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Vážení spoluobčané,
dostává se vám k rukám pravidelné vydání Rohovského zpravodaje. Dovolte, abychom vás touto cestou
seznámili se změnami v naší obci.
V mimořádném vydání zpravodaje jste byli informováni o prosincové rezignaci na post místostarosty a mandát
zastupitele obce pana Zdeňka Obrusníka z důvodu nedůvěry k starostovi a jím prezentovaným podkladům. O
nástupu nového člena zastupitelstva paní Adély Kvašňovské. A dále o odvolání pana Daniela Procházky z postu
starosty obce z důvodu nevyřešení problémů vzniklých při Komplexních pozemkových úpravách a ztráty
důvěry. Má-li kdokoli z vás otázky směřující k odůvodnění odvolání starosty, obraťte se na obecní úřad. Na
vaše otázky vám odpovíme, a můžeme tím předejít různým fámám, které se v současné době linou naší obcí.
K 1. únoru 2021 podal rezignaci na svůj mandát zastupitele obce pan Ing. Jiří Ryška. Jeho náhradníkem se měl
stát, podle umístění na kandidátní listině Rohov – Náš domov, pan Pavel Lazar, ale post zastupitele odmítl.
Zastupitelstvo obce Rohov zůstává tedy do konce volebního období jako 8-mi členné.
Na únorovém zasedání zastupitelstva bylo zvoleno nové vedení obce. Starostou obce Rohov se stal dosavadní
místostarosta Bc. Pavel Jurčík, a místostarostkou byla zvolena Mgr. Hana Birtková. Oba tyto mandáty byly
voleny jako neuvolněné funkce. S tím souvisí i odměny, o kterých jste byli mnozí informování v periodiku
Region Opavsko. Dovolte, abychom tyto informace uvedli na pravou míru. Podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků pobíral uvolněný starosta (dle tabulky do
počtu 600 obyvatel) odměnu ve výši 48 244,- Kč (stanovená zákonem). Neuvolněný místostarosta pobíral
odměnu 3 000,- Kč, neuvolnění zastupitelé obce pobírají odměnu 1 448,- Kč; po zvolení zastupitelů do
neuvolněných funkcí starosty a místostarosty byly odměny navýšeny na 28 946,- Kč pro neuvolněného starostu
a na 10 000,- Kč pro neuvolněnou místostarostku - všechny částky jsou uvedené jako měsíční hrubá mzda a
byly schváleny na zasedání zastupitelstva! V konečném součtu tedy dochází k ušetření financí vynaložených na
odměny. Ušetřené peníze, celkem 12 298,- Kč měsíčně, zůstávají v rozpočtu obce a budou vynaloženy na jiné
prostředky k chodu a rozvoji obce.
V minulosti jste dostali informace o připravovaných projektech a akcích v naší obci. Jednou z větších akcí je
obnova zpevněné plochy za domem služeb. V minulém týdnu nám bylo, po vleklých problémech, stavebním
úřadem uděleno stavební povolení, a předpokládáme, že jakmile počasí dovolí, začnou výkopové práce a
realizace. Dále čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Veřejné prostranství u Domu služeb
v obci Rohov“ (obnova stávající opěrné zídky z bílých tvárnic a nevyhovující dlažby) a „Workoutový park
Rohov“ (výstavba workoutového hřiště pro fyzické cvičení, sport s umístěním cvičebných strojů v areálu CVA).
V současné době řešíme nákup nového kolového obecního traktoru, který bude hrazen z financí obce.
Aktuálně není bohužel možnost spolufinancování této techniky z dotací. Technický stav současného traktoru je
v katastrofálním stavu, a je nutné vozový park obměnit co nejdříve. Předpokládáme, že během následujícího
měsíce budou do naší obce distribuovány kontejnery Armády spásy na sběr šatstva, dále bude společností
Zásilkovna instalován box k výdeji zásilek. Tento box bude dostupný 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Bližší
informace uvedeme v dalším čísle zpravodaje._____________________________________________________
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V měsíci lednu proběhla na území celé České republiky charitativní Tříkrálová sbírka. Letos však v jiném stylu,
než jsme zvyklí, neboť nám to nedovolila pandemická situace. I v naší obci byly rozmístěny kasičky, kde bylo
možné přispět. Jak štědrými dárci jsme byli, se dozvíte ve zpravodaji. Všem dárcům děkujeme. Má-li někdo
zájem ještě přispět, můžete prostřednictvím účtu (informace také dále ve zpravodaji).
V současné době řešíme nákup respirátorů FFP2/KN 95, jakmile budou dodány, budou distribuovány občanům
zdarma, a to 3 kusy na osobu.
Kulturní a společenský život je stále z důvodu pandemické situace zamezen, a dáte nám určitě za pravdu, že se
všichni těšíme, až se tato nepříznivá situace bude zlepšovat, a budeme se moct zase setkávat, sportovat apod. Je
potřeba se o zlepšení pokusit i vlastními silami, a to, že budeme i nadále dodržovat hygienická opatření. Přejeme
vám pevné zdraví a pozitivní mysl.
Bc. Pavel Jurčík, starosta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ještě si dovolím pár slov v návaznosti na uvedené vyjádření člena ZO p. Daniela Procházky v tomto vydání
zpravodaje.
Fakt, že pozemková parc. č. 932 je v držení soukromého subjektu, byl zjištěn pouze čirou náhodou, a to při
projednávání možnosti zřízení chodníku k domům č.p. 43 a 44, na 20. zasedání 30.9.2020, proti kterému se
celou dobu vyhrazoval zastupitel Ing. Ryška, zasedání se neúčastnil, jen poslal email, ve kterém psal, že je
zásadně proti, ať si obyvatelé domu č.p. 44, chodí přes Kučakovec. V této chvíli na reakci zastupitelů p.
Procházka s lehkostí zmínil, že záhumení cesta podél obou domů už není obecním majetkem, ale ve vlastnictví
manželů Ryškových.
Od tohoto data byla tato směna diskutována na každém zastupitelstvu až do února 2021. Po celou dobu jsme se
snažili celou situaci pochopit, ale nedostali jsme rozumné vysvětlení a ani podklady k tomu, abychom mohli
zjistit, jak se vlastně celá věc má, jen hájení směny a že je vše takto v pořádku.
Takže jen stručně:
1. Prvně se pan starosta Procházka vyjádřil, že vůbec o směně neví a nechápe, jak se to mohlo stát.
2. Pak se snažil celou záležitost svést na zastupitelstvo, že směnu schválilo, bylo ovšem ověřeno, že
NESCHVÁLILO!
3. Následně, že celou směnu řešil Státní pozemkový úřad a on nemá žádné podklady. Nicméně několikrát
na SPÚ byl a mohl si je zkopírovat, odnést a předložit zastupitelům!
Téměř po 4 měsících k 24. zasedání bylo panem bývalým starostou připraveno něco jako vyjádření. V podstatě
stejný text, který si můžete přečíst dnes, nákresy pozemků a výňatek ze zákonů. Dále několik usnesení z roku
2013, kdy se tato cesta projednávala. Požadované informace ze spisu SPÚ jsme neobdrželi ani po několika
výzvách. A za sebe můžu říct, že pokud p. Procházka nevěnoval pozornost této směně, protože mu nepřišla
důležitá (takto prezentováno zastupitelům), tak určitě věnoval dostatek času promazání emailové korespondence
v předaném PC. Nebo je to další procesní chyba?
Není pravdou, že aktuální stav těchto pozemků je takový, jako byl navrhnut zastupitelstvem v roce 2013, a to z
důvodu toho, že nově je vlastník pouze jeden. V roce 2013 toto žádaly oba domy (č.p. 43 a 44).
Už z tohoto důvodu, že nakonec v roce 2013 ke směně nedošlo a občané Rohova s tím nesouhlasili, měla se tato
zásadní věc projednat na zastupitelstvu obce! Ale to bylo účastníkům jistě zřejmé, že to opět neprojde, proto se
tato neopodstatněná směna schovala do komplexních pozemkových úprav skrytě a tiše proti vůli všem, kromě p.
Procházky a Ing. Ryšky. V rámci KPÚ byla tato směna zcela zbytečná, jelikož bezpečnost a odklon dopravy od
těchto dvou domů je vyřešena novým plánovaným obchvatem nad lesíkem!
Stejně tak nechápu, proč Ing. Ryška údajně nabízel převod části pozemku sousedům až ve chvíli, kdy celá věc
vyšla v povědomí. Dle sdělení p. Procházky zastupitelům obce mělo k tomuto návrhu dojít až v říjnu 2020. Proč
to neudělal již v minulosti, tzn., když celou záležitost řešili v roce 2018, 2019, 2020 a věděl, že pozemek vlastnit
bude. Proč o této nabídce věděl pouze p. Procházka a Ing. Ryška? Podle zjištění zastupitelů nikdo o této nabídce
v rodině Halfarů nevěděl.
Dále se chci vyjádřit obecně k tomu, že v KPÚ majetek obce zhodnocen byl, ovšem nutno podotknout, že to by
proběhlo i za působení jakéhokoliv starosty, stejně jako v okolních obcích. Prvotní věci z KPÚ jako poldry,
cyklostezky stejně nejsou dořešeny (jelikož i 99% je pro výstavbu málo), a to jen díky špatné komunikaci pana

__________________________________________________________________________________________

3
starosty s vlastníky pozemků.
Teď už jen krátce chci napsat hodně důležitou věc, přeji si, aby se do budoucna stávající i budoucí zastupitelé
zasazovali o to, aby taková nebo jakákoli podobná věc, kdy se domluví dva a bude to třeba starosta se
zastupitelem, už nikomu v Rohově nestala! Starosta a zastupitelé jsou placení z daní občanů a jsou tu právě
proto, aby jim sloužili a ochraňovali zájmy všech, ne aby tomu bylo naopak.
Věřím, že tato oboustranná vysvětlení budou dostačující a už Vás záležitostmi tohoto druhu v dalších číslech
zpravodaje nebudeme zatěžovat.
Bc. Pavel Jurčík, starosta
__________________________________________________________________________________________

Krizová opatření od 15. února 2021 z důvodu pandemie COVID 19
Provoz na Obecním úřadě Rohov :

pondělí: 08.00 – 17.00 hod. a středa: 08.00 – 17.00 hod., prosíme o dodržování úředních hodin !
Informace jsou na webových stránkách obce, dávejte přednost telefonickému a elektronickému kontaktu.
Krizová opatření od 15. 2. 2021 v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu, několik podrobností :










Bohoslužby – maximálně 10 % kapacity, bez zpěvu
Knihovny – výdejní okénka
Svatby a pohřby – 15 osob
Zrušení omezení úředních hodin na úřadech
Školy – prezenční výuka pouze 1. a 2. třída základní školy (ostatní distančně), jsou umožněny
komisionální zkoušky – předpokládaná úprava od 1. 3. 2021
Zákaz návštěv v nemocnicích (mimo stanovené výjimky)
Ubytování – kromě pracovních cest bude možné ubytovat za účelem cesty do zdravotnických zařízení
Lyžařské areály – není možné provozovat lanovky a vleky
Nadále je možný prodej dětského oblečení, obuvi a provoz papírnictví

Vláda ČR vyhlásila nové podmínky pro nošení ochrany dýchacích cest (už fakticky ne roušek) a také ke
karanténě a izolaci. Část platí už od čtvrtku 25. 2., zbylé k 1. 3. 2021. Reálně nám končí látkové roušky
domácí výroby. Ty už budou nedostatečné. Z povinnosti nosit roušku prakticky nedošlo k žádným změnám, jen
je potřeba mít nanoroušku nebo respirátor FFP2/KN95, v krajním případě dvě chirurgické roušky na sobě.
_________________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu, použitého textilu, sběr papíru a použitých
jedlých tuků a olejů bude v obci proveden v pondělí 1. března 2021 !
__________________________________________________________________________________________
Změny jízdních řádů k 7. 3. 2021
Vzhledem k tomu, že se blíží termín změn jízdních řádů, ke kterým dojde 7. 3. 2021, vyzýváme občany, pokud
mají jakékoliv připomínky ke stávající veřejné linkové autobusové dopravě, např. k návaznosti spojů u přestupů,
odjezdy nebo příjezdy autobusů, ať tyto připomínky nahlásí v co nejkratším časovém termínu na Obecní úřad.
Úpravy jízdních řádů vycházejí zejména z požadavků obcí a také z připomínek cestujících. Tyto podklady
budou předány dopravcům (ČSAD Vsetín a ČSAD Havířov) !
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2021
Jubilanti – 0

Narození - 1 děvčátko

_________________________________________________________________________________________
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Průběžný stav Tříkrálové sbírky
k 31.1.2021
ONLINE koledování (přispívat lze do 30.4.2021) – 225 705 Kč
Jak můžete přispět?
ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz. Z nabídky vyberte HLUČÍN CH –
důležité pro přidělení částky naší Charitě. Je možné získat potvrzení o daru pro
daňové účely. Platba se provádí kartou či převodem.
PŘEVOD: Pošlete částku na účet 66008822/0800
s variabilním symbolem 77708005.
Zadání var. symbolu je velmi důležité
pro přidělení částky naší Charitě.

Statické pokladničky (ukončeno 24.1.2021)
OBEC

Částka

OBEC

Antošovice

11 400 Kč

Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

Částka

15 184 Kč

Kravaře, včetně Koutů
a Dvořiska

176 632 Kč

89 531 Kč

Ludgeřovice

119 059 Kč

100 845 Kč

Markvartovice

30 078 Kč

50 538 Kč

Píšť

78 103 Kč

70 747 Kč

Rohov

23 345 Kč

68 536 Kč

Strahovice

30 803 Kč

Sudice

25 041 Kč

Šilheřovice

47 677 Kč

Štěpánkovice

84 278 Kč

6 866 Kč
20 672 Kč
151 585 Kč

Chuchelná

44 100 Kč

Třebom

3 817 Kč

Kobeřice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

Kozmice
46 245 Kč
Závada
Statické pokladničky celkem: 1 464 443 Kč
Online koleda k 31.1.2021: 225 705 Kč
Výtěžek celkem k 31.1.2021: 1 690 148 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) k 31.1.2021 – 1 098 596 Kč

25 380 Kč

Děkujeme za Vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu.
Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.
Obec Rohov

Celkový výsledek:

23.345 Kč

Z toho:

Kaple sv. Petra a Pavla
Pobočka České pošty
Obchod potravin
Obecní úřad
3.785,- Kč
1.460,- Kč
7.250,- Kč
10.850,- Kč
__________________________________________________________________________________________
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Informace k provozu Obecního domu
Přehled akcí, které se konaly v Obecním domě (OD) v průběhu roku 2020:
Pozn.: ZM – zasedací místnost v přízemí
Období
Typ akce
Místnost OD
Leden
Zvěřinové hody
sál
Rodinná oslava
klubovna
Dětský maškarní ples
sál
Únor

Březen

Ples SDH
Rodinná oslava
Rodinná oslava
Divadelní představení (Štěpánkovice)
MDŽ pro ženy hasičů
Rodinná oslava

sál
sál
sál
sál
ZM
klubovna

Pořadatel
Mysl. sdruž. Strahovice
Soukromá osoba
Obec Rohov
SDH Rohov
Soukromá osoba
Soukromá osoba
Obec Rohov
SDH Rohov
Soukromá osoba

Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a – pouze počátkem roku 2020 :
Tréninky sportovního oddílu lukostřelby – sál, zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Cvičení žen ZUMBA v sále Obecního domu
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně), schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informace k provozu v obecní knihovně

Otevírací doba - po rozvolnění protiepidemických opatření : středa od 16.00 do 17.00 hodin !
Služby knihovny jsou BEZPLATNÉ ! V knihovně najdete knihy z vlastního fondu a regionálního
fondu z Okresní knihovny v Opavě, vlastní fond financuje obec Rohov. Regionální fond je
sestavován vždy s ohledem na literární novinky a požadavky čtenářů. Fond knihovny obsahuje
nejen knižní novinky, bestsellery, ale také klasiku pro všechny typy čtenářů.

 Statistika za rok 2020: k 31.12.2020 bylo v knihovně zapsáno 71 čtenářů, z toho 17 dětí do 15 let,
knihovnu fyzicky navštívilo 278 návštěvníků, návštěva on-line služeb 70 osob, k dispozici bylo 1695
knih (z toho naučná literatura 483, krásná literatura 1212), počet výpůjček byl 474. Z regionální
knihovny v Opavě bylo zapůjčeno během roku 324 knih (výměnných). Z rozpočtu obce bylo vyčleněno
na nákup nových knih: 37.552 Kč. Webovou stránku knihovny navštívilo 3130 osob,
http:// www.knihovnarohov.wz.cz/, e-mail: knihovna.rohov@seznam.cz.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Informujeme občany o změně provozní doby: jelikož v posledních letech nebyla tato služba dostatečně
využívána, bude provoz veřejného internetu zdarma v roce 2021 upraven, a to souběžně s provozní dobou místní
knihovny, tj. obsluhu počítačů provede knihovnice, dojde tak rovněž k úspoře finančních prostředků obce.

Provozní doba bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU po rozvolnění protiepidemických
opatření: každou středu od 16.00 do 17.00 hodin, k dispozici je 5 počítačů a 1 tiskárna (tisk zdarma).
Obecní knihovna aktuálně informuje
Od středy 3.3.2021 (od 16:00 do 17:00) bude pro čtenáře k dispozici výdejní okénko. Prosíme, čekejte u
vstupních dveří na OÚ a vyčkejte příchodu knihovnice.
Tituly si můžete vybrat v katalogu: https://www.okpb.cz/clavius/rohov/baze.htm Poté nám napište email
(knihovna.rohov@seznam.cz), které tituly jste vybrali a my vám je připravíme. Pokud tuto možnost nemáte,
nevadí. Chvilku počkáte a my vám nové knihy (dle vašeho přání) přineseme.
K návštěvě knihovny Vás touto cestou srdečně zveme !
knihovnice
__________________________________________________________________________________________
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Okénko
z
historie
Zájezd
na
Macochu
rok 1963
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SDH Rohov informuje o činnosti za rok 2020
Vážení čtenáři,
rád bych pro Vás shrnul minulý rok z pohledu požárního sportu. Rok 2020 byl jak pro Vás, tak pro nás
neobvyklý. Naše sezona začala jako obvykle tréninky v tělocvičně Základní školy v Sudicích, které ale byly
brzy ukončeny z důvodu pandemie Covid-19. Všechno se postupně uzavíralo a sezona soutěží se pro nás stala
velkým otazníkem. Budeme letos moct trénovat? Budeme vůbec soutěžit? Tohle a spoustu dalšího se nám
honilo hlavou. Naštěstí s příchodem letního počasí se
situace začala zlepšovat a pro nás to znamenalo zelenou,
jak pro tréninky, tak pro soutěže, samozřejmě
s dodržováním určitých opatření
.
Na letošní sezonu jsme měli naplánováno celkem 13
soutěží NHHL – Noční hlučínské hasičské ligy, k tomu
jsme chtěli přidat pár kol Moravskoslezského poháru a
nějakou pohárovou soutěž. Bohužel byla větší část
soutěží zrušena, ale některé se i přes poměrně velké
problémy uskutečnily. My jsme měli tu možnost se
zúčastnit pěti kol NHHL. Jednalo se o konkrétní soutěže
v Markvartovicích, Bělé, Štěpánkovicích, Strahovicích a
poslední kolo se konalo jako již tradičně každým rokem
ve Vřesině.
Na těchto jednotlivých kolech jsme se umisťovali v lepší
polovině, což považuji za poměrně dobrý výkon ve
srovnání s konkurencí a také s faktem, že jsme do týmu
letos přivítali nového člena Jiřího Kretka na pozici
„Béčkařeʺ, se kterým je náš tým konečně kompletní. Náš
nejlepší celkový čas v těchto soutěžích byl 16,38 s a
jednalo se konkrétně o soutěž ve Vřesině.
Rád bych se také zmínil, že pro nováčky je u nás také
místo. Přijímáme kohokoliv s otevřenou náručí, stačí se
jen ozvat
.
Můžeme říct, že tento rok byl rokem poněkud nejistým
ale o to víc jsme si každou soutěž užívali naplno, protože jsme nevěděli, která může být v roce 2020 poslední.
Jan Slanina, vedoucí požárního sportovního družstva
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
ZIMA, ZIMA, ZI MIČKA HÁZÍ BÍLÁ PEŘÍČKA!
DĚTI SI JE CHYTAJÍ, KOULE SI Z NICH DĚLAJÍ.
PANÍ ZIMA
Konečně letos nebyla paní Zima skoupá a nadělila sníh, který děti tolik očekávaly.
Sněhová peřina přikryla celou krajinu a radovánky se sněhem mohly začít. Děti stavěly
sněhuláky, vyšlapávaly si sněhové cestičky, klouzaly se na ledové ploše, jezdily na lopatách, zahrály si
„koulovačku“ a seznamovaly se s vlastnostmi ledu a sněhu.
Zimní aktivity probíhaly ale i ve vnitřních prostorách mateřské školy. Dětem jsme přiblížili hlavní
charakteristiky zimního období, život volně žijících zvířat, jak dbát o svou bezpečnost a zdraví….
Z různých materiálů jsme vyráběli, malovali sněhuláky a sněhové vločky, hráli hry, zpívali písničky a
říkanky se zimní tématikou.

MASOPUST
V naší mateřské škole seznamujeme děti s různými tradicemi a zvyky. V únoru končí masopust a tuto
tradici jsme ukončili 16. 2. 2021 MAŠKARNÍM KARNEVALEM. Již od rána do mateřské školy
přicházely různé bytosti – princezna, myška, paní vodnice, čert, piráti…. V průběhu dopoledne byl
pro děti připraven program: soutěže, pohybové hry, tanec, malé občerstvení a tombola. Celou akci
provázelo veselí a dobrá nálada.
MŠ Rohov

___________________________________________________________________________________________
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