyklostezku pro 8 – 10 občanů a možná (!!) nějaké školáky. Co k tomu dodat. Nic. Každý člověk má
právo na svůj názor, já jej nikomu neberu, ale neztotožňuji se s ním. Opět ať si toto téma přebere každý z vás.
Na úplný závěr bych si dovolil přepsat celý poslední odstavec předmětného letáku :
„Závěrem si dovolujeme (pisatelé letáku) poznamenat, že se oprávněně domníváme, že při tvorbě Územního
plánu by si, i jen průměrně inteligentní jedinec, zadávající tento plán, měl předně smluvně zajistit kladné
závazné stanovisko majitelů pozemků, závazné i pro jejich právní nástupce. Při tomto závažném „opomenutí“ si
současné zastupitelstvo musí odstranění této vady najít jinou alternativu, než perem starosty volené napadání
těch, kteří oprávněně brání svůj majetek před nesmyslnými mega plány.“ Pro vysvětlení všem : již po několikáté
musím uvést na pravou míru to, že téma, které se řešilo v červencovém zpravodaji se týkalo Komplexních
pozemkových úprav, nikoli Územního plánu obce Rohov. Ale pokud už pisatelé popisují „pochybení“ při
pořizování územního plánu, tak i nyní platí to, co jsem již doporučoval. Prostudovat si veškerou legislativu,
která se územního plánování týká. Tvorba územních plánů totiž neřeší majetkoprávní vztahy k pozemkům (toto
vyplývá ze zákona o územním plánování). Nikdo, tedy ani zpracovatel ani pořizovatel územního plánu, si žádné
kladné stanovisko nezajišťuje – není to jeho povinnost ! Pokud je v návrhu územního plánu navrženo cokoliv na
pozemku určitého vlastníka, tak ten má právo se
v rámci připomínkového řízení k tomuto návrhu
vyjádřit. A pokud vlastník pozemků nesouhlasí s tím,
že je na jeho pozemku naplánována třeba dálnice nebo
čistírna odpadních vod, tak má možnost a také právo
tuto stavbu z návrhu územního plánu odstranit,
respektive požádat zpracovatele územního plánu, tuto
stavbu vypustit. Pisatelé toto prokazatelně nevědí.
Co dodat na závěr. Docela mne mrzí, že se tyto situace
v naší obci objevují. Hlavním důvodem, proč
zastupitelstvo obce Rohov odsouhlasilo, že se
v Rohově budou realizovat Komplexní pozemkové
úpravy bylo především prostřednictvím státu (ČR)
zajistit zdraví a majetky občanů obce protipovodňovým
opatřením, zlepšit životní prostředí Územním
systémem ekologické stability, obnovit cestní síť, atd.
obec by s těmito opatřeními (stavbami) neměla žádné
výdaje !! Vše se pravděpodobně zrealizuje, až na ten
nejdůležitější prvek – protipovodňové opatření. Znova
říkám, bohužel. Ale vše se může zrealizovat pouze se
souhlasem vlastníků pozemků, což se v případě
protipovodňových opatření nepovedlo.
Daniel Procházka, starosta
____________________________________________
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Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
V loňském roce jsme vás informovali o česko-polském projektu s názvem „READY TO HELP – systém
společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ financovaném z programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2017 a letošním rokem končí.
Do projektu se zapojilo 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních obcí
z české strany (Rohov, Sudice, Chuchelná, Strahovice, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy (Krzanowice,
Krzyżanowice). Celkem se do projektu zapojilo 22 jednotek dobrovolných hasičů z obou stran hranice.
Pro JSDH Rohov bylo v rámci projektu pořízeno nové požární vozidlo, které jsme společně pokřtili letos v září.
V červnu loňského roku se jednotka zúčastnila víkendového soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských
Koupelích. Program soustředění zahrnoval jak teoretickou, tak
praktickou část a byl zaměřen na použití dýchacích přístrojů, dálkovou
dopravu vody a poskytování předlékařské pomoci. Součástí programu
byla i přednáška na téma plošného pokrytí a organizace požární ochrany
na obou stranách hranice.
JSDH Rohov se pod vedením velitele Pavla Nevřely dále zúčastnila tří
mezinárodních taktických cvičení. První ze série cvičení se konalo
v květnu loňského roku v Sudicích. Cvičení, kterého se celkem
zúčastnilo přes 50 českých a polských dobrovolných i profesionálních
hasičů a 12 požárních vozidel, bylo zaměřeno na zdolání požáru
hospodářské budovy místní fary s organizací dálkové dopravy vody.
V letošním roce se JSDH Rohov zúčastnila dalších dvou cvičení. V květnu se konalo cvičení ve Strahovicích,
které bylo zaměřeno na zdolání požáru rekreační chaty u lesa a na vyhledání a ošetření zraněných osob. V září
se jednotka s dalšími 10 jednotkami z obou stran hranice zúčastnila cvičení v Krzanowicích zaměřeného na
likvidaci požáru rozsáhlého zemědělského areálu. Na všech cvičeních si naše jednotka vedla velmi dobře.
Dne 22. listopadu 2019 se v Kulturním centru v Píšti za účasti téměř stovky dobrovolných hasičů z 22 českých a
polských jednotek zapojených do projektu konalo závěrečné setkání projektu. Na tomto setkání, kterého se
kromě dobrovolných hasičů zúčastnili všichni partneři projektu, zástupci Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, zástupci Okresního velitelství státního požárního sboru v Ratiboři a další hosté, byl
zhodnocen průběh všech aktivit, výstupy projektu a jeho přínos pro zlepšení technického zázemí jednotek
dobrovolných hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech a jiných živelných pohromách
v pohraničí.
Ing. Jana Novotná – Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

8
Adventní dílna a jarmark
V naší obci se již stalo tradicí, že sobota před první adventní nedělí patří akci ,,Adventní dílna a jarmark“. Ani
letos tomu nebylo jinak a obecní dům se ponořil do adventní nálady. V sobotu 30.11.2019 ve 14 hodin zahájily
akci děti z Mateřské školy krásným programem. Poté se už všichni návštěvníci, malí či velcí, mohli vrhnout na
výrobu adventních věnců, zdobení baněk, malování perníčků, výrobu stromečků či přáníčka. Kdo měl zájem,
mohl ochutnat a rovněž si zakoupit výborné cukroví a domácí kynuté koláče našich babiček, které připravily
naše seniorky. Inspiraci na vánoční dárky bylo možné najít v prodejních stáncích Mateřské školy, pletených
ponožek a háčkovaných ozdob, Charity Vlaštovičky, řeznictví, zákusků, ručně dělaných ozdob a dekorací.
K posílení sil a k zahřátí byl připraven tradiční svařák a punč, a na grilu vánoční kapr či klobáska.
Děkujeme za pomoc při realizaci Obecnímu úřadu, zaměstnancům obce za pomoc při přípravách, všem
dobrovolníkům a přátelům za ochotu a pomoc. Díky patří také našim seniorkám za spolupráci, Mateřské škole,
knihovně Kobeřice a jejím knihovnicím. A dále také stánkařům, že přijali naše pozvání, a v neposlední řadě
děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a strávili s námi krásné adventní odpoledne.
Roháček 

________________________________________________________________________________________
Mikulášská nadílka Den 5. prosince patří už dlouhá léta sv. Mikulášovi. Ani letos na naše děti nezapomněl,
a ve čtvrtek nás navštívil v kapli sv. Petra a Pavla. Děti nejdříve prožily mši svatou, a poté přivítaly sv. Mikuláše
s andělem. Sv. Mikuláš dětem přiblížil svůj příběh a pak se společně vydali pro odměnu do Obecního domu.
Cestou je doprovázel čert, který chtěl nějakého zlobivce do pytle. Nikdo zlobivý se však mezi dětmi nenašel .
V obecním době děti zatančily čertovi, andělíčkovi napsaly vzkaz, který si odnesl se sebou do nebe, a sv.
Mikulášovi předvedly nějakou písničku či básničku. Za to si zasloužily sladkou odměnu. Na závěr večera a před
odchodem do svých domovů nám pan farář dal požehnání.
Děkujeme Obecnímu úřadu za pomoc při realizaci a také všem dětem a zúčastněným.
Roháček 

__________________________________________________________________________________
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TJ Spartak Rohov informuje
Fotbalový zápas staré gardy
a výběru Rohova proběhl
na hřišti v sobotu dne
7. prosince 2019.
Na to, že se sešlo hodně
omluvenek, byla účast
velká, a to i ze strany hráčů,
kteří se do zápasu zapojili
vůbec poprvé.
Zápas skončil 4:3 pro
starou gardu, když v
poslední minutě proměnil
penaltu za starou gardu
Gerhard Václavík, zároveň
tímto gólem oslavil svoje
životní jubileum.
Jiří Hluchník,
předseda TJ Spartak

TJ Spartak - Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V pátek 27. 12. ve 13:00 hodin se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Děti a mládež do 15 let start ve 13:00 hodin !
Dospělí od 15 let start v 16:00 hodin !
Přihlásit se můžete přímo na hřišti, ½ hodiny před začátkem turnaje !!!

__________________________________________________________________________________
SDH Rohov informuje
SDH Rohov přeje Všem občanům radostné a klidné prožití
vánočních svátků ve společenství těch nejbližších a do nového roku
mnoho štěstí, zdraví a spokojenost.

_________________________________________________________________________________
Pozvánka na výroční členskou schůzi
SDH Rohov zve všechny své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 4.1.2020 v 18.00
hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohov.
Výbor SDH zve všechny členy SDH Rohov.

__________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..

Kaple sv. Petra a Pavla v Rohově (1932–2019)
Pohled do historie
Místní stavitelé zejména drobných sakrálních staveb
začátkem 20. století stále spoléhali na osvědčené
vzory a tradici historismu, což nejlépe dokládá kaple
sv. Petra a Pavla v Rohově. Ve vsi s tehdy 709
obyvateli nestála žádná shromažďovací sakrální
stavba a tak její obyvatelé chodili do farního
neogotického kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích.
Přesto se rozhodli ke stavbě vlastní kaple, na níž
přispěli takřka všichni rohovští občané.
K výstavbě kaple došlo roku 1932, postavena však
byla s úpravami podle projektu, jenž je datován
rokem 1929. Jeho autorem byl stavitel Josef Hlubek
ze Strahovic, který při realizaci projektu vykonával
také funkci stavbyvedoucího. Na stavbě pracovali
bezplatně místní zedníci, tesaři a pomocníci.
Pozemek určený k výstavbě kaple věnovali manželé
Hluchníkovi, věž stála na místě dřívější školní
stodoly. Cihly (44.400 kusů) na stavbu byly voženy
sedláky pomocí koňských povozů z Německa, z 11
km vzdáleného města Kietrz.
Dokončená kaple byla vysvěcena dne 18.12.1932
P. dr. Josefem Vrchoveckým, farářem v sousedních
Strahovicích.
pokračování příště…

původní plán na stavbu kaple z května roku 1929
__________________________________________________________________________________________

Obec Rohov ve spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska
Vás srdečně zve
na výstavu fotografií z Hlučínska a polských gmin Kietrz,
Krzanowice a Krzyzanowice

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU
Výstava se uskuteční od 6. ledna do 17. ledna 2020
v Obecním domě v Rohově (Hlavní 180, 747 25 Rohov)
Otevřeno ve všední dny – po, stř. 8.00 – 17.00 hod
Út, čt, pá 8.00 – 14.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vaši účast !
__________________________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2020
20. ročník Tříkrálové sbírky Charity Hlučín proběhne v naší obci v sobotu 4. ledna 2020.
Děkujeme, že přijmete koledníky a zároveň svým darem pomůžete potřebným.

__________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROHOV
Vánoční jarmark
Poslední den měsíce listopadu jsme byli nasát
předvánoční atmosféru v obecním domě, kde se konal již
tradiční Vánoční jarmark. Děti s pomocí paní učitelek si
pro rodiče a ostatní návštěvníky připravily taneční a pěvecké vystoupení
se zimní a vánoční tématikou. Následně probíhal již zmíněný jarmark, kde
mateřská škola měla svůj stánek s výrobky, na kterých se podíleli děti i
rodiče. Za veškerou pomoc a práci moc rodičům děkujeme.

Méďa zdravotník na hřišti
Ve středu 4. 12. 2019 navštívil naši mateřskou školu „Méďa zdravotník“.
Děti se dozvěděly prostřednictvím praktických ukázek, jak se chovat na
dětském hřišti, nesbírat nebezpečné předměty a vždy být v blízkosti dospělé
osoby. Pracovnice sdružení Český červený kříž nám ukázaly, jak správně
obvázat ránu, stabilizovat polohu při první pomoci, a také jsme si zahráli na
pana doktora, při poslouchání srdíčka fonendoskopem. Následně si děti
vyzkoušely, jaké je to být záchranářem.

Mikuláš
V pátek 6.12.2019 přišla k nám do mateřské školy návštěva z nebe i
pekla. Svatý Mikuláš se zdržel u jiných dětí, ale poslal své pomocníky
anděla a čerta. Děti andílkovi a čertovi zazpívaly nebo přednesly
básničku. Děti byly statečné a celý rok hodné, proto si čert nikoho do
pekla neodnesl.
Monika Fojtíková MŠ Rohov
__________________________________________________________
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ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA 9
První kolo tohoto turnaje, určeného pro žáky 8. a 9. tříd, se
uskutečnilo v Hradci nad Moravicí. Postupně si naše škola
změřila síly s domácím Hradcem, Vítkovem, Velkými
Heralticemi a ZŠ Havlíčkova Opava. Všechny zápasy se nám
podařilo vyhrát a postoupit do dalšího kola v Bílovci.
Druhé kolo v Bílovci Ve druhém kole jsme se utkali s vítězi
jiných skupin, a to domácí ZŠ Komenského Bílovec a ZŠ dr.
Milady Horákové Kopřivnice. Zápasy to byly o mnoho
těžší a někteří žáci si šáhli na dno svých sil, protože jsme
hráli podle oficiálních pravidel futsalu, a to 2 x 20 min. Do dalšího kola mohl postoupit každý. Co nás
však může mrzet, jsou neproměněné šance a že jich bylo . Nakonec se nám bohužel nepodařilo
postoupit a zvítězil domácí Bílovec.
ŠKOLU REPREZENTOVALI TITO ŽÁCI: Jan Boček, Jan Nevřela, Dušan Zvoník, Maxmilián Slanina,
Vojtěch Hanták, Oliver Hartamnn, Ivo Harazim, Dominik Malchárek.
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy v tomto turnaji a poděkovat musíme také obci Rohov, která
nám zapůjčila 9-místný automobil.
Mgr. Ondřej Pekárek
__________________________________________________________________________________________
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Záložka do knihy spojuje školy 2019
Letošní téma: List za listem – baví mě číst.
Československý projekt, který organizuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího
Mahena v Brně. V tomto roce již proběhl 10.ročník a naše škola se zapojuje už pátý rok. Do samotné výroby
záložek se pustili žáci 1.-7. třídy. Letošní partnerskou slovenskou školou se stala: Základná škola, Bukovecká
17, 040 12 Košice. Slovenská škola kromě záložek poslala i propagační materiály o svém krásném městě,
z kterých jsme vytvořili malou výstavku v hale školy.
Děkuji všem žákům a učitelům, kteří se do výroby zapojili a vytvořili velmi pěkné záložky. Věříme, že naše
záložky potěšily slovenské děti. Děkujeme i pedagogům a žákům slovenské škole a těšíme se na další ročník.
Mgr. Jaroslava Ratajová
The Last Wish – představení v angličtině, kino Mír v Opavě, dne 26.11.
Anglické divadlo je jedna ze strategií pro výuku tohoto cizího jazyka. Je to krásná forma, kterou máme téměř
všichni
rádi,
protože
se
u
ní
bavíme
a
zároveň
učíme.
Tento
rok
jsme
si vybrali představení the Last Wish - činoherní anglicko - české představení, které je koncipované jako
inscenovaná učební pomůcka, v podání Divadelního centra Zlín. Příběh s pesimisticky znějícím názvem –
Poslední přání pana Kinga, který je inspirován příběhem Jana Wericha – Král měl tři syny, byl předveden velmi
poutavě s kapkou černého humoru. V divadle jsme se učili my – žáci 8. a 9. tříd. Těšíme se na další představení
v angličtině, které se uskuteční přímo v naší škole pro všechny další žáky MŠ a ZŠ Sudice.
PUZZLIÁDA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Soutěž v oblíbené „Puzzliádě“ proběhla ve středu 13. 11. 2019. Aby byla
soutěž spravedlivá, paní vychovatelka všem dětem vyrobila stejný počet
„puzzlíků“ pro stejný obrázek. Soutěžilo se na čas a atmosféra byla velmi
přátelská. Všech šestnáct dětí soutěžilo za sebe a velmi se snažily, takže
pořadí byla těsná. V první i druhé kategorii byla 3 místa, vítězové si odnesli
diplom a sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme. Ester Medková, DiS.
1) skupina: 1. Sára Jurečková 2. Anna Stříteská 3. Eliška Prasková
2) skupina: 1. Eliška Halfarová 2. Dominik Nevřela 3. Ema Latková
Hravě
k matematické
gramotnosti
Šachy, dámu, Člověče, nezlob se nebo Dostihy a sázky doplnily
v současné době stovky variací deskových her. Deskové hry nás
nejen baví, ale především se jejich prostřednictvím učíme
logickému myšlení, strategickému plánování, taktice, vzájemné
spolupráci, komunikaci a rozšiřujeme si vědomosti z mnoha
oblastí.
Ve spolupráci s HRAcím DEskovým Centrem Legie se v pátek
22. 11. 2019 uskutečnil projektový den plný her, kterého se
zúčastnili žáci 2. - 5. třídy. Lektoři k nám do školy dovezli
spoustu deskových her, které zvládli dětem představit, vysvětlit,
s výběrem pomoci těm nerozhodným, ale především si děti mohly
hry zahrát a vyzkoušet. V nabídce byly nejen hry logické,
vědomostní, abstraktní, na rozvoj paměti, ale i motoriky a pohybu. Také pedagogové nezůstali pozadu a beze
strachu se zapojili mezi malé hráče. Hravé dopoledne tak pro nás bylo nejen zábavné, ale i vzdělávací.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Kateřina Hrubá
__________________________________________________________________________________________
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