Vychází v lednu 2011
č. 1/2011
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání rohovského zpravodaje Vás informujeme o dění v obci za uplynulý měsíc stejně jako
předešlé měsíce, avšak již z nového sídla obecního domu, do kterého jsme se na přelomu roku přestěhovali.
Nacházíme se na začátku roku, ve kterém hodláme realizovat opět několik projektů a uskutečnit vše pro to,
aby se nám v Rohově žilo zase o něco lépe. Staráme se o tu materiální či společenskou stránku
každodenního života v obci, ale bohužel stránku mezilidských vztahů a negativních zlozvyků neovlivníme.
Je to věc, kterou si musí lidé vyřešit sami mezi sebou. Bude-li zapotřebí pomoci z naší strany, samozřejmě
pomůžeme, ale skutečně je jen na nás, jak mezi sebou budeme žít, pracovat a těšit se ze života a z lidí, kteří
nás obklopují.
Úvodem bych se rád zmínil o společenském životě za uplynulý měsíc, protože se uskutečnily akce, které
proběhly vůbec poprvé. Jedná se o I. obecní ples, který se uskutečnil v sobotu 8. ledna. Počet návštěvníků
byl zhruba 120 osob a tento počet byl, řekl bych, optimální pro uskutečnění plesu. Prostor na tancování byl
dostačující, tombola o 170 (!) cenách bohatá, občerstvení zajímavé a nálada výborná. Co dodat. Jsem velmi
rád, že se plesajícím líbilo a že až na drobné technické potíže, které již byly odstraněny se I. obecní ples
povedl. Vše by se ovšem na tak výborné úrovni neuskutečnilo bez obětavé práce členů občanského sdružení
Roháček, které bylo hlavním garantem plesu. Děkuji mnohokrát všem za pomoc a příkladný přístup
k organizaci plesu a sponzorům za jejich věcné i finanční ceny do tomboly !. V sobotu se uskutečnil
Hasičský ples, který byl v novém společenském sále pořádán také poprvé. Ples byl také moc pěkný,
návštěvníci se dobře bavili a o tom to je. Jsme rádi, že sál plní svou funkci a že je místem společenského
setkávání a uskutečňování kulturních pořadů.
Na pátek 4. února se chystá další novinka, kterou bude dětský Maškarní ples a který se uskuteční v sále
obecního domu od 17.00 hod., takže všechny děti a jejich rodiče jsou srdečně zváni!
Na další období se plánují další společensko-kulturní akce, o kterých Vás budeme s předstihem informovat.
Sál a případně klubovna však neslouží jen k uskutečňování plesů, ale je rovněž k pořádání rodinných oslav,
setkávání, apod. Jelikož však nejsou tyto prostory přizpůsobeny k vaření jídel, je nezbytné zajistit tzv.
catering – zajištění jídel, nápojů a servis na akci. Jednou z prvních nabídek je zajištění cateringu restaurací
Familie z Kobeřic, která své služby nabízí na jiném místě dnešního zpravodaje a na webové stránce obce
Rohov (od začátku února 2011). Bude-li z Vaší strany, či ze strany vašich příbuzných a známých zájem o
využití prostorů obecního domu, prosím informujte se na našem úřadě o podrobnostech.
Jelikož se v tomto měsíci zahajují přípravy na letošní investiční akce, budeme Vás průběžně informovat o
podrobnostech. Jedním z prvních projektů, které chystáme je modernizace veřejného osvětlení v obci vč.
rozšíření sítě, na který hodláme získat dotaci z dotačního programu Moravskoslezského kraje. Jakmile bude
projekt kompletně sestaven, budeme Vás informovat.____________________________________________

______________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem úspěšné vkročení do nového roku, ať Vám slouží zdraví a ať zvládáte
každodenní starosti a radosti podle svých představ.
Daniel P r o c h á z k a - starosta

_______________________________________________________________________________
malá ukázka jídel

Restaurace Familie v Kobeřicích
Vám nabízí zajištění cateringové služby na Vašich akcích :

-

rodinné oslavy
svatby
plesy
smuteční hostiny
firemní večírky

Catering připravíme a zajistíme dle Vašeho přání a finančních
možností. Nabídneme Vám své nápady tak, aby bylo konečné
řešení skloubené s Vaší myšlenkou. Akce zajišťujeme včetně
veškerého inventáře, květinové výzdoby a obsluhy.
Vaše konkrétní dotazy a objednávky volejte na tel. č. 776 390 235
Nabídka jídel na oslavy – polévky, hlavní jídlo, rauty, studená
kuchyň.
Těšíme se na případnou spolupráci !!

________________________________________________
_______________________________________

Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 8. ledna 2011
Sk. vedoucí
1
Hluchníková
Tereza
2

Žídková
Kateřina

3

Mrovcová
Jana

4

Tomíčková
Zlata

koledníci
Miková Štěpánka
Černá Dominika
Michaliková Eliška
Nevřelová Tereza
Hluchníková Veronika
Halfarová Veronika
Mrovec Tomáš
Mrovec Jakub
Stříbný Štěpán
Tomíček Vojtěch
Tomíček Matěj
Pekárek Marek

Částka
6.122,- Kč

6.480,- Kč

6.693,- Kč

5.860,- Kč

Celkem
25.155,- Kč
/Pro srovnání: v r. 2006 bylo vybráno 19.275,- Kč, v r. 2007 bylo vybráno 20.699,- Kč, v r. 2008 bylo
vybráno 21.672,50 Kč, v r. 2009 bylo vybráno 25.540,- Kč, v r. 2010 bylo vybráno 24.199,- Kč/

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Důležité sdělení
Od 1.1.2011 dochází ke změně sídla Obecního úřadu Rohov, Obce Rohov následovně:

Nová adresa: Rohov Hlavní č.p. 180
Stávající telefonní čísla – 553 761 091, 553 761 363 – zůstávají v platnosti.

_______________________________________________________________________________
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2011
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 15.12.2010 byla schválena s účinností od 1.1.2011 obecně
závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2011 činí pro poplatníka 480,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost
převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 14.2.2011, a to v úředních
hodinách !
Svozový kalendář na rok 2011 najdete na zadní straně tohoto zpravodaje !
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !

Místní poplatek ze psů od 1. 1. 2011
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 15.12.2010 byla schválena s účinností od 1.1.2011 obecně
závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, která obsahuje místní poplatek ze psů, poplatek za
užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného. Tato nová vyhláška byla schválena na základě změn
v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., v platném znění a s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009
Sb. – daňový řád, který nabývá platnosti 1. 1. 2011 a zároveň pozbývá platnost zákon č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků. Výše místních poplatků se touto novou obecně závaznou vyhláškou nemění.

Úhradu místního poplatku za psa a poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 14.2.2011, a to v úředních hodinách. Výše poplatku
za psa je 80,- Kč/1 pes (úhrada do 30.6.2011), výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
činí tak jako v loňském roce 30,- Kč/1 osoba.
Zároveň, za účelem zvýšení pořádku na veřejných prostranstvích, žádáme tímto opakovaně držitele
psů, aby při venčení psů uklízeli psí hromádky. Sáčky na sběr psích exkrementů jim budou vydány
zdarma na obecním úřadě !

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 31.1.2011 !
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.12.2010: 16,84 % tj. 51 uchazečů o zaměstnání.
_____________________________________________________________________________________
Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace, Hlavní 78, 747 25
Sudice oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
se uskuteční v pondělí 24. 1. 2011 12:00 – 15:30 v 1. tř. ZŠ Sudice

(pokud termín nevyhovuje, náhradní bude po telefonické či osobní domluvě)
___________________________________________________________________

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011!

V roce 2011 se v ČR po deseti letech opět uskuteční sčítání lidu, které navazuje
na předchozí sčítání, která probíhají již od roku 1869. Poprvé v historii však
bude probíhat jako součást jednotného sčítání v rámci celé EU. Na základě
zákona č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční sčítání obyvatel
26. března 2011! Organizací sčítání lidu byla tentokrát navržena Česká pošta, s.p..

Lípová alej na katolickém hřbitově v Sudicích-ponechat nebo vykácet (ze Sudického zpravodaje)
Na základě připomínek některých občanů, kteří navrhují skácet letité lípy na katolickém hřbitově v Sudicích
a nahradit je nižšími jehličnany, nechal Obecní úřad Sudice provést odborné posouzení stavu těchto stromů.
Posouzení prováděla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a níže Vám poskytujeme doslovné znění
odborného posudku.
Věc: Posouzení lip v aleji na hřbitově
Na základě vaší žádosti jsme provedli posouzení aleje lip za kostelem na pozemku p. č. 2 v k. ú. Sudice.
Rostou zde mohutné lípy s obvody kmenů 170 – 300 cm. Některé kmeny jsou dlouhodobě nakloněné.
Kořenový systém může být narušen výkopy hrobů, proto je u stromů, kde jsou hroby blízko uvedena
poznámka s datem posledního pohřbu (podle zápisu na pomníku). Nebezpečné jsou čerstvé výkopy v těsné
blízkosti kmenů (například i zabudování obrubníku, při kterém by došlo k narušení kořenových náběhů). U
starších výkopů pravděpodobně došlo k obnově kořenů. Plodnice hub způsobující hniloby nebyly nalezeny.
Levá část hřbitova je volnější, hrobů v blízkosti stromů je zde málo. Dle zjištěných údajů jde o starší
výkopy. Lípa má kořenový systém srdčitý s krátkým kůlovým kořenem a bohatými postranními kořeny. Je v
půdě poměrně dobře kotvena.
Vlevo směrem k márnici:
1. Lípa malolistá (Tilia cordata) s mohutným kmenem, svým kořenovým náběhem nadzvedává dlažbu.
Nadzvedávání není způsobeno vyvracením stromu (není na protilehlé straně) ,ale je dáno blízkostí chodníku
a tloustnutím kořenového náběhu. Má jednostrannou korunu kvůli blízkosti protější řady lip. Kmen je ve 3
m nad zemí rozdvojen, úžlabí je pevné. Koruna je hustá, bez jmelí a prosychání. U paty kmene je hrob s
posledním pohřbeným z roku 1935.
2. Lípa malolistá (Tilia cordata) má jednostrannou korunu kvůli blízkosti protější řady lip. Kmen je ve 2 m
nad zemí rozdvojen, od úžlabí k zemi vede prasklina z obou stran. U paty kmene je obrost. Doporučujeme
ořez suchých větví, odstranění obrostu a založení pevné vazby v 1/3 výšky stromu.
3. Lípa malolistá (Tilia cordata) má nakloněný kmen k chodníku. Ve výšce 3,5 m nad zemí je kmen
rozdvojen. Usychají konce větví. Doporučujeme ořez 1 suché větve a založení preventivní volné
bezpečnostní vazby.
4. Lípa malolistá (Tilia cordata) má nad chodníkem suchý pahýl po ořezu větve průměru 20 cm a 2 suché
větve výše v koruně. Ve vzdálenosti 2 m od paty kmene jsou dětské hroby se zemřelými v roce 1942 a
1966. Doporučujeme ořez suchých větví.
5. Lípa malolistá (Tilia cordata) u márnice má zmenšené listy, 1 trs jmelí a 1 pahýl délky 5 m a průměru 25
cm. Doporučujeme odstranění jmelí, ořez suchých větví a pahýlu.
6. Lípa malolistá (Tilia cordata) za márnicí má zajímavě utvářený kmen, patrně se jedná o srůst 2 kmenů,
doporučujeme bezpečnostní vazbu.
Stromy od márnice ke kostelu vlevo:
7. Lípa malolistá (Tilia cordata) má ve 3 m nad zemí rozdvojený kmen, u paty kmene je obrost. Kmen je
nakloněn nad hroby, starý hrob bez údajů je ve vzdálenosti 1,5 m, další 2,5 m s posledním pohřbeným v
roce 1991, další hrob je ve vzdálenosti 5 m se zemřelým v roce 2002. Usychají konce větví do průměru 3
cm, doporučujeme jejich ořez.
8. Lípa malolistá (Tilia cordata) má nakloněný kmen, u paty obrost. Kmen je rozdvojen ve výšce 6 m nad
zemí, jsou zde 2 suché větve průměru 10 a 15 cm. Hroby jsou ve vzdálenosti 1 m (1940) a 1,5 m (1978).
9. Lípa malolistá (Tilia cordata) kmen je nakloněn nad hroby, má dutinu po ořezané větvi s otvorem
průměru 10 cm. Jednostranná koruna je kvůli blízkosti protější řady lip. Ve výšce 5 m nad zemí je kmen
rozdvojen, v úžlabí je menší dutinka. Usychají konce větví. Ve vzdálenosti 2 m od kmene je hrob z roku
1896. Doporučujeme ořez suchých větví.
10. Lípa malolistá (Tilia cordata) nakloněný kmen ke kostelu za světlem. Ve výšce 2 m nad zemí se kmen
rozdvojuje. Na povrchu je obnažený kořen směřující ke kostelu. Ve vzdálenosti 60 cm od líce kmene je
starší hrob bez pomníku. Doporučujeme preventivní volnou vazbu.
Pokud je to možné doporučujeme neprovádět výkopy hrobů do vzdálenosti méně než 2,5 m od kmenů. Na
hřbitově jsou dosud volná místa mimo stromy pro zakládání nových hrobů. Stav kmenů i korun je vzhledem
ke stáří stromů dobrý.Ojediněle se vyskytují suché větve nebo jmelí. Padání větví lze omezit ořezem
suchých větví a pahýlů. V několika případech je doporučena bezpečnostní vazba.
S pozdravem
Mgr. Jan Klečka, Ph.D., POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM STŘEDISKA
Z odborného posudku je zřejmé, že lípy není třeba kácet, ale obec připravuje v jarních měsících jejich
odborný ořez. V současné době zjišťujeme, která firma by mohla ořez provést a kolik to bude stát.________

______________________________________________________________________________________

Společnost přátel Muzea Hlučínska, občanské sdružení je tu pro Vás!
Otevřený dopis občanům měst a obcí Hlučínska
Motto:
Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která vtiskla regionu a
jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo svoji identitu, musí se stát
předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a generací, kteří jsou ochotni se nezištně angažovat
v jeho prospěch.
(ze stanov občanského sdružení)
Vážení spoluobčané,
jménem výboru občanského sdružení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás dovolujeme oslovit tímto
otevřeným dopisem.
V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a zvláštnosti, jsme se rozhodli
založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem je uchovat originální identitu hlučínského regionu ve všech
různých podobách (zvyky, tradice, historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem
všech námi plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro návštěvníky,
kteří přicházejí do našeho regionu, ale především u místních obyvatel. Aktivitami, jimiž chceme naplňovat
tento záměr, bude mimo jiné podpora vzniku stálé expozice věnované celému Hlučínsku, vydávání
vlastivědného sborníku, pořádání diskuzních fór, přednášek, exkurzí, tématických soutěží po školy apod.
Jsme si vědomi toho, že je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímž úkolem bude předat
„dědictví otců“.
Domníváme se, že živou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští generace pouze lidé, kteří
si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí. Protože tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska,
rozhodli jsme se jako jeho příznivci pro název našeho občanského sdružení „Společnost přátel Muzea
Hlučínska“. Právě aktivní podpora činnosti Muzea Hlučínska je naší prioritou. Jsme sdružení nepolitické.
Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Hlučínska jako jeho dobrý partner
a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněž otevřená spolupráce se školami a vzdělávacími
institucemi všeobecně, společenskými organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za
účelem zachování dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního
(uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků apod.).
Vážení občané, věříme, že činnost našeho občanského sdružení nalezne rovněž u Vás svoji přízeň a získá si
Vaši oblibu. Vždyť podpora kořenů a tradic z nichž vyrůstáme, posiluje naší vlastní identitu.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zahajovací akci občanského sdružení:
(aktuální informace: www.spmh.cz – v provozu od ledna 2011).
Pátek 11. 2. 2011 v 18 hodin
Jindřich Štreit: Brána naděje (vernisáž fotografické výstavy) – Muzeum Hlučínska
Beseda s pozvanými hosty: Jindřich Štreit, Max Kašparů (po vernisáži) – Evangelický kostel
Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové výboru:
Jiří Siostrzonek (předseda), Josef Barták, Jiří Neminář, Jan Urbiš, Eva Peterková, Jana Musialová,
Metoděj Chrástecký
______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc prosinec 2010
J ubi l a nt i – 50 l e t
55 l e t
60 l e t
65 l e t
70 l e t

1 občanka, 2 občané
2 občané
1 občanka
1 občanka
1 občanka, 1 občan

narození – 2 děvčátka

úmrtí – 1 občan

_______________________________________________________________________________________

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
TJ Spartak Rohov si Vás dovoluje pozvat do nově
vzniklých prostor cvičebního sálu v budově na
hřišti. K dispozici jsou pro Vás 2 pingpongové
stoly včetně míčků a pálek, dále 2 spiningové kola.
Cena činí 20,-- Kč/osoba/hodina u stolního tenisu a
50,-- Kč/kolo/hodina.
Prostory jsou k dispozici po celý týden, klíče popř.
rezervaci je možno zajistit u těchto osob –
p. Konrád Zajíček tel. 731 939 415,
p. Erich Lasák tel. 608 952 003,
p. Beno Prasek tel. 608 338 746.
Přijďte, rádi Vás uvidíme !

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
Daňový řád a složenky od 1. ledna 2011
Chcete zaplatit 500 Kč pokutu?

Pokuta za pozdní podání či nepodání daňového přiznání je minimálně 500 Kč nejvýše 300 000 Kč,
jinak 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení. Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit
pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo učiní-li tak ve zpoždění delším než 5 pracovních dnů (§ 250
Daňového řádu – zákon 280/2009 Sb.). Pokutu v nejnižší výši 500 Kč tak musí dostat každý, kdo podá
pozdě přiznání nebo jej nepodá, bez ohledu na minimální výši daně (např. 30 Kč)! Není tedy v možnostech
úřadu posoudit, zdali je nutné pokutu uložit a v jaké výši, jako doposud. Navíc není možno pokutu pro
tvrdost prominout.
Například termín pro podání řádného daňového tvrzení (dříve přiznání) k dani z nemovitostí je 31. ledna
2011.
Od 1. ledna 2011 je možno podat přiznání k dani z nemovitostí za podíly na stavbě či jednotce (bytu).
(Novela – článek XVII bod 12. zákona 281/2009 Sb.)
Daňová složenka (bez poštovního poplatku) je od 1. ledna 2011 zrušena, za platbu složenkou se od tohoto
data platí obvyklý poplatek.

Složenku k dani z nemovitostí (s uvedením její výše) zašleme koncem dubna či začátkem
května 2011 poštou.
Bližší informace: viz. informační leták na úřední desce a elektronické úř. desce OÚ Rohov
13. 12. 2010 Ing. Vladimír Rybka, oddělení majetkových daní a OA, FÚ v Opavě
Obce na Hlučínsku plánují společný nákup elektřiny a plynu
Na 20. jednání Sněmu Sdružení obcí Hlučínska (SOH) ve Služovicích se starostové
obcí zabývali možností tzv. elektronické aukce při nákupu elektřiny a plynu pro
jednotlivé obce a města. Pokud by totiž všech 27 obcí a měst společně nakoupilo
elektřinu a plyn, mohly by tak ušetřit v průměru 30 % cen energií. Všichni starostové
tuto myšlenku podpořili.
převzato z Bolatického zpravodaje
______________________________________________________________________________________

Společenské plesy v roce 2011 U zlatého džbánu v Sudicích
Pátek 04.02.2011 – 20.00 hodin – Společenský ples Sboru dobrovolných hasičů Sudice
Pátek 18.02.2011 - Společenský ples Sdružení rodičů a přátel školy Strom při ZŠ Sudice
Sobota 19.02.2011 - Dětský maškarní ples – Tělocvična ZŠ Sudice
Sobota 05.03.2011 – 20.00 hodin – Pochování basy tentokrát ve stylu divokého západu (kovbojové, indiáni,
Vinnetou, westerny apod.) - TJ Sokol Sudice
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Uskutečnilo se

Předvánoční posezení se seniory - 10.12.2010

Obecní úřad pořádal v pátek 10.12.2010 v sále
obecního domu tradiční posezení, určené rohovským
seniorům. V úvodu akce všechny přítomné přivítal
starosta obce. Poté přítomné svým vystoupením
potěšili žáci ZŠ v Sudicích. Ukázky z nově vydané
knihy „Dědictví“ přečetla spisovatelka Eva Tvrdá.
Promítal se také film o Hlučínsku. Promítaly se také
historické fotografie, zachycující obec Rohov a její
obyvatele v dobách minulých, které připravil p.
Radek Němec, což se setkalo s velkým ohlasem!
O hudební doprovod se postarala jako tradičně
Rohovanka. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení.
______________________________________________________________________________________
Zpívání u vánočního stromu
Vánoční koledy si spolu pod vánočním stromem u místní kaple zazpívali občané Rohova v sobotní podvečer
18.12.2010. Sponzorem občerstvení byl pan Josef Urbanský.

První obecní ples – 8.1.2011 Obecní dům v Rohově

___________________________________________________________________________________________________________
Občanské sdružení ROHÁČEK, o.s. zve všechny děti a rodiče na
MAŠKARNÍ PLES
který se bude konat 4. února 2011 od 15.30 hodin
v sále obecního domu.
Skvělá hudba, soutěže, tombola, i něco dobrého do bříška zajištěno.
Pro všechny masky připravena sladká odměna ☺
Těšíme se na Vás
Slavnostní Vítání občánků se uskuteční 6. 2. 2011
Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám…
Milí rodiče, do konce ledna obdržíte pozvánku k vítání s přesnou hodinou
obřadu. Budeme se na malé občánky a jejich rodiče těšit .
_____________________________________________________________________________________
Nabídka knih na Obecním úřadě
Helmut přikývl. Stáli proti sobě mezi jabloněmi a cítili, že k sobě nepatří. Agnes nechápala jeho touhu odejít
od rodného domu, od polí a od lidí, které znal, a hnát se kamsi do podivného světa, který jim nepřinesl nikdy
nic dobrého. Agnes věděla, že to nejlepší, co ji v životě potkalo, souviselo s domovem a s vůlí přežít. Helmut
četl knihy, odjížděl do velkého města a objevil cosi, co ho odvádí pryč. Proč? Agnes k němu přistoupila a
udělal mu křížek na čelo. Helmut ji prudce objal a rozplakal se.
Strhující příběh Agnes, nejslavnější hrdinky z knih Evy Tvrdé vyšel znovu, již ve třetím, upraveném a
rozšířeném vydání. Knihu Dědictví si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu: 200,- Kč.
K prodeji jsou rovněž dotisky knih spisovatelky Anny Malchárkové Modrá barva duhy za cenu: 180,Kč a Kamenný svědek za cenu: 100,- Kč.
_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
O Z N Á M E N Í o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí a o
dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
(bližší informace viz. úřední deska a elektronické úřední deska OÚ).

Obec Rohov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje na základě sdělení Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO9/2010-806, že v katastrálním území Rohov obce Rohov bude dne 24.1.2011 zahájena částečná revize
katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 4.2.2011
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné v pondělí od 9:00 do 17.00 hod. a
v středu od 9.00 do 17.00 hod. v budově Obecního úřadu Rohov, v místnosti k tomuto účelu připravené,
nebo na katastrálním pracovišti v Opavě, Praskova 11 a to v kanceláři č.12, vždy ve dnech úterý a čtvrtek
od 8:00 do 15:00 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod. V jiné hodiny jen po předchozí telefonické domluvě 553698146. Baránková Alena.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných
případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se
tak již dříve nestalo.
Obecní úřad Rohov podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-17/2009-806
oznamuje, že v kanceláři č.8 budovy Katastrálního pracoviště v Opavě,
vždy ve dnech úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin a současně
v budově Obecního úřadu Rohov, v místnosti k tomuto účelu připravené, ve dnech pondělí a středa
od 9.00 do 17.00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00 hodin, v období od 24.1.2011 do
4.2.2011,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální
katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Rohov obce Rohov.

V pondělí a ve středu bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních
dnech t.j. úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00 hodin bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec
obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho
vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na
Katastrálním pracovišti v Opavě, Praskova 11 a to v kanceláři č. 8 vždy ve dnech úterý a čtvrtek od 8.00 do
15.00 hodin a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru
nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny
právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a
lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje
kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto
parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních
převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální
úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů
doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro
vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 21. 2. 2011 Nebude-li pravomocně
rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s
tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění
odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a
nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona). Toto oznámení se doručuje
veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
• všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
• těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů
nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona__________________________

_______________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ !
Svoz komunálního odpadu probíhá od 5.00 do 22.00 hod. !!!
Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem Marius Pedersen, ve kterých bude
komunál nebo bioodpad !!! Slouží na plasty !!!
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