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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky další vydání Rohovského zpravodaje. V úvodu Vás chci informovat o rezignaci člena
zastupitelstva, pana Martina Stiborského. Vzhledem k tomu, že na kandidátní listině, ze které byl do
zastupitelstva zvolen, již není další náhradník, zůstává zastupitelstvo obce 7- členné. Za jeho působení ve funkci
děkujeme a přejeme hodně úspěchů.
Jak všichni víme, situace kolem pandemie Covid-19 se nezlepšuje, i přes důsledná opatření, která byla Vládou
ČR nařízená. I my se snažíme v boji pomoci, a to tím, že jsme v minulých týdnech distribuovali do každé
domácnosti certifikované respirátory FFP2. Předpokládáme, že v následujících týdnech by byla provedena ještě
jedna distribuce těchto respirátorů. Dále byla provedena plošná dezinfekce veřejných prostor a prostranství
postřikem. Nabízíme pomoc v případě, že by někdo z vás občanů byl v karanténě či izolaci a potřeboval by
pomoc v podobě zajištění nákupů, léků apod. V tomto případě můžete kontaktovat obecní úřad. Věřím, že
v nejbližších dnech dojde ke zlepšování a budeme se těšit z pozitivních zpráv.
V těchto dnech je prováděn našimi pracovníky jarní úklid obce, zametání cest, údržba. Připravují se projekty na
dotační programy. V letošním roce zkusíme opětovně požádat o dotaci Moravskoslezský kraj z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2021 na přestavbu budovy bývalého obecního úřadu na bytový dům.
Připravuje se také projekt k vybudování nové aleje, která by vedla kolem obce Rohov. Navazovala by na
špalírovskou cestu, kolem druhého dolu a vyústila by u vodárny, kde by se napojila na švestkovou alej. Mělo by
se jednat o výsadbu listnatých stromů v kombinaci se stromy ovocnými, a keři. Cílem vybudování této aleje je
mimo jiné také zajištění přírodního bio-pásu pro zvěř a drobné ptactvo.
Stále čekáme na výsledky poskytnutí dotace na vybudování workoutového hřiště a na úpravu veřejného
prostranství u Domu služeb. Zda nám byly dotace přislíbeny, vás budeme informovat v dalším vydání.
Bylo úspěšně ukončeno výběrové řízení na pořízení nového kolového obecního traktoru s čelním nakladačem.
Vybíralo se ze tří zaslaných nabídek. Nejvhodnější nabídka, která splnila veškeré požadavky a vyhrála, dodá
stroj značky Zetor Proxima 90. Termín dodání nového traktoru je do 60 dnů od podpisu smlouvy. Jak již bylo
v minulém vydání zmíněno, financování traktoru je z obecního rozpočtu. Pořizovací cena činní 1 511 895,- Kč.
V následujících týdnech bude v naší obci instalován Z-Box společnosti Zásilkovna. Bude umístěn u Domu
služeb, jeho přístupnost bude 24 hodin, sedm dní v týdnu. Dále řešíme distribuci dvou kontejnerů na oděvy.
Máme dojednanou spolupráci se společností Armáda spásy. Kontejnery budou umístěny u bývalého obecního
úřadu a u sběrných zvonů na sklo na Hasenbergu. Kontejnery by měly být v pravidelných intervalech vybírány.
Na závěr mi dovolte, abych vám v této nelehké době popřál hlavně zdraví a pozitivní náladu.
Bc. Pavel Jurčík, starosta

Požehnané a klidné velikonoční svátky prožité ve zdraví
přejí občanům
členové zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu…
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Změna krizových opatření po jednání Vlády ČR ze dne 18. 3. 2021
Omezení volného pohybu od pondělí 22. 3. 2021
- Platí nadále omezení volného pohybu pouze na území okresu mimo stanovené výjimky. Nově mezi
výjimkami ze zákazu opustit okres budou mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy
osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude
nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.
- Volnočasové aktivity bude možné nově provozovat na celém území okresu, nikoliv obce, jak tomu bylo
doposud.
Nošení roušek
- při sportu, pokud bude dodržena vzdálenost 2 metry, nebude povinnost ani v zastavěném území obce
nosit roušku.
Testování zaměstnanců
- Nově budou do této povinnosti spadat i zaměstnanci obcí s nejméně jedním zaměstnancem, a to jednou
za 7 dní. Povinnost neplatí při práci homeoffice a u osob, které mají ukončeno očkování nebo prodělali Covid19 v posledních 90 dnech.
- 23. 3. 2021 – povinnost zahájit testování zaměstnanců – veřejní zaměstnavatelé (i obce), s méně než
50 zaměstnanci (obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda).
- 30. 3. 2021 – plošné testování zaměstnanců ve veřejném sektoru každých 7 dní
Změny v sociálních službách a zdravotnických zařízeních
od 20. března 2021 u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo
následnou lůžkovou péči. Nebudou muset předložit negativní test na Covid-19 lidé, kteří prokáží,
že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než
před 14 dny. Ruší se karanténa pro klienty zařízení pobytových sociálních služeb, kteří vyrazili na vycházku,
pokud v předcházeních 90 dnech prodělali onemocnění Covid-19 nebo u nich bylo ukončeno očkování
před nejméně 14 dny.
Prodloužení nouzového stavu
Vláda v pondělí 22. 3. 2021 rozhodne o podání žádosti o prodloužení nouzového stavu.
- Předpokládá se také zavedení povinnosti testovat zaměstnance dvakrát týdně. Opět se rozhodne 22. 3. 2021, je
nutné nastavit kompenzace za testy.
-Vláda ČR usnesením č. 196 ze dne 26. 2. 2021 vyhlašuje na území celé ČR nouzový stav, a to na dobu 30 dní.
INFORMUJEME
S účinností od 10. dubna bude po zimní uzavírce opět otevřeno sběrné místo obce (bývalá silážní jáma na ul.
Krátká). Provozní doba bude obvyklá - každou sobotu od 8.00 – 12.00 hod.
Žádáme občany, aby využívali tento termín, dodržovali pořádek v okolí sběrného místa a neodkládali
svévolně odpady před areál, týká se hlavně velkoobjemových odpadů (skříně, sedací soupravy apod.) !
V případě potřeby volejte starostovi obce na tel.: 602 429 203.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 více na: www.scitani.cz
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst – OBEC ROHOV
Svoz plastů, nápojových kartonů,
drobného
kovového
odpadu,
použitého textilu, sběr papíru a
použitých jedlých tuků a olejů
Číslo průkazu 90-07-10190
Číslo průkazu 90-07-10208
bude v obci proveden v úterý
6. dubna 2021.
Kontaktní místo České pošty:
Bolatice, Hlučínská 685/4, 747 23
__________________________________________________________________________________________
Dagmar Klingerová

Marie Školníková

__________________________________________________________________________________________
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Informace – odpady v naší obci
Rekapitulace odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2020
Název odevzdaného odpadu
Množství
Směsný komunální odpad
160,16 t
Objemný odpad
52,12 t
Plasty
17,17 t
Sklo
11,74 t
Kompozitní obaly (nápojové kartony)
0,50 t
Papír
3,57 t
Kovy + železo
2,79 t
Nebezpečný odpad – olej a tuk
0,20 t
Nebezpečný odpad – barvy
0,386 t
Pneumatiky
1,10 t
Elektroodpad - odevzdáno do E-domku
1,61 t
(Asekol), 1x klecový kontejner
12 ks TV a PC monitory, 29 ks TV CRT
Velké a malé elektrospotřebiče z domácností
1,239 t
(Elektrowin)
12 ledniček a mražáků, 13 praček a myček,

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
Papír :
4.537,Směsný komunál. odpad:
365.479,Objemný odpad:
80.611,Nebezpečný odpad:
15.058,Nápojové kartony:
455,Svoz skla+pronájem zvonů: 33.512,Uložení plastů +nákup pytlů: 66.828,Celkem:
566.480,- Kč
Celkový příjem obce za odpady :
Uhrazené občany:
327.558,Uhrazené podnikateli:
36.690,Obdržené za sběr papíru
a sběr železa:
11.152,Odměna od společností :
ASEKOL a Elektrowin za odevzdaný
elektroodpad:
2.619,55
EKO-KOMa.s. za třídění: 129.113,50
Celkem:
507.133,05 Kč

20 malých spotřebičů
Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
v Domě služeb:krabice E-Box a krabice baterie/ za rok 2020
Ekolamp /zářivky/
0 ks
Pozn.: odměna od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění plastů, Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce !
nápojových kartonů a skla ve výši 129.113,50 Kč musí být zpětně
použita na výdaje, spojené s tříděním odpadů (např. nákup pytlů na sběr plastových odpadů, pronájem zvonů
na sklo nebo např. vybudování zpevněných ploch pro sběrné nádoby), nedá se použít k úhradě výdajů za
směsný komunální odpad (svoz popelnic), objemný a nebezpečný odpad.
__________________________________________________________________________________________
Novela zákona o odpadech
Od 1. 1. 2021 platí novela zákona o odpadech, a to zákon č. 541/2020 Sb., která všem obcím zvyšuje poplatky
za ukládání netříděných odpadů na skládkách. Od tohoto data musí obec sledovat množství komunálních
odpadů, které se ukládají na skládku, dělá se to z důvodu uplatnění tzv. třídící slevy, která se pro rok 2021
vypočítává následovně:
množství odpadů na které je možné uplatnit slevu, je součinem počtu občanů a množství 0,2 tuny, což pro obec
Rohov znamená: Obec měla k 1.1.2020 dle statistiky ČSÚ 591 obyvatel. Pro tento rok se počítá s hmotností na
občana 200 kg. Celkem tedy Obec Rohov bude uplatňovat pro rok 2021 třídící slevu na množství 118,20 tun
(součet směsný komunální odpad + objemný odpad, který se do množství také počítá).
Tak jako v roce 2020 se 118,20 t bude účtovat s poplatkem 500,- Kč/t. Po překročení tohoto množství se bude
podle zákona účtovat poplatek 800,- Kč/t, tedy + 300,-Kč/t („sankce“, že obec produkuje více skládkovatelného
odpadu, než je určeno). Každým rokem se výpočet bude měnit.
Pro rok 2022 se bude počítat s hmotností 190 kg/občan, poplatky budou 500 Kč a 900 Kč/t.
Pro rok 2023 se bude počítat s hmotností 180 kg/občan, poplatky budou 500 Kč a 1000 Kč/t.
Tyto poplatky nezůstanou obcím ani svozovým společnostem, ale státu. Hlavním cílem navýšení poplatků je
omezení ukládání komunálního odpadu na skládky a zvýšení třídění. Jak je výše uvedeno, nový zákon o
odpadech současně umožňuje obcím uplatnit pro zákonem stanovené maximální množství využitelných odpadů
nárok na tzv. třídící slevu, tj. nárok který je stanoven ve výši 500,- Kč/t odpadu. Pro možnost čerpání této slevy
je nezbytné, aby obec nárok na její poskytnutí uplatnila u provozovatele skládky, což obec Rohov učinila
prostřednictvím svozové firmy Marius Pedersen a.s.
_________________________________________________________________________________________
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Informace Okresního soudu v Opavě – přísedící u soudu
V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících Okresního soudu v Opavě. Přísedící jsou voleni do
funkce na dobu 4 let, volí je zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Kandidáty do funkce
přísedícího navrhují členové zastupitelstva obce, k navrženým kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření
předsedy příslušného soudu. Přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním
úkonům a bezúhonný, jestliže dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a
s přidělením k určitému soudu. Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v
obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce přísedícího soudu volen a v obvodu soudu, pro který je do
funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Za vykonávání funkce přísedícího jsou poskytovány
státem náhrady a hotové výdaje dle vyhlášky č. 44/1992 Sb. v platném znění. Přísedícím přísluší dále za každý
den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce. Tuto náhradu vyplácí stát v současné výši 150 Kč.
Okresní soud v Opavě se obrátil na obec Rohov s žádostí o návrh kandidátů do funkce přísedícího soudu.
Kdo z občanů by měl zájem o tuto funkci, může se blíže informovat na obecním úřadě !
Nejpozději do konce měsíce května 2021 je nutno nově navržené kandidáty sdělit předsedkyni Okresního
soudu v Opavě, která se k nim vyjádří !!!
__________________________________________________________________________________________

Úřad práce v Kravařích informuje
Dovolujeme si Vás informovat, že občané správního obvodu Kravaře mohli dávky státní sociální podpory a
dávky pěstounské péče (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné)
vyřizovat na Kontaktním pracovišti Kravaře, v budově na ul. Petra z Kravař 3165/9, pouze do 28. 2. 2021. Ode
dne 1. 3. 2021 mohou občané o tyto dávky požádat v Kravařích na adrese Náměstí 394/29. (Jedná se o budovu
bývalého kina v Kravařích).
Petr Šimeček, vedoucí Kontaktního pracoviště Kravaře
__________________________________________________________________________________________

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
611/2020 Sb. Více na www.mvcr.cz._________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat - omezení dopravy
Od 7. 3. 2021 nebudou některé autobusy linky 281 jezdit na Borovou. Firma KODIS a KÚ MSK v Ostravě
vyčíslily náklady za zajíždění autobusů linky 281 do průmyslové zóny, pak na Borovou a znovu zpět do zóny na
1 mil. Kč a tato částka se jevila obci Bolatice příliš vysoká, hledaly se úspory v omezení některých spojů.
Protože většina spojů této linky jezdí přes Bolatice do Kobeřic nebo Dolního Benešova, nemohly se rušit jejich
celé spoje. Došlo proto k omezení zajíždění do Borové, jedná se např. o spoje s odjezdem z Borové v cca 11:35,
14:15, 17:35 hod. Jízdní řády a omezení některých autobusových spojů od 13.3.2021 až do odvolání na
www.kodis.cz.
převzato z Bolatického zpravodaje
_________________________________________________________________________________________

Roháček informuje o činnosti za rok 2020
V minulém roce byla činnost spolku Roháček značně omezená, a to z důvodu pandemie, která zastavila téměř
veškerý kulturní a společenský život. V lednu jsme plánovali Společenský ples, který se však z důvodu
avizovaného malého zájmu nekonal. Pro děti jsme zorganizovali 25.1.2020 v sále obecního domu ,,Velký
maškarní ples“, který se těšil opět velkému zájmu dětí. Tentokrát se nesl v duchu klaunů a cirkusu. Různorodé
masky, a některé velmi originální a z vlastní tvorby, oslnily všechny přítomné. Děti se těšily ze zábavného
programu, z výherního losování a pestré tomboly.
Další tradiční akce se již nekonaly. Na podzim jsme začali s přípravami na každoroční akci ,,Vánoční dílna a
jarmark“, kterou pořádáme ve spolupráci s Klubem seniorů, ale situace se zhoršila natolik, že jsme museli
plánovaní akce zrušit. Snad v tomto roce bude lepší situace a setkáme se s dětmi a vámi u nějaké naší akce.
Přejeme všem hlavně zdraví a pozitivní mysl 
Roháček
__________________________________________________________________________________________
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Okénko z historie …..
Z obecní kroniky …
Stalo se před 60 lety – rok 1961 (pokračování)
Dne 1. září začal nový školní rok: po rozdání učebnic a školních potřeb druhého dne začalo pravidelné
vyučování.
Dne 6. září byly dožínky v JZD. Taneční zábava byla v sále u Komárků.
Dne 7. září přijeli do školy funkcionáři z LNH v Chuchelné, přidělených škol v Opavě a zástupci OV KSČ, aby
přemluvili místní členy OV KSČ, funkcionáře složek a některé občany, aby neposílali své děti do vyučování
náboženství. Akce byla bezúspěšná. Dosáhlo se opačného účinku. Připomněla všem rodičům, zejména těm
vlažným, že je tu 8. září – konec lhůty pro podání přihlášky do vyučování náboženství.
V tomto roce sklízeli družstevníci bohatou úrodu bramborů. V prvním týdnu října byla vyorávka skončena a
začalo se se sklizní cukrovky.
Dne 7. prosince 1961 byl
v Hlučíně slavnostně otevřen nový
kulturní dům, kde se sjeli osvětoví
pracovníci z bývalého okresu
Hlučín. 10. prosince se sem sjeli
abiturienti hlučínského gymnázia
k oslavám 40. výročí založení.
Počasí:
Duben 1961 – v prvním týdnu
vládlo rozmanité počasí s velkými
teplotními rozdíly. 7. dubna bylo +
24°C, v druhém týdnu byly dny
s průměrnou teplotou nad + 10°C.
Třetí týden byl oblačný, převládaly
severozápadní větry. Nejtepleji
přípravy na svatbu v Rohově, která byla dne 13. května 1961
bylo 17. dubna: + 20°C. V druhé
polovině dubna rozkvetly stromy.
Poslední týden bylo zataženo a oblačno a vál studený východní vítr.
pokračování příště
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Zima v Rohově - fotografie ze stromkové cesty na Křenovice, jak byla letos krásně zavátá sněhem……….

_______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2021

Jubilanti – 50 let 3 občané
65 let 2 občanky
70 let 1 občanka

narození - 1 děvčátko, 1 chlapeček
úmrtí - 1 občan

_________________________________________________________________________________________
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDICE
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
proběhne v termínu 6. – 13. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem školní docházky.
Žádost o přijetí a zápisní list společně s kopií rodného listu (nemusí být ověřená) můžete podat do
Základní školy v Sudicích do 13. dubna 2021 jedním z těchto způsobů:
1.
2.
3.
4.
5.

do datové schránky školy fitmhzq
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
poštou
osobním podáním v uzavřené obálce
dostavíte se osobně po předchozí domluvě na telefonu 608 783 483 s doklady nutnými k zápisu:
občanský průkaz, rodný list dítěte

Odklad povinné školní docházky:
Pokud chcete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňujete žádost o přijetí, žádost o odklad a přiložíte
doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Všechny formuláře jsou ke stažení na webových stránkách ZŠ nebo si
je lze vyzvednout v kanceláři školy.
-----------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽ: ZÁZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY NA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci únoru měli žáci za úkol zaznamenávat svou pohybovou aktivitu.
Bodovalo se běh, chůze, kolo, hry na sněhu, bruslení a další aktivity. Další
body žáci mohli získat za navštívení místa uvedeného v zadání, mezi které
patřili: sudický splav, chata Královna ve Strahovicích, náměstí v
Krzanowicích, posilovna v Kietrzi a mnoho dalších tady v okolí. Na
uvedených místech se žáci museli vyfotit.
ORIENTAČNÍ BĚH S BUZOLOU
Další týden čekala naše žáky další soutěž. V téhle soutěži si žáci mohli
vyzkoušet hledání stanovišť podle buzoly. Na jednotlivých stanovištích na
ně čekaly indicie, podle kterých měli přijít na jednoho známého sportovce.
Soutěžilo se zvlášť v Rohově a zvlášť v Sudicích.

VÝSLEDKY ORIENTAČNÍ BĚH S BUZOLOU JMÉNO A PŘÍJMENÍ
EVA BĚLÁKOVÁ
VÍT HALFAR + JOSEF
HALFAR
MIKULÁŠ PRASEK + MATĚJ
A MÍŠA ŠVANOVI
MÍŠA NEVŘELOVÁ + NIKOL
NOVÁKOVÁ
GABKA SLANINOVÁ +
LUCKA BOUCHALOVÁ

ROHOV

UMÍSTĚNÍ
1
2

ČAS
13:33
14:20

3

17:00

4

26:17

5

40:21
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