Vychází v prosinci 2010
č. 12/2010
Příjemné prožití vánočních
svátků,
zdraví, štěstí, radost
a pohodu po celý
nadcházející rok 2011
přeje
Obecní úřad
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,

není to zas tak dávno, kdy jsme vydávali první letošní číslo Rohovského zpravodaje a dnes je to již dvanácté,
v letošním roce poslední vydání. Zdá se to neuvěřitelné, ale čas utíká velmi rychle a zřejmě nikdo z nás tento
rychlý běh času zřejmě neovlivní. Je to již sice opakující se fráze, ale nám nezbývá nic jiného než se s tímto
faktem smířit. V předešlém vydání zpravodaje jsem Vás mimo jiné informoval o skutečnosti, že na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které vzešlo z nedávno proběhlých komunálních voleb se nezvolil
místostarosta a další předsedové a členové výborů, které obec musí mít zřízeny. Druhé zasedání zastupitelstva
obce Rohov se tedy uskutečnilo 18.listopadu, kde se projednaly nedořešené záležitosti. Na tomto zasedání se
tedy na druhý pokus zvolil nový místostarosta, jejímž je pan Martin Vehovský, který získal větší počet hlasů
přítomných zastupitelů než druhý navržený kandidát, kterým byl pan Pavel Lazar. U této příležitosti bych rád
moc poděkoval Pavlovi Lazarovi za dosavadní bezvadnou spolupráci se mnou a zaměstnanci obce, který post
místostarosty zastával poslední čtyři roky. Zastupitelé rovněž zvolili předsedu kontrolního výboru – paní
Jarmilu Návratovou a jako členy pana Antonína Komárka a Pavla Lazara. K nově zvolenému předsedovi
finančního výboru, kterým je pan Tomáš Hluchník, byli zvoleni jako členové pan Miroslav Masnica a pan
Ing. Artur Komárek. Dalšími body programu byly také rozpočtové výhledy Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska-západ, projednání Smlouvy o dílo se zpracovatelem nového územního plánu obce, přijetí investiční
dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na projekt: Modernizace venkovské
infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – II. etapa, rozpočtové opatření obce, projednání a
schválení odměn členům zastupitelstva obce s tím, že výše odměny za výkon místostarosty zůstává
nezměněna a členové zastupitelstva obce budou vykonávat tyto funkce zdarma. V neposlední řadě zastupitelé
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diskutovali nad dovybavením obecního domu nábytkem a dalším vybavením, které v rámci projektu nebylo
řešeno a další potřebné záležitosti. V těchto dnech se na našem obecním úřadě zpracovává závěrečné
vyhodnocení projektu „Obecní dům v Rohově“, chystají se podklady k poslednímu letošnímu zasedání
zastupitelstva obce, připravuje se inventarizace obecního majetku, připravují se další společenské akce a další
nutné administrativní povinnosti před koncem letošního roku, z těchto důvodů se nejspíš posune termín
stěhování úřadu do nových prostor obecního domu, předpokládám však, že stěhování zvládneme do konce
roku. V návaznosti na výše uvedené Vám sděluji, že budeme stěhování úřadu provádět v takovém rozsahu,
aby fungování úřadu nebylo zásadním způsobem omezeno, pokud však nastanou nepředvídatelné situace, již
nyní se omlouváme a zároveň žádáme o porozumění.
Rád bych ještě jednou moc poděkoval bývalým zastupitelům, pánům Antonínovi Nevřelovi, Karlovi Rumlovi
a Rostislavovi Návratovi za jejich výbornou spolupráci v předešlém zastupitelstvu a Pavlovi Lazarovi za
práci pro obec v pozici místostarosty. Přeji rovněž nově zvolenému zastupitelstvu, aby jednalo konstruktivně,
s rozvahou a drželo za jeden provaz, neboť tato vzájemná spolupráce je pro rozvoj naší obce nepostradatelná !
Neděle 21. listopadu se nesla v duchu slavnostního dne, kdy jsme Vám, rohovským občanům otevřeli brány
nového obecního domu, který byl spojen jednak s Dnem otevřených dveří, ale také s bohatým programem.
Jsem moc rád, že jste přišli shlédnout nové prostory v tak hojném počtu a věřím, že se Vám nový obecní
dům líbí. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci slavnostního dne, vystupujícím dětem z naší
mateřské školy, žákům ze Základní školy v Sudicích, souboru Vlašanky z Bohuslavic, který pro tento den a
okamžik složil krásnou báseň, dechové kapele Rohovanka a všem ostatním pomocníkům. Dovolím si tvrdit,
že od tohoto okamžiku nastává pro naší obec nová etapa společenského života, neboť tento dům skýtá
nepřeberné množství využití. O tom svědčí fakt, že se již několik aktivit v obecním domě uskutečnilo –
posezení Klubu seniorů, setkání Spolča, zkouška dechové kapely Rohovanka, atd. Jsem za to moc rád a
předpokládám, že i nastávající akce budou pro Vás natolik zajímavé, že přijdete opět v hojném počtu.
V nastávajícím období a to konkrétně tento pátek, 10.prosince 2010, kdy připravujeme s nepatrným
zpožděním tradiční zimní setkání seniorů, které je plánováno ve společenském sále od 14.00 hod., o
programu Vás informujeme na jiném místě zpravodaje. Další neméně vzácná akce se uskuteční 8.ledna
2011. Půjde o první Obecní ples, který se v naší obci uskuteční po více jak třiceti letech. Sál je sice
dimenzovaný pro zhruba 120 osob a dalších 30 osob může využít prostor klubovny, ovšem může se stát, že
i tento prostor bude nedostačující k počtu zájemců. Máme však nabídku na další společenský ples místních
hasičů, kteří plánují svůj Hasičský ples na 15. ledna, takže kdo nebude mít štěstí na plese obecním, může
přijít na hasičský. Další ples se prozatím neplánuje. Na dalších kulturně-společenských akcích se pracuje a o
jejich uskutečnění Vás budeme s předstihem informovat.
Vážení spoluobčané, jelikož již máme obecní dům hotový, zkolaudovaný, můžete začít využívat prostory
společenského sálu a klubovny i k soukromým účelům (oslavy narozenin, svateb, různá rodinná setkání,
školení atd.), v dohledné době bychom ještě měli prostory dovybavit potřebným vybavením a stanovit
provozní řád vč. způsobu financování provozu, nicméně již dnes se informujte o volných termínech pro
uskutečnění Vašich akcí. Budeme se snažit přizpůsobit provoz Vašim požadavkům.
V pondělí 6. prosince do naší kaple zavítal svatý Mikuláš s doprovodem. Na setkání se sv. Mikulášem
se přišlo podívat zhruba 55 dětí z čehož jsme byli moc rádi. Příjemný pondělní večer jen umocnil právě
probíhající adventní dobu, na kterou se jistě každý z nás těšil celý rok. Bylo moc pěkné, že si některé děti
pro sv. Mikuláše připravily i nějaké dárečky, ze kterých byl sv. Mikuláš očividně potěšen. Některé děti pro
změnu zazpívaly či zarecitovaly, za což sklidily pochvalu sv. Mikuláše i andělů. Všechny děti, které do naší
kaple přišly dostaly sladký dárek – čokoládového Mikuláše. Moc děkuji jak rodičům dětí, tak také
samotným dětem, že na Mikulášskou nadílku do kaple přišli a že si domů odnesli nejen sladký dáreček, ale
především krásné zážitky ze setkání se sv. Mikulášem a anděly.
Na 18. prosince plánujeme poslední akci, kterou je Zpívání u vánočního stromu. Jste všichni zváni po mši
svaté před naši kapli, kde bychom si měli zazpívat tradiční vánoční písně, dát si hřejivý čaj, svařené víno a
něco sladkého k zakousnutí. Jste všichni srdečně zváni !
Závěrem dnešního úvodního slova mi dovolte, abych poděkoval Vám všem za všechnu odvedenou
práci ve prospěch naší obce a jejich obyvatel. Děkuji touto cestou všem členům zastupitelstva obce za jejich
vykonanou práci v obecním zájmu, majitelům a zaměstnancům firem, které působí v Rohově, členům všech
zájmových a společenských organizací za dosavadní bezvadnou spolupráci při jejich činnosti a organizaci
veškerých společensko-kulturních akci v průběhu roku a všem spoluobčanům za nezištnou práci pro obec,
za společenský, kulturní a hospodářský přínos úrovně života v naší malebné obci. Velké poděkování patří
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všem občanům naší obce také za to, že navštěvují veškeré společensko-kulturní či sportovní akce a pořady
uskutečněných v letošním roce, kterým se tímto přístupem stávají životaschopné a smysluplné.
Dechové kapele Slezané děkuji za obětavý přístup při zajištění hudebního doprovodu na společenských či
duchovních akcích, ale i ostatní propagace obce Rohov doma i zahraničí. Poděkování také patří otci
Lucjanovi za sloužené mše v naší kapli, za jeho ochotu a lásku, varhaníkům za důstojný doprovod při mších
a všem ostatním lidem, kteří se starají o úklid a vzhled naší kaple. Chrámovému sboru za účast na Setkání
chrámových sborů. Děkuji také vedení naší mateřské školy za bezproblémový chod a za veškeré
mimoškolní aktivity.
Zvláštní poděkování vyslovuji mým spolupracovnicím paní Karle Moravcové a Marii Kubné za spolupráci a
nadstandardní přístup k pracovním povinnostem a úkolům, mým kolegům zastupitelům za nápady, ochotu
spolupracovat a zároveň se podílet na rozvoji naší obce.
Nakonec poslední poděkování všem, na které jsem zapomněl a kterým se tímto omlouvám.
A na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pohodově prožitou adventní a vánoční dobu v kruhu
svých nejbližších bez shonu, podrážděných nervů ovlivněných všudypřítomnou reklamou. Přeji Vám
hojnost Božího požehnání milosti i radosti. Do nastávajícího roku především mnoho zdraví, štěstí,
spokojenost v rodinném společenství, úspěchy v zaměstnání, klidný a spokojený život v naší obci.
Krásné vánoční svátky přeje Daniel Procházka – starosta

Rohov
Rohove, Rohove rodný ty klíne,
náhodný pocestný málem tě mine.
Nelákáš poutníky kostelní věží,
kdo nezná chodníčky, najde tě stěží.
Tvé děti nebloudí, tu cestu znají,
bývá vždy jediná, v celičkém kraji.
U malé kapličky, kříž stojí bílý.
Pán Bůh ti požehnej, Rohove milý.
Měníš se, rozkvétáš, tvá tvář je jiná.
Krásníš nám, krásníš, před očima.
Vsazen jsi do polí zvlněné krajiny,
Domovem zůstaneš, pro nás ty, jediný.
Malchárková Anna 2010

Slavnostní otevření budovy Obecního domu v Rohově
se konalo v neděli 21. listopadu 2010. Mezi přítomnými byli starostové z okolních obcí, zástupci firem,
které provedly projekt a výstavbu, členové obecního zastupitelstva a občané místní i z okolních obcí.
Před budovou na venkovním prostranství vystoupil soubor Vlašanky z Bohuslavic, hrála dechovka
Rohovanka. Slavnost začala proslovem starosty obce p. Daniela Procházky. Poté byla slavnostně přestřižena
páska. Po této slavnosti si přítomní prohlédli prostory Obecního domu a shlédli kulturní vystoupení dětí
z MŠ a ZŠ. Budovu obecního domu posvětil pan farář Lucjan. Pro všechny přítomné bylo připraveno
pohoštění.
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INFORMACE K PROJEKTU OBECNÍ DŮM V ROHOVĚ
Plány nad výstavbou nového obecního domu, jako centrálního místa, poskytující služby veřejné správy,
zázemí pro zaměstnance obce vč. technického dvora, ale i místo kulturně – společenského života, se zrodily
již před rokem 1999, kdy tehdejší zastupitelstvo tento záměr zařadilo do územního plánu obce Rohov.
Muselo však uplynout více jak 10 let, aby se obci naskytla šance vybudovat tuto finančně náročnou stavbu
z evropských dotačních zdrojů. V návaznosti na vyhlášený Regionální operační program NUTS II
Moravskoslezsko se tedy zahájila projektová příprava. Byla vybrána projekční kancelář, jejímž úkolem bylo
zpracování prvotních studií. Návrhy byly zpracovávány v úzké spolupráci s místními obyvateli formou
dotazníkového šetření, v zastupitelstvu obce, jakož i s dalšími odborníky. Po schválení konečné podoby
objektu se dále zpracovávala projektová dokumentace pro územní a stavební řízení až po vydání stavebního
povolení. V tomto období se zahájila rovněž příprava dotační dokumentace vč. studie proveditelnosti,
kterou dostala za úkol profesionální zpracovatelská agentura. Jakmile byla veškerá dokumentace
zpracována, odevzdali jsme kompletní dokumentaci vč. žádosti o dotaci na Úřad regionální rady v Ostravě,
který výše uvedený dotační program administruje. Po hodnocení našeho projektu dospěli hodnotitelé
k názoru, že náš projekt nesplňuje předepsaná kritéria a projekt nebyl z dotačního programu podpořen. My
jsme se však vize, získat potřebné dotační prostředky nevzdali a během krátké doby jsme projekt
přepracovali a doplnili a v rámci další vyhlášené výzvy jsme projekt opakovaně předložili. V této výzvě
jsme již byli úspěšní a dotace nám byla přislíbena. Od tohoto okamžiku jsme zahájili další kroky, a to
výběrem nejvhodnějšího dodavatele stavby, stavebního a autorského dozoru, koordinátora BOZP a dalších
organizačních povinností. Po nezbytných jednáních a konzultacích jsme uzavřeli veškeré smlouvy a
1.dubna 2010 předali staveniště. Byl stanoven harmonogram postupů prací a s ohledem na povětrnostní
podmínky se stavba zahájila. Výstavba nového obecního domu byla navržena v místě bývalého technického
dvora, kde se nacházel starý areál v neutěšeném stavu. Než se tedy zahájily stavební práce, bylo zapotřebí
zdemolovat stávající objekty, které bránily výstavbě. Po demolici se tedy zahájila samotná výstavba, která
byla naplánována na dobu od 1.dubna do 20. října 2010. Stavba sice nebyla obzvlášť složitá, ale potíže se
pochopitelně našly, komplikace byly s letošním počasím, které nám moc nepřálo. Stavební firma si ovšem
poradila i s tímto problémem. Stavební práce probíhaly dle harmonogramu a zpravidla jedenkrát týdně byl
prováděn kontrolní den.V multifunkčním objektu se nachází dvě kanceláře obecního úřadu, sociální
zařízení, které je přizpůsobeno rovněž pro vozíčkáře, malá kuchyňka, zasedací místnost, a velká garáž. Nad
touto částí obecního domu je umístěn klimatizovaný společenský sál pro více jak 100 osob. V druhé budově
je umístěno zázemí pro zaměstnance obce, sociální zařízení vč. šaten a dvě garáže pro techniku. V I. NP
patře je umístěna klubovna pro zájmové spolky vč. kuchyňky, knihovna s veřejně přístupným internetem a
archiv obecního úřadu. Obě tyto budovy spojuje prosklené foyer, ve kterém je umístěn výtah, tímto je do
objektu zajištěn bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a lidem
s kočárky. Dominantou celé stavby je více jak 11 metrů vysoká část obecního domu, která bude sloužit jako
sklad. Součástí je rovněž vybavení interiéru potřebným nábytkem ve společenském sálu a v klubovně,
audiovizuální, nazvučovací a IT technikou.
V okolí stavby jsou vybudovány zpevněné plochy s parkovací plochou pro 7 stání z toho jedno místo je
určeno pro tělesně postižené osoby a opěrná zeď ze severní a západní strany místního hospodářství.
Na
projekt Obecní dům v Rohově, byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady
Moravskoslezsko z opatření 4.1 - Rozvoj venkova ve výši 16,5 mil. Kč. Tato částka představuje 92,5 %
z celkových plánovaných výdajů projektu, které jsou plánovány ve výši 18,2 mil.Kč. Stavba byla průběžně
financována z překlenovacího úvěru.
Obec Rohov jako příjemce dotace je povinna zajistit, aby výstupy a výsledky projektu, tak jak jsou
uvedeny v žádosti o dotaci byly zachovány a sloužily předepsanému účelu po dobu 5-ti let od finančního
ukončení projektu.
Výstavbou tohoto zařízení jsme se snažili, abychom z jednoho centrálního místa mohli poskytovat ty
nejlepší služby státní správy, umožnit našim občanům se scházet, rozvíjet společenský život a dále zajistit
důstojné prostory pro každodenní zajišťování potřeb našim občanům.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2011 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného k 1.1.2011

Voda pitná (vodné)

29,16 Kč/m3 (bez DPH) 32,08 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 4.1.2011 !

Provozní doba Obecního úřadu v době vánočních svátků
V období od 20. prosince 2010 do 31. prosince 2010 bude Obecní úřad uzavřen. V případě
neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 30.11.2010: 13,80 % tj. 42 uchazečů o zaměstnání.

Obecní úřad srdečně zve
na

v pátek 10. prosince 2010 od 14.00 hod. v sále nového Obecního domu !
Program: vystoupení dětí ze ZŠ Sudice
vystoupení spisovatelky Evy Tvrdé s prezentací dokumentárního filmu o
Hlučínsku (bude možnost zakoupení knih této spisovatelky)
prezentace DVD s historickými fotografiemi z Rohova p. Radka Němce.
O hudební doprovod se postará kapela Rohovanka, občerstvení zajištěno.

Obecní úřad chce také letos pokračovat v pěkné tradici zpívání koled
u vánočního stromu. Pokud chcete zažít radost z předvánoční pohody,
přijďte si zazpívat v sobotu 18. prosince 2010 po mši svaté před naši kapli
sv. Petra a Pavla. Bude připraveno také něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku.

Těšíme se na Vaši účast !

Obecní úřad Rohov a Občanské sdružení Roháček , o.s.
Vás zve na

I.

Obecní ples

který se koná v sobotu 8.1.2011 od 20:00 v sále obecního domu.
K tanci a poslechu hraje skupina Bledule.¨
Do 21:00 se bude podávat ¨WELCOME DRINK“
Je zajištěno bohaté občerstvení (zákusky, listové, káva, alko, nealko)
Srdečně vás zvou pořadatelé ☺
Prodej lístků v pondělí 13.12.2010 od 18:00 na Obecním úřadě. Poté u pana Jana Leciána,
Hlavní 88, každý den od 18:00.___________________________________________________________
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Informace o nově vzniklém občanském sdružení Roháček, o.s.
Prostřednictvím Rohovského zpravodaje bychom chtěli informovat všechny občany o nově vzniklém
občanském sdružení v obci Rohov, které nese název Roháček, o.s. Bylo schváleno a tím i uvedeno v

činnost Ministerstvem vnitra dne 19.11.2010. Jedná se o neziskovou organizaci. Občanské sdružení vzniklo
z iniciativy několika mladých lidí, kteří se chtějí podílet na kulturním dění v obci a chtějí především bavit
děti a mladé lidi, ale nezapomínají ani na jejich rodiče a ostatní dospělé občany v naší obci. Svojí aktivitou
chtějí přispět k vědomí soudržnosti mezi dětmi samotnými, ale také mezi jejich rodiči i ostatními obyvateli
Rohova.

Cílem občanského sdružení Roháček, o.s. je vhodné a smysluplné využívání volného času, zejména dětí a
mládeže a vytváření optimálního prostředí a podmínek pro kvalitní mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
Roháček, o.s. se tak chce podílet na organizování sportovních, společenských a kulturních aktivit pro děti,
mládež, jejich rodiče a dospělé občany v obci.

V rámci své činnosti chce Roháček, o.s. spolupracovat s ostatními složkami v obci a vytvářet tak vědomí

soudružnosti mezi obyvateli na vesnici, a tím také dopomáhat k rozvoji rohovské společnosti.

Členem občanského sdružení Roháček, o.s. se může stát každý občan obce Rohov, který je starší 15-ti let, a

má zájem, chuť a dostatek odvahy ☺ se podílet na zvelebení naší obce formou nejrůznějších činností
spojených s pořádáním a organizováním akcí pro děti, mládež a dospělé.

Občanské sdružení Roháček, o.s.

e-mail: rohacek.os@seznam.cz

__________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc listopad 2010
J ubi l a nt i –

50 l e t
55 l e t
60 l e t
70 l e t
80 l e t
91 l e t

1 občanka
1 občanka, 1 občan
1 občanka
1 občan
1 občan
1 občanka

Tříkrálová sbírka 2011 se uskuteční v naší obci v sobotu 8. ledna 2011
Tříkrálová sbírka, která se stala jedním z nejvýznamnějších projevů lidské solidarity
v naší zemi, se bude v roce 2011 konat již pojedenácté. Věříme, že při Tříkrálové sbírce
2011 se znovu potvrdí skutečnost, že lidé v naší zemi a v našem regionu mají otevřená
srdce a není jim lhostejný osud bližních.

10 let existence Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj si připomíná výročí 10 let své existence, vznikl
12. listopadu roku 2000.
Moravskoslezský kraj v číslech: rozloha: 5445 km2
počet obyvatel: 1 255 910
počet obcí: 299, z toho 38 měst
Nejvýše položený bod: Praděd (1491 m n.m.)
Nejníže položený bod: soutok řek Odry a Olše (195 m n.m.)

SDH Rohov informuje
Vážení občané, je mou povinností Vás v oblasti prevence PO informovat o novém nařízení:
Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a zároveň je tímto nařízením zrušena
vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Tento nový právní předpis zohledňuje stav vědy a techniky a
reaguje na současné požadavky odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto zejména ke
skutečnosti, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem
uhelnatým. Dalším faktem, který musel být při tvorbě nového předpisu zohledněn je, že občané, podnikající
právnické a fyzické osoby často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající platné
legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve
vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes překonané – například čištění komínů, k nimž jsou
připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do roka – a v některých případech
nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé straně je část laické veřejnosti schopna
čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně
způsobilou osobou v oboru kominictví. Seznam všech odborně způsobilých osob v oboru kominictví je
k dispozici na místně příslušném živnostenském úřadu nebo na internetové adrese: http//www.skcr.cz.
Z uvedených důvodů je snahou v novém předpisu uvést také reálné, nezbytné a odborníky uznávané lhůty
pro čištění komínů a kouřovodů, které by v praxi jak občané, tak i právnické a podnikající fyzické osoby
opravdu dodržovali. V nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a kouřovodů uzpůsobeny
odborným požadavkům kominíků a také požadavkům praxe.
Nově zakotvená podmínka nechat vyčistit komín a kouřovod odborně způsobilou osobou nejméně
jednou za rok, a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a podnikajícím osobám
úsporu nákladů na čištění komínů, popřípadě spalinové cesty oproti původní právní úpravě. Čištění
svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako povinnost, přináší největší změnu pro
podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby (občany), protože ty podle stávajících předpisů tuto možnost
neměly. Právnické osoby (organizace) měly umožněno čištění komína svépomocí a pouze za určitých
podmínek. Nařízení vlády zavádí pro „komíny a kouřovody“ legislativní zkratku „spalinová cesta“.
Upravuje podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do vnějšího
prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest za účelem zvýšení požární
bezpečnosti provozu spotřebičů paliv. Nařízení vlády dále definuje obsah „revize spalinových cest“, kdo
revizi spalinové cesty provádí, lhůty revizí spalinových cest a náležitosti potvrzení o provedení kontroly
anebo čištění spalinové cesty, potvrzení o provedení revize spalinové cesty a vypalování komína.V další
části příspěvku se zaměřím na podstatné požadavky tohoto nového předpisu.
K základním požadavkům požární bezpečností patří:
1.
Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2.
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo
revizi shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí:
a)
posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na
konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv,
b)
posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
c)
posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a
kontrolním místům,
d)
posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou
stavby,
e)
posouzením jejího stavebně technického stavu.
Čištění spalinové cesty:

1.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
2.
Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných
usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných
v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Vypalování komína:
Komín může vypalovat pouze osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby. Komín se
smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, a to za
předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému
komín slouží. Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému
sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Výkon

připojeného

spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče

Kontrola spalinové cesty

Výběr

pevných

(tuhých)

znečišťujících části a kondenzátu

Kontrola a čištění spalinové cesty
Výběr

pevných

(tuhých)

znečišťujících části a kondenzátu
Nad 50 kW

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Celoroční

Sezónní

3x

2x

provoz

Čištění spalinové cesty
Do 50 kW včetně

Kapalné

Pevné

Činnost

Čištění spotřebiče paliv

1x

2x

provoz

1x

1x

Nejméně dle návodu
výrobce

Poznámka: kominickou způsobilou osobu si občan musí objednat sám, : po provedení čištění, kontrole

a revizi spalinových cest má občan obdržet „zprávu o provedení práce“ o velikosti A4. Celé nařízení vlády
si můžete přečíst na webových stránkách obce Rohov.

Příjemné prožití adventního času, požehnané vánoční svátky a šťastný Nový rok 2011 všem občanům Rohova přeje
za SDH Rohov preventistka Pavla Němcová.
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

_______________________________________________________________________

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Povinnost ohlašovat prostřednictvím ISPOP v roce 2011
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje ohlašovatelům
(provozovatelům zařízení) zpracování vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v
elektronické podobě.
Systém zajišťuje příjem těchto hlášení a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné
správy. Skupina ohlašovatelů, kteří povinně podávají hlášení prostřednictvím ISPOP, se bude v letech 2010
až 2012 rozšiřovat. Od roku 2011 se bude tato povinnost týkat několika skupin provozovatelů.
Patří mezi ně provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší, kteří
dosud neohlašovali prostřednictvím ISPOP, dále provozovatelé činností E-PRTR (činnosti vyjmenované v
příloze I nařízení ES č. 166/2006/ES). Další skupinou jsou ohlašovatelé, kterým vznikla za rok 2010
povinnost hlásit do IRZ, a konečně ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP již v
roce 2010. V roce 2011 se počet ohlašovatelů odhaduje zhruba na 30 tisíc a v roce 2012 již na 70 tisíc
ohlašovatelů. Postupný náběh ohlašovacích povinností je upraven v zákoně č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí. Na začátku roku 2011 bude spuštěna nová verze informačního systému ISPOP, která
bude obsahovat celou řadu nových funkcí. Současně bude představena i nová podoba webového portálu
ISPOP. Další informace: www.ispop.cz nebo www.cenia.cz .
CENIA česká informační agentura životního prostředí
______________________________________________________________________________________

Čtvrté Koláčobraní se povedlo
Desítky milovníků koláčů a dobré zábavy se v neděli 24. října
těšily na tisíce koláčů různých náplní od výrobců koláčů z
Hlučínska. Jak se stalo již tradicí, pořádalo Kulturní centrum
Hlučín – středisko Kulturní dům, počtvrté Koláčobraní.
Při hudební produkci EVA bandu a kávě, čaji, resp. vínku si
občané všech věkových kategorií zpříjemnili povolební neděli
nejen konzumací, ale i tancem. Na páté Koláčobraní, které bude
v roce 2011 spojeno s oslavami 50 let KD Hlučín, slíbili
pořadatelé s pekaři pro spokojené návštěvníky překvapení.

_______________________________________________________________________
Kurz znakového jazyka
Poradenské a informační centrum pro sluchově postižené se sídlem v Ostravě, nabízí občanům Hlučína a
okolí výuku základů znakového jazyka v kurzu akreditovaném MŠMT pro pracovní činnost „Asistent/ka/
neslyšících“. Během tří let by měl absolvent získat dovednosti v základní komunikaci s neslyšícími při
vyřizování jejich záležitostí na úřadech, u lékaře apod.
1. ročník kurzu znakového jazyka bude probíhat od 4. ledna 2011 v ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kulturním
domem), vždy v úterý od 16:30 do 18:15 hod. Bližší informace ke kurzu znakového jazyka získáte
kontaktem na picsp@seznam.cz, telefon: 724 996 859 – pí Kubicová.
______________________________________________________________________________________

Pozvánka na vánoční posezení

Žáci a učitelé Základní školy v Sudicích Vás zvou na Vánoční posezení s vystoupením dětí a
prodejem vánočních dekorací.
Přijďte si s námi zazpívat a posedět u kávy 12.12.2010 v 15.00 hodin.
Těšíme se na Vás______

Nabídka knih spisovatelky Anny Malchárkové „Modrá barva duhy“ a „Kamenný svědek“

Tyto knihy si můžete zakoupit na obecním úřadě jako vhodný vánoční dárek!
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Mikulášské nadílení

Mikulášská nadílka v naší kapli se uskutečnila
v pondělí 6. prosince 2010. Po mši svaté se
všechny děti mohly těšit na Mikuláše, který
přišel a všem hodným dětem rozdával sladkosti.

Hasík CZ v ZŠ Sudice

Dne 8.11.2010 proběhly dvě vyučovací hodiny
Prvního Cyklu PVČ - Hasík CZ školního roku
2010/2011. Instruktoři Hasíku CZ: Hilšer Jakub a
Plachtzik Michal proškolili žáky druhé a šesté třídy
v ZŠ v Sudicích! Druhý cyklus proběhl 22.11.2010
taktéž v ZŠ Sudicích! Třetí cyklus se odehrává na
Hasičské stanici HZS MSK ÚO Opava a bude se
konat až v roce 2011, bližší informace budou
upřesněny!
Děti si prohlédnou interiér Hasičské stanice,
mohou si prohlédnout zblízka hasičskou techniku!
Prožijí vyučovací hodinu s ,,kamarády" hasiči.
Instruktoři a dráček Hasík se na ně už moc těší. :-)
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