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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení a milí spoluobčané,

pozvolna jsme se v čase přehoupli do dalšího měsíce roku, který nám hned v úvodu červencového měsíce
přidělal nemalé starosti s přívalovými dešti. Ze soboty na neděli 17. července se během pár minut přehnala
nad naší obcí bouře s vydatnými srážkami (uvádí se až 600 mm/m2). Již podruhé v měsíci byl příval vody
tak mohutný, že nestačil být odveden hlavním kanalizačním řádem a na některých místech v obci přetekl
přes silniční příkopy na komunikace, kde zaplavoval zahrádky, sklepy a další plochy našich spoluobčanů,
kteří byli samozřejmě naštvaní a ruku na srdce, ani se jim nedivím. Situace s těmito jevy začíná být natolik
závažná, že je zapotřebí ji urychleně řešit. Problematiku s přívalovými dešti jsme se proto rozhodli ihned
řešit na posledním zasedání zastupitelstva obce, které byl svoláno v zápětí na 21.7.2010. Zastupitelstvo se
po zvážení situace usneslo na čtyřech opatřeních, která by měla alespoň částečně zamezit opakovaným
problémům s „velkou vodou“. Bylo rozhodnuto, že se vyčlení prostředky z rozpočtové rezervy na nákup
protipovodňových pytlů. Ty již byly pořízeny prostřednictvím Hasičského záchranného sboru v Opavě
v počtu 300 kusů a to zcela zdarma ! Za tento vstřícný krok bych rád veliteli HZS v Opavě moc poděkoval.
Dále jsme z rozpočtové rezervy vyčlenili prostředky na výkopové práce, kterými hodláme provést (a z části
jsme již provedli) nezbytné odvodňovací příkopy především za autobusovou zastávkou u silnice I/46
směrem na Kobeřice, kde je situace nejhorší a stále se opakuje. Dále bychom měli provést druhý
odvodňovací příkop v areálu bývalého střediska JZD, kde je situace podobná. V tomto případě čekáme na
ukončení letošních žní. Třetím krokem bude vybudování odvodňovacího žlabu v komunikaci na ulici U
Křižovatky. Vybudování tohoto žlabu však bude záviset na tom, zda odvodňovací příkop za autobusovou
zastávkou bude dostatečný či nikoliv. Posledním, čtvrtým opatřením bude zpracování investičního záměru
na návrh řešení odtokových poměrů v obci, kterou jsme zadali odbornému projektantovi
vodohospodářských staveb. Výsledkem tohoto investičního záměru by mělo být řešení takového opatření
(např. protipovodňové valy, retenční nádrže, hráze, aj.), které zajistí pozvolné odtékání do kanalizačního
řádu či dočasné zadržení srážek. Při zpracování tohoto záměru je dobré, kdybychom čerpali z pořízených
fotografií, nafocenými při „velkých vodách“. Obracím se tedy na Vás všechny, zda jste schopni a ochotni
nám Vámi pořízené fotografie zapůjčit. Velmi nám tyto podklady pomůžou. Jak již bylo uvedeno výše,
máme k dispozici povodňové pytle. Sděluji Vám tímto, že pokud kdokoliv z Vás bude tyto pytle potřebovat
k ochraně svého majetku, jsme schopni po dohodě tyto pytle zapůjčit do Vašich domácností.
Dále bych Vás chtěl upozornit, že ode dnešního dne budeme na našich internetových stránkách aktuálně
zveřejňovat zprávy o výstražných informacích, které nám zasílá Centrální předpovědní
pracoviště Českého Hydrometeorologického Ústavu v Praze. Budete-li mít možnosti
a zájem, podívejte se na www.rohov.cz v sekci Aktuality.
Mimo výše uvedenou povodňovou problematiku se zastupitelstvo obce na svém 40. zasedání dne 21.7.2010
zabývalo rovněž hospodařením obce a mateřské školy za I. pololetí letošního roku, rozpočtovým opatřením
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č.1/2010, zprávou kontrolního a finančního výboru, poskytnutím finančních prostředků na opravu
elektroinstalace v budově TJ Spartak, postupem stavebních prací v objektu mateřské školy, stanovením
počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2010 – 2014 a dále pak možností obce vydat obecně
závaznou vyhlášku k dani z nemovitosti na rok 2010 s tím, že zastupitelstvo tuto možnost nevyužije.
Znamená to pro nás všechny, že stávající koeficient pro výpočet daně z nemovitosti se na další rok nebude
měnit a výše daně z nemovitostí zůstane v nezměněné výši. Daň z nemovitosti se tedy v roce 2011 nezvýší !
Zastupitelstvo obce rovněž projednávalo můj návrh, zapojit se do celorepublikové soutěže „Obec přátelská
rodině 2010“, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity v obci, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet i místní tradice a zapojit se do společenského života v obci. Jsem
přesvědčen, že naše obec je vhodným adeptem do této soutěže, proto jsme rozhodli o účasti v této soutěži a
pevně věřím v umístění. Druhou a dovolím si tvrdit prestižnější soutěží, kterou jsem zastupitelstvu
představil a navrhl v ní účast je soutěž „Vesnice roku MSK 2011“ (letošní ročník je již ukončen). Náš
společenský život, zachovávání tradic, péče o životní prostředí je v celorepublikovém porovnání na vysoké
úrovni a proto jsem přesvědčen, že bychom se měli pokusit o umístění v této soutěži, která se stává rok od
roku prestižnější. Jsou to přece jen plány do budoucna, ovšem příprava na tuto soutěž není na krátkou dobu,
a proto se přípravě hodláme věnovat dostatečně pečlivě. Dalším důležitým rozhodnutím je zahájení změny
územního plánu obce Rohov. Stávající územní plán obce, schválený zastupitelstvem obce v roce 2000, je do
značné míry zastaralý a vyžaduje řadu změn, úprav a doplnění. U této příležitosti Vás všechny upozorňuji
na tuto skutečnost především proto, že kdokoli z Vás hodlá ať již v nejbližší době, či výhledově v budoucnu
uskutečnit na svých pozemcích, budovách, aj. cokoliv, co není v souladu se stávajícím územním plánem,
nechť tento nesoulad, či nový požadavek nahlásí na náš úřad, abychom případné změny, úpravy nebo
doplnění mohli s dostatečným předstihem projednat a posléze zapracovat do nového územního plánu obce.
Pořízení nového územního plánu je záležitost časově, ale i finančně náročná, proto jsme schválili
zpracování projektové žádosti o dotaci ze zdrojů evropské unie, která ze svých dotačních programů toto
pořízení spolufinancuje.
Stručně z investičních akcí :
V těchto dnech byly z velké části dokončeny stavební práce v objektu mateřské školy. Po kompletní
demolici vnitřního vybavení sociálního zázemí se provedly nové rozvody inženýrských sítí – vody,
kanalizace a elektřiny, instalovalo se nové okno a vyrovnaly se nerovné vnitřní omítky. Poté se zahájilo
zdění vnitřních příček, oddělující umyvadla a toalety, provedl se nový obklad a dlažba a jako poslední se
instalovala nová dětská umyvadla a toalety. Rovněž byly do sociálního zázemí dodány nové vstupní dveře a
nově se vymalovalo. Další fází projektu byla kompletní výměna všech oken, vnitřních a venkovních
parapetů, žaluzií a sítí proti hmyzu. V příštích týdnech se provede výměna vstupních dveří do objektu.
Opravili jsme také opadlou omítku na chodbě do sklepních prostor. Provedla se tímto opět zásadní
modernizace zázemí naší mateřské školy, která jistě byla nutná, a že se vše zdárně podařilo se můžete
přesvědčit sami při návštěvě mateřské školy. Práce na nově budovaném obecním domě se realizují dle
schváleného plánu. Po hrubé stavbě jsou již nyní provedeny také zárubně do všech místností,
elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace, počítačová a rozhlasová síť, izolace vnitřních prostor a
v současné době se provádí montáž střešní krytiny a betonují se podlahy. Věřím, že i počasí bude této
významné stavbě přát a ukončení stavebních prací se podaří do termínu, který jsme si stanovili. O
stavebních pracích na budově zázemí TJ Spartak Vás informuje její předseda na jiném místě dnešního
zpravodaje. Mimo výše uvedené investiční akce jsme již zpracovali závěrečnou zprávu k projektu
„Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – II. etapa“ a zažádali jsme o
proplacení dotačních prostředků. V měsíci září budeme podobné závěrečné vyhodnocení zpracovávat
rovněž k projektu „Stavební úpravy v MŠ Rohov“.
Stručně ze společenského života :
Jak jsme již avizovali v minulém zpravodaji, v neděli, 11. července se uskutečnil další ročník Festivalu
kultury Hlučínska v Hlučíně. Bohužel se z organizačních důvodů naše dechová kapela Rohovanka této akce
nezúčastnila, dovolím si však konstatovat, že se organizátorům povedl opět velmi dobrý počin a vystupující
soubory či jednotlivci předvedli zaplněnému hlučínskému náměstí diváků nádherné vystoupení a scénky. Ti,
kteří na festivalu byli mi má slova jistě potvrdí. Proto si přejme, aby i v dalším roce organizátoři uspořádali
další ročník Festivalu kultury Hlučínska, na který se již nyní budeme těšit ! O týden později, v sobotu 17.
července odjely rohovské děti na taktéž druhý ročník obecního dětského tábora do Kružberku. Na celý
týden měly děti přichystán výborný program o který se postaral tým organizátorů. Výbornou atmosféru jen
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dokreslovala krásná příroda okolí, které bylo nejednou místem zajímavých výletů. O průběhu tábora Vás
bude informovat tým organizátorů na jiném místě dnešního vydání zpravodaje. Rád bych moc poděkoval
všem, kteří se na letošním ročníku podíleli – od organizátorů, vedoucích družstev, sponzorů, tak také
samotných dětí a jejich rodičů. Věřím, že se i v příštím roce další ročník obecního tábora podaří
zorganizovat a moc bych si přál, aby i v příštím roce přijely děti z tohoto tábora plny skvělých zážitků a
vědomostí, jak tomu bylo v letošním roce. Na sobotu, 24. července byl plánován „nejen Pouliční turnaj
v malé kopané“. Bohužel se z důvodu brigády místního fotbalového klubu nekonal. Je to škoda, avšak
věřím, že se najde náhradní termín a turnaj se uskuteční. O den později, v neděli 25. července se v areálu
zahrádkářů uskutečnilo tradiční letní setkání seniorů u dechovky. Naplánovaný program se podařilo dodržet
a proto na naše dříve narozené občany čekalo vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic (
v červencovém zpravodaji jsme chybně uvedli název souboru – Karmašnice, proto se za vzniklou chybu
omlouváme), který nám předvedl řadu písní a humorných scének v hlučínském nářečí, které doplňovalo
příjemné hraní na tahací harmoniku. Skvělou náladu zhruba v 15.30 zpestřila nám všem známá
spisovatelka, paní Eva Tvrdá, která nám předvedla nově vydanou knihu Okna do pokoje. Následovalo
autorské čtení, které bylo zakončeno autogramiádou. Tato kniha si jistě najde místo v našich knihovnách, o
čemž svědčil zájem o tuto knihu přímo na setkání. Program setkání pak patřil naší dechové kapele
Rohovanka, která příjemné, i když mírně propršené setkání zpříjemnila. Závěrem moc děkuji členům
souboru Vlašanky, paní Tvrdé, jakož i muzikantům za výbornou atmosféru Letního setkání seniorů u
dechovky !
V sobotu 7. srpna se uskutečnil tradiční Strassenfest. Ti kdo přišli, jistě nelitovali. Bohaté občerstvení jen
doplňovalo příjemnou atmosféru sobotního večera a noci i s přispěním počasí, které viselo jen tak tak na
vlásku. Zdárně se tedy podařilo zorganizovat společné setkání nás všech jen tak na ulici. Jen na okraj
drobnou zajímavost, že tento typ společenského setkání občanů „na ulici“ je zcela výjimečné v porovnání
s ostatními kraji, proto se dá říci, že jsme společně s několika obcemi na Hlučínsku originální a na to
bychom měli být patřičně hrdí !
V tomto měsíci by se mělo uskutečnit dalších několik akcí. Na tento víkend, konkrétně na sobotu 21. srpna
se místní mládež pokusí uskutečnit novou zábavnou akci – maškarní karneval pro dospělé, na kterou Vás
zveme. O týden později , v sobotu 28. srpna bude uspořádán další z pořadů dětských dnů. O programu Vás
informujeme rovněž na jiném místě zpravodaje, avšak rád bych Vás již nyní na tyto dvě akce srdečně
pozval, abychom si společně prožili posledních pár týdnů rychle ubíhajících letošních prázdnin !
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby jste poslední týdny letních prázdnin prožili v poklidu a zdraví ať již na
dovolené, nebo jen tak doma na svých zahrádkách. Přeji Vám všem, aby jste se dovedli srovnat
s každodenními problémy, které chtíc či nechtíc jsou součástí našeho života a moc si přeji, abychom si
problémy například mezilidské nevytvářeli sami mezi sebou, protože jsem přesvědčen o tom, že jsou úplně
zbytečné. Měli bychom si vážit a ctít jeden druhého a žit spokojeně v „našem Rohově“. Přeji Vám, aby se
Vám to podařilo !
D a n i e l P r o c h á z k a - starosta

Obecní úřad Rohov.
zve
všechny děti
na

Kdy? sobota 28. srpna 2010 od 15.00 hod.
Kde? areál Kučakovec
Co s sebou? spoustu dobré nálady
Na co se můžete těšit? sportovně - zábavné soutěže s odměnami...
Bohatá tombola a občerstvení pro děti i dospělé zajištěno !

____________________________________________ ___________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 27.8.2010 !

Bude Vás zajímat
Mopos Communications, a.s., jako poskytovatel internetového připojení v naší obci si Vám
dovoluje sdělit, že v rámci modernizace sítě v regionu s platností od 1.8.2010 navyšuje rychlosti
u stávajících internetových přípojek. Ceny přitom zůstávají na současné úrovni. Rovněž jsme u
všech tarifů zrušili limity pro objem přenesených dat. Kompletní informace o změnách naleznete v
ceníku služby.
Výtah z nového ceníku služeb

(ceny předplatného na 1 měsíc včetně DPH)

BASIC --- 512/128 Kbps --- 95,- Kč
MEDIUM --- 1024/256 Kbps --- 199,- Kč
EXPERT --- 2048/512 Kbps --- 299,- Kč
PROFESIONAL --- 3072/1024 Kbps --- 375,- Kč
Mopos Communications, a.s. ,Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 612 305, Mobil: 605 201 908, E-mail: info@mopos.cz,

Web: hlucinsko.mopos.cz

Daň z nemovitostí
Zákon dává obcím možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vyhláškou (OZV)
koeficienty podle § 6, § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitostí (OZV k dani z nemovitostí na rok 2011) je umožněno měnit více koeficientů pro výpočet daně a obcím je tak do rukou dána možnost velmi výrazně
měnit výnos daně z nemovitostí do obecního rozpočtu. Zastupitelstvo obce Rohov na svém 40. zasedání dne
21.7.2010 rozhodlo nevydat obecně závaznou vyhlášku k dani z nemovitostí na rok 2011, tj. v obci Rohov
se pro rok 2011 nebude měnit způsob výpočtu daně z nemovitostí.

Nebuďme bezohlední
Upozorňujeme, že důsledkem nekázně některých občanů
dochází k lámání větví a trhání nezralých plodů slivoní
v nově vysázených alejích lemujících obec. Ti, kterých
se to týká, si zřejmě neuvědomují, že aleje ovocných
stromů podél polních cest mají sloužit všem občanům.
Nechte plody dozrát !

Míra
nezaměstnanosti v
obci Rohov
k 31.7.2010:
10,10 % tj.
30 uchazečů
o zaměstnání.

Poděkování
Děkuji místní organizaci Sboru dobrovolných hasičů a pracovníkům obce za pomoc při úklidu bahna před
mým domem a na ulici U Křižovatky po průtrži mračen v sobotu 17.7.2010.

Děkuje Věra Halfarová

Oznámení
Restaurace „Familie“ v Kobeřicích nabízí obědy - denní menu v hodnotě 65,- Kč
i s dovozem.
Objednávky na tel. čísle 777 771 390
Lukáš Vidlák, Slezská 215, 747 27 Kobeřice
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Pro podnikatele - živnostníky, proč platit pokuty ?
Proč platit pokuty, když nemusíte?
Mnoho podnikatelů již zažilo kontrolu ve svých provozovnách nebo v kancelářích. Mezi orgány, které tuto
činnost vykonávají, patří také živnostenské úřady. Do 1. 7. 2008 se často mnohé „drobné“ prohřešky řešily
domluvou, ovšem po tomto datu, kdy vstoupila v platnost novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), se téměř všechna porušení tohoto zákona řadí mezi správní delikty a
kontrolní pracovníci musí uložit pokutu. Všechny druhy správních deliktů a maximální výše pokut jsou
uvedeny v § 62 živnostenského zákona.
Na internetu lze najít webové stránky www.rzp.cz, což je registr živnostenského podnikání, a zde si může
každý zjistit veškeré informace, které jsou veřejně přístupné, o podnikatelských subjektech, kteří podnikají
na území České republiky v režimu živnostenského zákona. Tím by podnikatelé zjistili, že mnohé údaje zde
uvedené, a které oznámili živnostenskému úřadu, již nejsou aktuální. Snad nejčastějšími správními delikty,
které lze odstranit po nahlédnutí do výše uvedených webových stránek, je skutečnost, že podnikatel
neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, za což živnostenský úřad může uložit
pokutu až do výše 50 000 Kč. Dalším správním deliktem, kterého se podnikatelé dopouštějí, je skutečnost,
že v rozporu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona neoznamují změny a doplnění týkající se údajů a
dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti. V praxi to znamená, že živnostenským úřadům fyzické
osoby neoznamují změny bydliště a místa podnikání nebo hlavně ženy změnu příjmení. Za tyto správní
delikty může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. Tato velmi častá porušení živnostenského zákona
lze zjistit pouhým nahlédnutím do výše uvedeného živnostenského rejstříku a případně odstranit oznámením
na kterémkoliv živnostenském úřadě po celé České republice.
Identifikační číslo provozovny
Od 1. 7. 2010 budou živnostenské úřady přidělovat podnikatelům pro každou jejich provozovnu
„identifikační číslo provozovny“ (IČP), které budou povinni používat. Tuto povinnost stanoví zákon
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
U každého podnikatele, který učiní podání na Městském úřadě Kravaře, obecním živnostenském úřadě,
bude prověřeno, zda má v živnostenském rejstříku zapsanou jednu nebo více provozoven. Ke každé
provozovně bude přiděleno samostatné Identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního
registru osob. Podnikatelé, kteří mají v živnostenském rejstříku zapsanou provozovnu a neučiní žádné
podání na živnostenský úřad, budou živnostenským úřadem písemně vyrozuměni o přidělení identifikačního
čísla provozovny nejpozději do 1.7.2011.Poté budou mít podnikatelé jeden měsíc na to, aby si označili
svou provozovnu přiděleným identifikačním číslem provozovny (tj. do 1.8.2011). Doporučujeme všem
podnikatelům, aby si údaje zkontrolovali ve veřejně dostupném živnostenském rejstříku na
www.rzp.cz, zda provozovny oznámené živnostenskému úřadu jsou aktuální. Případnou změnu oznamte
zdejšímu živnostenskému úřadu.
převzato z Kravařského Besedníku

Konec platnosti řidičských průkazů vydaných do 31.12.2000

Městský úřad Kravaře, odbor dopravy upozorňuje občany, kteří mají vystavené řidičské průkazy
do 31.12.2000 na povinnost výměny těchto průkazů do konce letošního roku, tj. k 31.12.2010.
Od 1.1.2011 budou tyto řidičské průkazy neplatné. Při jejich výměně je nutné brát ohled na dobu vyřízení, a
proto odbor dopravy doporučuje vyměnit tyto průkazy pokud možno co nejdříve. Včasnou výměnou těchto
průkazů předejdou řidiči zbytečným komplikacím a obtížím při jejich výměně na konci roku.
Odbor dopravy, MěÚ Kravaře

Rodina ze Sudic - 3 osoby (2 dospělí + 1 dítě) hledá podnájem v rodinném domě.
Značka: SPĚCHÁ
Kontakt: Šárka Adámková, Sudice
Telefon: 731 261 118
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Letní tábor Kružberk 2010
,,Vesmír útočí“ – toto téma nás provázelo celým letním táborem, který se konal na rybářské chatě
v Kružberku ve dnech 17. – 24.7. 2010. Vesmírem s námi putovalo 29 skotačivých dětí, 9 úžasných
vedoucích, 2 skvělí kuchaři a 1 pečlivý zdravotník. I když se tábor pořádal pod záštitou obce Rohov,
zúčastnily se jej i děti z širokého okolí (Sudice, Třebom, Kobeřice, Opava, Hlavnice). Každý den byl
zastřešen heslem, které se vždy vztahovalo k celotáborovému
tématu. První den jsme společně odstartovali z planety Země.
Děti byly rozděleny do pěti družstev. Ty k nám přiletěly
z různých planet, které si děti pojmenovaly – planeta Puma,
Okahílci, Země, Tentononc a planeta Opic, vymyslely si svůj
pokřik, vyrobily vlajku a představily svůj planetární rituál. Toto
je provázelo celým táborem. V následujících dnech jsme
navštívili planetu Ano, planetu Chaos, proletěli se Apollem 11,
zazávodili jsme si na Vesmírné olympiádě, podnikli Vesmírný

výlet na přehradu Kružberk, nebo jsme čelili Vesmírné invazi. Z programu se dětem nejvíce líbilo stavění

vesmírných lodí, výroba vlastního ufona a vesmírného oblečku, sportovní hry, koupání v řece, stezka
odvahy, balónková bitva apod. Přichystali jsme pro děti také několik překvapení v podobě Vesmírné

diskotéky s Dj Alfem, exkurze na vodní dílo Kružberk, návštěvy lanového centra a v neposlední řadě
příjezdu hvězdářů z Dolního Benešova, kteří nám svým odborným výkladem přiblížili vesmír. Měli jsme
možnost skrze hvězdářský dalekohled pozorovat nejen měsíc, ale i mléčnou dráhu nebo také Venuši. Velký
dík nepatří pouze dětem, které se tábora zúčastnily, ale také všem sponzorům: Obec Rohov (zajíštění
dopravy), Tomáš Hluchník (hvězdáři), Josef Němec (uzeniny),
Artur

Komárek

(potraviny),

Kateřina

Procházková

-

Velkoobchod (potraviny a odměny), Stanislav Mika (barvy,
papíry), Franta Hanzlík (zelenina), firma SVA-TÍ Dolní
Benešov

(odměny),

Marie

Halfarová

(potraviny),

dále

děkujeme všem občanům, kteří darovali vajíčka, marmelády či

jakýmkoliv jiným darem přispěli k realizaci celého tábora. Svůj

volný čas a pomoc věnoval také Daniel Procházka, za což mu
mnohokrát děkujeme. Poděkovat bychom rovněž chtěli Adéle
„Aďas“ Komárkové a Nikol „Dudce“ Dudové, neboť bez jejich nápadů a bohaté fantazie by vesmírný tábor

skončil v černé díře ☺, dále naší zdravotnici za patřičnou péči, také kuchařům za skvělá jídla a všem
vedoucím za spolupráci. Tým vedoucích hodnotí tábor jako velmi zdařilou akci. Věříme, že stejné pocity
sdílí také děti, které se tábora zúčastnily. Doufáme, že se nám takto úspěšný tábor podaří zrealizovat i
v příštím roce.

S pozdravem tým VEDOUCÍCH

______________________________________________________________________________

Letní setkání seniorů 2010

____________________________________
Společenská kronika
měsíc červenec 2010

Jubilanti – 75 let 1 občanka
80 let 1 občanka
90 let 1 občanka

Dne 20.7.2010 se dožila 90– ti let paní
Josefa Malchárková. U příležitosti tohoto
významného životního jubilea ji navštívil
Generální ředitel HZS ČR Miroslav Štěpán předal starosta obce s blahopřáním, kytičkou a
zdejšímu územnímu odboru poděkování pro všechny věcným dárkem.
jednotky SDH obcí, které se na pomoci při povodních
v květnu a červnu letošního roku jakýmkoliv způsobem Ještě jednou gratulujeme a přejeme do
podílely. Dne 13.8.2010 na území HZS MSK v Opavě dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
bylo uděleno toto poděkování také naší Jednotce SDH
obce Rohov.
Předával Velitel stanice : mjr. Ing. Kamil Pastuszek
_______________________________________

______________________________________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán, abych Vás informoval o dotačních programech, které jsme v posledních
letech jako Tělovýchovná jednota Spartak Rohov získali pro rozvoj areálu fotbalového hřiště.
Prakticky od roku 2002 jsme každoročně žádali prostřednictvím ČSTV o dotace na údržbu
tělovýchovných a sportovních zařízení (program TVZ), ve kterých jsme byli vždy uspokojeni a
dotace se pohybovaly a pohybují okolo cca 20.000,-- Kč.
Na podzim roku 2008 tehdejší předseda TJ Spartaku Rohov pan Martin Vehovský s podporou
zastupitelstva obce zažádali v programu vypsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
o dotaci na nástavbu šaten a sociálního zařízení, kde měl být umístěn malý cvičební sál, šatny, sociální
zařízení, sprchy a měla proběhnout rekonstrukce spodních šaten a sociálních zařízení. Koncem listopadu
roku 2009 jsme obdrželi zprávu o přidělení dotace ve výši 1,4 milionu s tím, že do 31.12.2009 musí být tato
nástavba zkolaudována. Vzhledem k tomu, že na danou akci ještě nebyla zpracována dokumentace,
potažmo vydáno stavební povolení a rozpočet na celou akci činil cca 5,3 mil. Kč, nebyly podmínky dotace
splnitelné a proto jsme tuto dotaci museli odmítnout. Operativně však byla podána nová žádost na MŠMT
na zakoupení traktoru s příkopovou sekačkou ve výši 1,4 mil. Kč. U této žádosti jsme byli úspěšní a celá
dotační částka ve výši 1,4 mil. Kč nám byla přidělena. Po provedení výběrového řízení na vhodného
dodavatele byl traktor vč. sekačky zakoupen.
V roce 2009 jsme podali opětovně žádost na MŠMT na nástavbu. Maximální dotace pro obce rozsahu
Rohov však činí 3,0 mil. Kč a tak po zkušenostech z předchozího roku jsme celou akci rozdělili do 2 etap
s tím, abychom v případě úspěchu s přidělením dotace v obou etapách byli schopní pokrýt celkový rozpočet
akce. Na jaře roku 2010 nám bylo oznámeno, že naše žádost byla úspěšná a TJ Spartak Rohov obdržel
dotaci ve výši 2 milionů korun. V tuto chvíli již bylo vydáno stavební povolení a byl dostatečný časový
prostor, rozhodli jsme se tuto akci realizovat. Bylo provedeno výběrové řízení, kterého se účastnilo 5 firem,
kdy byly podány cenové nabídky všech uchazečů a byla vybrána nejvhodnější firma. Celková cena 1 etapy
činí 2,082 mil. Kč, samotná realizace stavby byla zahájena v 07/2010 a bude ukončena v 11/2010.
V současné době Vám s radostí mohu oznámit, že práce na naší budově v areálu hřiště jsou již v plném
proudu a odhaduji se tvrdit, že více jak polovina prací je již hotova.
Na podzim tohoto roku budeme podávat další žádost na 2 etapu výstavby a věříme, že budeme rovněž
úspěšní. Doufáme však i ve finanční podporu obce na této akci, abychom mohli zdárně tyto nově vytvořené
prostory, co nejdříve nabídnou Vám spoluobčanům ke sportovním aktivitám.
S přáním krásného dne.
Hluchník Jiří
- předseda TJ Spartak Rohov
______________________________________________________________________________________

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST:
BEZPLATNÝ ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
ŽDB, a.s. Bohumín ve spolupráci s Městem Kravaře pořádají
BEZPLATNÝ ODVOZ A EKOLOGICKOU LIKVIDACI VOZIDEL URČENÝCH K
LIKVIDACI.
MAJITELÉ, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT VOZIDLO, SI MOHOU
TERMÍN ODVOZU DOHODNOUT NA TEL. ČÍSLE 604 228 312, KDE VÁM SDĚLÍ DALŠÍ
PODROBNOSTI. PROTOKOL POTŘEBNÝ K TRVALÉMU VYŘAZENÍ VOZIDLA Z
REGISTRU BUDE PŘEDÁVAJÍCÍMU VYSTAVEN IHNED PO PŘEVZETÍ VRAKU.
TATO AKCE PLATÍ V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ 2010. BEZPLATNÉ ODVOZY
BUDOU ZAJIŠŤOVÁNY PRŮBĚŽNĚ
DLE KONKRÉTNÍCH
POŽADAVKŮ
MAJITELŮ PŘÍMO Z MÍSTA ODSTAVENÍ AUTA.
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU MOŽNOST EKOLOGICKÉHO ODSTRANĚNÍ
VAŠEHO DOSLOUŽILÉHO VOZIDLA!

______________________________________________________________________________________

Místní akční skupina Hlučínsko se prezentovala na konferenci v Polsku
Zástupci Místní akční skupiny Hlučínsko se
zúčastnili konference na polském území. Setkání
polských místních akčních skupin opolského
vojvodství probíhalo ve dne 24.-25. června 2010
a centrem jednání se stalo zázemí kempu v
Pietrowicach
Glubczyckich.
Na
jednání
konference, která probíhala pod názvem:
“Úspěšná praxe v činnostech Místních akčních
skupin“, zastupovali naši MAS Hlučínsko
předseda pan Josef Teuer a manažer paní
Dagmar Quisková.
V konferenčním salónku nás přivítala
předsedkyně LGD Płaskowyž Dobrej Ziemi paní
Danuta Świec. A následoval široký sled
informací zástupce polského ARiMR (polská
Paní Danuta Šwiec, v pozadí reprezentativní baner
obdoba českého SZIF), který byl přínosem i pro
MAS Hlučínsko
naše zástupce. Měli možnost důkladně
proniknout do problematiky polského Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader včetně problematiky
realizace projektů. Poté paní Danuta Świec prezentovala svou polskou Místní akční skupinu (LGD), která je
zároveň naším partnerem. Pro představení aktivit naší Místní akční skupiny si pan Josef Teuer připravil
prezentaci, ve které nechyběly informace i o našich realizovaných projektech a o plánech do budoucna.
Odpoledne již všichni účastníci vyjeli autobusem do terénu na území LGD Płaskowyž Dobrej Ziemi na
obhlídku realizovaných projektů osy IV. Leader. V každé obci a městečku, ve kterém byla plánovaná
zastávka, nás přivítal představitel obce a doprovázel nás k již zrealizovaným nebo právě realizovaným
projektům spolu s podrobným výkladem.
Po náročném odpoledni jsme večer dorazili zpět do kempu, kde pro nás členové ochotnického divadelního
kroužku studentů středních škol z Glubczyc připravili své představení.
V pátek dopoledne následovalo představení další části regionu, a to i s okresním městem Glubczyce. V
Glubczycích nás přivítala nádherně vybudovaná radnice, která je znovu postavená podle historických plánů,
protože z původní staré radnice byly zachovány pouze zbytky. V odpolední závěrečné fázi druhého dne
konference se účastníci sešli při diskusi, která hodnotila nejen shlédnuté aktivity místního LGD, ale i celý
její průběh.
A naše největší dojmy? Nelze jednoznačně říct, zda to byla zajímavě řešená hřiště pro děti, aktivity
základních škol, která jsou centrem každodenního života obce nebo některé vesnické ženské spolky, které se
díky svým iniciativám stávají finančními sponzory především dětí a mládeže. A velice silný zážitek v nás
zanechalo pěvecké sdružení důchodkyň, které nás přijelo pozdravit svými písněmi do obce Sulkow.
Na závěr musíme říct, že nejen na Hlučínsku máme velice bohatý kulturní a společenský život, ale i naši
polští sousedé dokázali svými aktivitami rozvinout vysokou kvalitu života v obcích. A díky dnešnímu
bezhraničnímu kontaktu mezi oběma národy můžeme vzájemně čerpat inspiraci, nacházet přátele a partnery
pro společný rozvoj glubczyckého a hlučínského území.
Vaše MAS Hlučínsko.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
_______________________________________________________________________________

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, p.o.
Vás srdečně zve

na oslavy
90. výročí založení gymnázia
Program:
pátek 1. října 2010 od 16:00

Slavnostní akademie v Kulturním domě Hlučín vystoupí houslista Roman Mžik, zpěvačky
Markéta Špoková a Katka Kulová,studenti
gymnázia a žáci ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského

sobota 2. října 2010 od 10:00

Varhanní koncert Marka Gajdy v kostele
sv. Markéty v Hlučíně

sobota 2. října 2010 od 14:00

Den otevřených dveří
prohlídka budovy školy, bohatý
kulturní program, občerstvení
zajištěno

_____________________________________________________
Pamětníci, kronikáři, senioři:
posílejte příběhy, na které by se nemělo zapomenout !
Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
rozsáhlý projekt sběru, archivace a zveřejnění zapomenutých osudů, jmen a životních příběhů. Cílem
projektu je uchovat paměť současných generací pro budoucnost. „Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát
po naší době, odkázáni na archívy, protože z nás, pamětníků, už nikdo žít nebude. Uchová se přitom jen
zlomek historie, statisíce osudů a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu s námi. Proto jsme se rozhodli
připravit projekt Živá paměť krajů České republiky, abychom v každém regionu vytvořili miniarchív příběhů
nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o současné a nedávno minulé době“ vysvětluje Jan
Vojvodík z občanského sdružení CENTRED, které web pro seniory www.sedesatka.cz provozuje.
Příběhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice nebo
elektronicky na e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz.
Moravskoslezský kraj je jedním z prvních krajů, které se k projektu připojily. Projekt se bude postupně
věnovat celému území České republiky.
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. V každém z těch poválečných
desetiletí prožívali obyvatelé severní Moravy a Slezska společenské i hospodářské změny, bylo to velmi
neklidné půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se nemělo zapomenout, by se mohlo od
pamětníků, obecních kronikářů, seniorů a dalších přispěvatelů sejít“ dokončil Vojvodík.
Projekt Živá paměť Moravskoslezského kraje potrvá až do podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz.
Kontakt:
Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
774 765 880
info@centred.cz
______________________________________________________________________________________

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2010/2011- TJ SPARTAK ROHOV
Zápas
A3A0306
Zápas
A3A0402
Zápas
A3A0505
Zápas
A3A0603
Zápas
A3A0704
Zápas
A3A0804
Zápas
A3A0903
Zápas

Zápas
A3A1102
Zápas
A3A0201
Zápas
A3A0106

3. kolo 22.08.2010
Hosté
Termín
Rohov
21.08. 17:00

Den
SO

Hřiště
tráva

Domácí
Hrabyně

4. kolo 29.08.2010
Hosté
Termín
Rohov
28.08. 17:00

Den
SO

Hřiště
tráva

Domácí
Darkovice "B"

5. kolo 05.09.2010
Hosté
Termín
Rohov
05.09. 17:00

Den
NE

Hřiště
tráva

Domácí
Hněvošice "B"

6. kolo 12.09.2010
Hosté
Termín
Rohov
11.09. 16:30

Den
SO

Hřiště
tráva B

Domácí
Chuchelná "B"

7. kolo 19.09.2010
Hosté
Termín
Rohov
18.09. 16:30

Den
SO

Hřiště
tráva (tráva)

Domácí
Závada

8. kolo 26.09.2010
Hosté
Termín
Rohov
26.09. 16:30

Den
NE

Hřiště
tráva

Domácí
Horní Lhota

9. kolo 03.10.2010
Hosté
Termín
Rohov
02.10. 16:00

Den
SO

Hřiště
tráva

Den

Hřiště

Domácí
Služovice "B"

11. kolo 17.10.2010
Hosté
Termín
Rohov
16.10. 15:30

Den
SO

Hřiště
tráva

Domácí
Kozmice "B"

2. kolo 24.10.2010
Hosté
Termín
Rohov
23.10. 15:00

Den
SO

Hřiště
tráva

Domácí
Šilheřovice "B"

1. kolo 31.10.2010
Hosté
Termín
Rohov
30.10. 14:00

Den
SO

Hřiště
tráva (tráva)

Domácí
Mokré Lazce "B"

Domácí

10. kolo 10.10.2010
Hosté
Termín
volno

Vzácné setkání
Jana a Františka
Nedvědů
Legendární stálice českého
folkového,
country
a
trampského stylu bratři
Nedvědové se vracejí na
severní Moravu v rámci
svého podzimního
koncertního turné ,, Vzácné
setkání Honzy a Františka
Nedvědů."
A protože je dnes opravdu
vzácnost tyto bratry vidět
zpívat a hrát ve stejnou
dobu na stejném pódiu,
neměli byste si tento
jedinečný koncert nechat
ujít!
Kdy: 20.10.2010 v 19:00
hodin
Kde: Kulturní dům Dolní
Benešov
Cena jednotná: Kč 300,Předprodej: KD Dolní
Benešov, Infocentrum
Hlučín, Sluna Opava

Nábytek PRIM oznamuje
V měsíci červenci byla v nákupním středisku Tempo v Kravařích nově otevřena
prodejna nábytku PRIM. Nabízí široký sortiment bytových stěn, sedacích
souprav, kuchyní na míru a drobných doplňků.
Součástí prodejny je i studio zdravého spaní s bohatou nabídkou postelí,
matrací, roštů a válend.
K prohlídce a nákupu zve firma Nábytek PRIM
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