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_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Rohovského zpravodaje jsem se mimo jiné zmiňoval o schváleném rozpočtu obce Rohov
na tento rok. V dnešním vydání Vás tedy seznámím se strukturou tohoto rozpočtu. Základní struktura
rozpočtu je tvořena stejně jako předešlé roky z kapitol, které mají financovat provoz a veškeré energie
úřadu, opravy a údržbu obecního majetku (budov, komunikací, inženýrských sítí, apod.), financování mezd
zaměstnanců obce, pojištění majetku a řadu dalších. Vezmu-li položku po položce – na silnice jsme
vyčlenili 20 tis. Kč, na úklid autobusových čekáren 4 tis. Kč, na dopravní obslužnost autobusových linek
společností Veolia a TQM částku cca 65 tis. Kč., na údržbu obecní kanalizace 10 tis. Kč. Provoz naší
mateřské školy budeme financovat v objemu 220 tis. Kč. ZŠ Sudice budeme financovat prozatímní částkou
300 tis. Kč na neinvestiční náklady (na provoz) a také na režijní náklady na obědy žáků obce Rohov ve výši
20 tis. Kč, dohromady tedy 320 tis. Kč. Na knihovnu jsme vyčlenili 33 tis. Kč (v této částce je zahrnut
nákup nových knih, náklady na provoz veřejně přístupného internetu a knihovny a zajištění akcí
v knihovně). Provoz kaple sv. Petra a Pavla bude zajištěn finančními prostředky ve výši 30 tis. Kč, avšak
bude-li obci poskytnuta dotace na úpravu prostranství a na novou výmalbu vnitřních prostor, budeme
z rozpočtu vyčleňovat další prostředky ve výši 152 tis. Kč z předpokládaných výdajů na tyto práce ve výši
505 tis. Kč. V rozpočtu rovněž pamatujeme na zajištění akcí tipu – Vítání občánků, Setkání seniorů, či
poskytnutí věcných darů jubilantům k jejich životním jubileím, dále pak pamatujeme na tvorbu Rohovského
zpravodaje či financování dalších propagačních záležitostí obce. Na rohovský odpust jsme vyčlenili
příspěvek ve výši 30 tis. Kč, na údržbu sportovních zařízení v majetku obce 20 tis. Kč a také na děti a
mládež, zde jsme vyčlenili částku 40 tis. Kč, kde je zahrnuto pohoštění na dětských akcích, dary do tombol,
zajištění vody na kluziště či služby a revize dětských hřišť. Částkou 20 tis. Kč zajistíme důstojný průběh VI.
Půlmaratónu Kietrz – Rohov (diplomy, finanční dary vítězům, rohovské koláče či další materiál). Jedním
z dalších finančních výdajů je také financování provozu veřejného osvětlení ve výši 166 tis. Kč a pokud se
nám podaří získat dotaci na její modernizaci, budeme dále potřebovat 267 tis. Kč z předpokládaných
výdajů ve výši 761 tis. Kč. Na pohřebnictví obci Sudice bychom měli vydat 30 tis. Kč a v neposlední řadě
musíme zajistit financování odpadového hospodářství či veřejnou zeleň. V kapitole zeleň je navržena částka
98 tis. Kč a v ní je zařazeno – opravy a údržba, PHM, služby a školení pracovníků. Odpadové hospodářství
bude financováno částkou 410 tis. Kč, avšak většinová část se do rozpočtu vrátí zpět z poplatků od občanů a
podnikatelských subjektů. Stejný systém je také u tříděného odpadu. V této kapitole je navržena částka 247
tis. Kč. Jak již bylo uvedeno výše, v rozpočtu musíme počítat také s financemi na zajištění mezd či školení
našich zaměstnanců. V tomto roce jsou k našemu stálému zaměstnanci p. J. Hladíkovi zaměstnaní další 3
zaměstnanci z úřadu práce a k těmto pracovníkům ještě dalších 5 pracovníků, kteří v naší obci vykonávají
veřejnou službu. Tato služba je pro obec bezplatná a pro každého pracovníka v rozsahu 10 hod. týdně.

______________________________________________________________________________________
V některých obcí či městech byly se zahájením této služby určité problémy, avšak v naší obci jsme se tím
prozatím nesetkali. Naopak. Naši občané se této služby zhostili velmi zodpovědně, za což jim moc děkuji.
V našem letošním rozpočtu jsme museli pamatovat na další oblasti, např. – zajištění akceschopnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů (50 tis. Kč), splátky úvěrů vč. úroků a poplatků bance (310 tis. Kč),
pojištění obecního majetku (45 tis. Kč), příspěvky všem sdružením (Sdružení obcí Hlučínska, Sdružení obcí
mikroregionu Hlučínska – západ, Euroregion Silesia) jichž je naše obec dlouholetým členem (26 tis. Kč).
Mezi největší položku rozpočtu každoročně patří financování místní správy. V této kapitole rozpočtu je
vyčleněno 1.295 tis. Kč a v ní jsou zahrnuty např. veškeré energie obecního úřadu, kancelářské potřeby,
programové vybavení počítačů, právnické a konsultační služby (přestupková komise), revize (elektro, plyn,
hasící přístroje), telefonní poplatky, internet, www stránky, knihy, sbírky zákonů, školení a řada dalších.
Závěrem projednávání rozpočtu byl tedy zastupitelstvem rozpočet obce Rohov na r. 2012 schválen jako
schodkový – příjmy ve výši 5.791.490,- Kč a výdaje ve výši 6.092.180,- Kč a financování splátky úvěru ve
výši 380 tis. Kč. Rozdíl bude pokryt zůstatkem na běžném účtu ve výši 680.690,-Kč.
Dle tohoto rozpočtu bychom měli hospodařit v letošním roce. Finanční situace v naší společnosti se
samozřejmě odráží i na našem rozpočtu. Bohužel však nedokážeme sami nic jiného, než doufat, že se
představitelé vlády a Parlamentu dohodnou a konečně podpoří tolik očekávaný (alespoň malými obcemi)
nový zákon o rozpočtovém určení dani (RUD). O tom, o kolik naše obec „přichází“ peněz při stávajícím
systému financování obcí se můžete přesvědčit sami na naší webové stránce vlevo dole.
Ze společenského života :
Dne 14. dubna se uskutečnil další ročník Retro párty. Tato hudebně-zábavná akce, kterou pořádá sdružení
Roháček, již našla oblibu mezi mladými, ale i mezi dříve narozenými. Je fajn, že se opět všichni sejdou a ve
srandě připomenou život v předešlých letech. Moc díky všem, kteří se této akce zúčastnili a také děkuji
všem, kteří se na této akci organizačně podíleli – především tedy Roháčku. Ve středu 25. dubna jsme
oslavili Den země. Letošní ročník byl o něco jiný než předešlé ročníky. V minulých letech jsme se totiž
orientovali především na celkový úklid v obci, ale i mimo ni a také byla presentována výstavka v prostorách
našeho úřadu, kterou vytvořili naši nejmenší z mateřské školky. Do této akce jsme doposud zapojovali naši
mateřskou školku, pracovníky obce a žáky Základní školy v Sudicích. V letošním roce jsme se kromě
obvyklého úklidu v obci, kterou zajišťovali zaměstnanci obce a děti z mateřské školy (na Kučakovci),
zaměřili na výsadbu nových stromů. V obci jsme doposud podél polních cest vysadili více jak 1100 kusů
alejových stromů, avšak lesní stromy nikoliv, proto jsme ve spolupráci s Mysliveckým sdružením
Strahovice vyčlenili lokalitu – obecní lesík v „druhém dole“, kde bylo vysázeno cca 180 ks dubů červených
a 50 ks jedlí. Tuto výsadbu provedli naši zaměstnanci obce. Po výsadbě byl proveden nátěr prostředkem
proti okusu zvěří a stromečky byli důkladně zality. V nejbližším období ještě plánujeme oplocení celé
lokality oplocenkou. Rád bych poděkoval všem, kteří se této ryze ekologické akce zúčastnili – zaměstnanci
obce, p. Ludvík Peterek z Kobeřic a samozřejmě děti z MŠ vč. paní učitelek. Žáci Základní školy v Sudicích
se letošního Dne země v Rohově bohužel nezúčastnili.
V pátek 27. dubna se do naší obce slétli všichni čarodějové a čarodějky. V rámci tohoto sletu se po průvodu
obcí a postavení májky odehrály tradiční soutěže a k tomu všemu neodmyslitelný táborák. Chci jako vždy
moc poděkovat všem dětem a jejich rodičům, že se této tradiční akce zúčastnili a že společně strávili krásné
sobotní odpoledne v areálu zahrádkářů. Děkuji rovněž členům a členkám Roháčku o.s. za organizaci a
hladký průběh sletu. Vážení spoluobčané, naše obec se i v letošním roce přihlásila do soutěže Vesnice roku
2012. Jsem přesvědčen, že naše obec má co ukázat a můžeme být na svou obec patřičně hrdi. Proto jsme náš
život shrnuli v charakteristice do přihlášky a budeme doufat, že se na nás opět usměje štěstí. V rámci
hodnocení přihlášených obcí bude hodnotitelskou komisí i naše obec navštívena. O termínu Vás budeme
včas informovat, avšak již nyní bych moc poprosil o Vaší podporu a Vaši účast v den hodnocení naší obce.
Rád bych Vás také srdečně pozval na plánované akce v tomto měsíci. O podrobnostech Vás informujeme na
jiných místech tohoto zpravodaje.
Vážení spoluobčané, děkuji Vám za Vaši dosavadní přízeň, podporu a spolupráci v našem každodenním
životě. Děkuji Vám jako pokaždé za Vaši práci na Vašich domovech a jeho okolí. Přeji Vám do dalších dní
mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci.
Daniel Procházka – starosta
A ještě jedno krásné motto na úplný závěr
„KDYŽ LIDÉ NAŘÍKAJÍ NA ŽIVOT, JE TO TÉMĚŘ VŽDY PROTO, ŽE OD NĚHO ŽÁDALI
NEMOŽNÉ VĚCI„
Joseph Ernest Renat_

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius
Pedersen a.s. bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
z domácností.
Sběr bude proveden v sobotu 12. května 2012 na stanovišti:
AREÁL BÝVALÉHO JZD (ul. Krátká) v době od 12.45 do 15.00 hodin
Za přispění k ochraně životního prostředí Vám děkuje obecní úřad a společnost Marius Pedersen a.s.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 31.5.2012!
______________________________________________________________________________________

SBĚRNA ŠROTU DOČASNĚ UZAVŘENA
Sběrna šrotu v areálu bývalého státního statku v Rohově je dočasně uzavřena, a to do
odvolání !!!
Sběrny v okolí:
Bolatice na ul. Hlučínská (na konci obce):
provozní doba:
pondělí 12 – 17 hod.
středa 12 – 17 hod.
sobota 8 – 11 hod.
V pondělí 7.5.2012 bude Obecní úřad Rohov uzavřen. V případě neodkladných záležitostí se
obraťte na tel.: 602 538 210. V pondělí 7.5.2012 bude uzavřen také Městský úřad Kravaře.
______________________________________________________________________________________
Festival Kultury Hlučínska
IV. ročník Festivalu kultury Hlučínska se bude konat opět v červenci na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Prosíme výrobce koláčů, zákusků, řezbáře, keramiky, metel, košťat, sušených květin, apod. kteří chtějí
představit své výrobky, aby se přihlásili na obecní úřad. Doprava, resp. honorář bude v režii obce,
občerstvení bude zajištěno na místě.__________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc duben 2012
Jubilanti – 50 let 1 občanka
65 let 1 občanka
75 let 1 občanka
Narození – 1 holčička

Úmrtí – 1 občan

_______________________________________________________
Jen ti, co se milují celým srdcem, si uchovají dost lásky, úcty a porozumění …
V sobotu 14. dubna 2012 oslavili významné životní jubileum – své ano si řekli před 50 lety - zlatou
svatbu, manželé Viktorie a Gerhard Kryštofovi.
Přejeme především pevné zdraví, štěstí a další spokojená společná léta v kruhu blízkých.
___________________________________________________________________________________

INFORMACE OBCE SUDICE – ceník prací pro výkop hrobů na veřejném pohřebišti obce
Sudice s živnostníky, kteří mají s obcí sepsanou platnou smlouvu.
1. Dovoz a postavení bednění, výkop hrobu, nazdobení, zaházení, úprava kytic a věnců……..4.500 Kč
ostatní dle dohody se zařizovatelem pohřbu.
Jiří Schönfeld, mobilní telefon: 603 53 70 68, e-mail: j.schonfeld@centrum.cz.

_____________________________________________________________________________________

Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov za rok 2011

Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o bezpečností situaci v obci
za rok 2011. Na území obce Rohov došlo v roce 2011 ke spáchání 5 trestných činů, došlo ke spáchání 10
přestupků, viz. tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011

trestné
činy
4
2
1
0
8
5

přestupky
3
4
7
2
10
10

řidiči pod vlivem alkoholu
nebo návykových látek
2
1
0
0
0
0

dodání na protialkoholní
záchytnou stanici
0
0
0
0
0
0

Analýza trestných činů v rámci obce Rohov
V roce 2011 bylo evidováno 5 trestných činů, což je o 3 skutky méně než v roce 2010.
Z pěti spáchaných trestných činů se Policii ČR podařilo objasnit dva skutky, kdy se jednalo o trestný čin
ublížení na zdraví při způsobení dopravní nehody a trestný čin krádeže věcí z pozemku u rodinného domu
v obci Rohov. Celkem 3 skutky se nepodařilo objasnit, kdy se jednalo o spáchání krádeže peněz z rodinného
domu, krádeže jízdního kola od restaurace a krádež stromů na katastrálním území obce Rohov.
Celková vzniklá škoda při spáchání majetkové a ostatní trestné činnosti za rok 2011 činí částku ve výši
332.613,-Kč.
Analýza přestupků
6 přestupků proti občanskému soužití, oznámeny správnímu orgánu při OÚ Rohov
2 přestupky proti majetku, oba objasněny a oznámeny na OÚ Rohov, s celkovou škodou 4.643,-Kč (1x
krádež věcí z rodinného domu a 1 x krádež hutního materiálu)
2 přestupky pro poškození hraničního značení, tyto nebyly objasněny
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
PČR Opava. V obci Rohov byla ze strany Policie ČR šetřena jedna dopravní nehoda s těžkým ublížením na
zdraví a vzniklou škodou ve výši 136.000,- Kč, dále byl zjištěn 1 přestupek v dopravě vyřízen na místě
v blokovém řízení.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se dopustili
pachatelé, jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky.
Bezpečnostní situace v obci Rohov je vzhledem k předešlým letům mírně zlepšená díky snižujícímu se
počtu spáchaných majetkových trestných činů, kdy některé se policii podařilo úspěšně objasnit.
Mezi obecním úřadem a obvodním oddělením PČR Kravaře je dobrá spolupráce, která je zajišťována
územně odpovědným policistou, jejich vedením, jakožto i ostatními policisty OO PČR Kravaře.
Pokud nebudou společností i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního jednání, nelze očekávat
zásadní změny ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany obyvatel jde zejména o zajišťování svého
majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany PČR o doplnění personálních stavů, vzdělávání policistů,
zavádění nových metod a technologií do praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii
ČR.
Ve svěřeném okrsku, území obce Rohov, odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného
pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti – prap. Radek Bokiš.

Zpracoval: prap. Radek Bokiš
inspektor

schválil: npor. Mgr. Tomáš Martínek
vedoucí oddělení

______________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE

Noc s Andersenem – 30.3.2012

_______________________________________________________________________________
RETRO párty

Dne 14. 4. 2012 se v sále obecního domu uskutečnila
RETRO párty, které se zúčastnilo
cca 100 hostů. Hity 60. – 90. let
pouštěl DJ až do brzkých ranních
hodin. Dobová atmosféra byla
navozena pomocí výzdoby, ve které
nemohly
mimo
jiné
chybět
gramofonové
desky,
plastové
květiny a oblečení z obchodního domu
Tuzex. O nejpodstatnější složku výzdoby se postarali
samotní hosté, kteří předvedli opravdu originální kousky
ze svého šatníku.:-) Děkujeme za hojnou účast a těšíme
se na Vás na příštím ročníku této akce! Roháček, o.s.

_______________________________________________________________________________

V pátek 27. dubna se před Obecní dům slétly různé čarodějnice, čarodějové a kouzelníci. V 17 hodin jsme
se všichni společně vydali průvodem obcí v čele s čarodějnicí Hexou. Během průvodu jsme svolávaly
všechny temné síly čarodějným pokřikem. Náš průvod jsme zakončili na Kučakovci. Společně jsme si
nazdobili a s pomocí tatínků postavili dětskou májku. Poté jsme zapálili pečlivě připravený táborák.
V plamenech byla upálená Hexa, a protože nám pořádně vyhládlo, opekli jsme si buřty. Po dobrém jídle a
pití nechyběla ani zábava v podobě různých her. Děti si domů odnesli pěkné zážitky a také malou odměnu.
Věříme, že se všem líbilo a těšíme se na další slet čarodějnic v příštím roce.
Roháček, o.s.

_______________________________________________________________________________

Košt moravských vín – 21.4.2012___________________________________________________________

Den země
Dne 25.4.2012 se v rámci akce „Den země“ žáci z MŠ v Rohově zúčastnili sběru odpadů v naší obci a
přispěli tak k čistotě životního prostředí.
______________________________________________________________________________________

Zleva: autor knihy PhDr. Jiří Jung, Ph.D. (z Píště),
hrabě Lichnowsky a zástupce Filosofické fakulty
Ostravské univerzity.

Ve středu 2. května 2012 v 17 hod. se uskutečnil v areálu hřebčína Albertovec slavnostní křest knihy Jiřího
Junga pod názvem Julius Bühler architekt knížete Karla Maxe Lichnowského za účasti hraběte Eduarda von
Lichnowsky. V této knize jsou prezentovány také stavby, které Julius Bühler navrhl pro hospodářský dvůr
(později státní statek) v Rohově, který Lichnovští vlastnili. Kniha bude k zakoupení také na obecním úřadě.

_______________________________________________________________________________
ZVEME VÁS

Divadlo ŠAMU Štítina představí konverzační komedii

ÚDRŽBÁŘ !

Autor: Eric Assous, Překladatel: Alexander Jerie, Režie: Václav Benda
DĚJ: Návrat bývalého manžela po dvaceti letech, utajený syn, nevěrný milenec, krásná sekretářka,
problémy s autory. A aby toho nebylo málo, objeví se ještě i bývalá milenka bývalého manžela se svým
tajemstvím. Co si s tím vším má jedna žena počít?
Jedno z mnoha zpracování tohoto kusu budete moci zhlédnout také v Rohově. Stane se tak v pátek
11. května 2012 od 18.00 hodin ve společenském sále obecního domu.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti vstup zdarma !
Těšíme se na Vaši účast !___________________________

,,VELKOU JARNÍ HRU aneb Jaké to je být myslivcem“
Občanské sdružení Roháček, o.s. zve všechny děti a rodiče na
Sobota 19.5.2012
Start v 16:00 na Kučakovci

Co Vás čeká: stanoviště budou rozmístěny na trase – Kučakovec, Švěstková alej, k pískovně a zpět
na Kučakovec. Pro nejmenší budou stanoviště pouze v areálu. Občerstvení a zábava zajištěna.
Tak neváhejte a přijďte.
☺ Těší se Roháček, o.s. ☺

KÁCENÍ MÁJE a DĚTSKÝ DEN,

SDH Rohov zve rodiče a děti na již tradiční
který se uskuteční 26.5.2012 v 16.30 hod. v areálu Kučakovec
Pro děti jsou připravené hry , soutěže a opékání párků u táboráku.
Během této akce proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE,UKÁZKA
HASIČSKÉ TECHNIKY a také POŽÁRNÍ ÚTOK NAŠICH ŽÁKŮ. V závěru dětského dne
bude kácení máje. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení.
Těší se na Vás pořadatelé a SDH ROHOV.

Sbor dobrovolných hasičů Rohov pořádá v neděli 3.6.2012 od 14.00 hodin
soutěž v požárním sportu mužů a žen

„Memoriál Huberta Hluchníka“,
který se uskuteční na hřišti TJ Spartak Rohov
Po celou dobu soutěže bohaté občerstvení zajištěno ! Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast !!!___

______________________________________________________________________________
Roháček, o.s. zve děti 1. – 8. třídy na

LETNÍ TÁBOR

☺

Atˇ žijí … rytíři !

Lokalita: Karlov pod Pradědem (Penzion Zámeček)
Datum: 11.7. – 21.7.2012, cena: 2.000,- Kč
Přihlášky najdete: www.rohacek-os.webnode.cz (v sekci tábor) nebo u sl. Ireny Matkovské nebo na
obecním úřadě ! Přihlášky odevzdávejte u sl. Ireny Matkovské, Opavská 130, Rohov
Termín odevzdání přihlášek: děti z Rohova i z jiných vesnic a měst do 10.6.2012.
___________________________________________________________________________________

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rohov za rok 2011

_______________________________________________________________________________
Začátek roku jsme začali výborovou schůzí, na které plánujeme činnost odhlasovanou na předchozí valné
hromadě. Plánujeme školení členů zásahové jednotky. Diskutujeme o prevenci a plánujeme činnost pro
družstvo mládeže. Naplánovali jsme tři námětová cvičení u příležitosti oslav životních jubileí našich členů.

Členové zásahové jednotky jsou pravidelně proškolováni nebo nově vyškoleni v případě, že jsou zvolení do
jiné funkce. Od loňského roku máme nově vyškolené vedoucí mládeže Hilšera Jakuba a Večerka Martina,
kteří se mládeži již delší dobu věnují. Vyškolená preventistka Němcová Pavla prostřednictvím zpravodaje a
přednášek pravidelně informuje o zásadách a povinnostech občanů nejen před začátkem topné sezóny
(čištění komínů), ale také jak předcházet požárům. Rozšířili jsme členskou základnu o nové mladé hasiče,
kteří se na pravidelných trénincích připravovali na hasičské soutěže, na kterých úspěšně reprezentovali SDH
Rohov. Jsme rádi za každého nového člena a snažíme se je udržet, abychom zajistili pokračovatele
dobrovolníků, kteří budou v budoucnu ochotni pomáhat při požárech, živelných pohromách a také při
organizaci kulturních akcí v obci.
První společenskou akcí byl hasičský ples pořádaný tradičně druhý týden v lednu. O hudební doprovod se
postarala skupina UNICO. Nechyběla bohatá tombola, slosovatelné vstupenky a dobrá nálada všech
zúčastněných. Výroční valná hromada 11. okrsku okresu Opava (Okrskový aktiv) se tentokrát konala
v místním obecním sále. Začátek patří vždy uplynulému roku, zhodnocení aktivit, financí atd. Následovala
večeře, pohoštění a plesová zábava. O příjemnou a veselou atmosféru zaplněného sálu se postarala skupina
pana Meleckého z Kravař.
Zásahová jednotka se 1.května zúčastnila Okrskové soutěže v Kobeřicích.
Každoročně konaná mše svatá za živé i zemřelé rohovské hasiče v kapli.
14. května Svatofloriánské setkání okrsku v místní kapli. Sraz sborů byl před obecním domem a poté jsme
se v průvodu s vlajkovými zástavami a v doprovodu místní kapely Rohovanky odebrali do kaple na mši
svatou. Všichni účastníci přijali pozvání na pohoštění v sále. 5. června na hřišti TJ Spartaku Rohov proběhl
1. ročník Memoriálu pana Huberta Hluchníka. Zakoupili jsme poháry pro muže a ženy. Koupili jsme nový
putovní pohár, který byl proplacen z rozpočtu obce pro SDH. Celkem se zúčastnilo 12 družstev z toho 5
ženských. Soutěž proběhla tradičně na dvě kola, v 1. kole se soutěžilo o poháry a v 2.kole o finanční
hotovosti. Putovní pohár si odvezlo družstvo mužů ze Svobody. Hlavní rozhodčí p. Černý. 2. července se
naši zástupci zúčastnili dalšího ročníku Moravské brány, která se konala na Borové. Družstva českých i
polských hasičů soutěžila v požárním útoku s vybavením od českých partnerů. Po ukončení soutěže jsme se
jako již tradičně přesunuli do Rohova, kde proběhlo pohoštění a posezení s partnery z Rozumic.
6. srpna jsme připravili pouliční slavnost (Štrassenfest). Tato stále oblíbená, avšak na přípravu velmi
náročná akce proběhla na ulici Horní. Nechyběly tradiční pochutiny, kolo štěstí a bohatá tombola, do které
přispívají cenami také spoluobčané. V září jsme ukončili sezónu opékáním na Kučakovci. Tato akce byla
pro všechny, kdo se podílejí na chodu SDH nebo pomáhají při různých akcích.

V říjnu proběhla zkouška strojů a techniky v Sudicích. V našem případě se jednalo o stříkačku PS 12,
kalové plovoucí čerpadlo a elektrocentrálu. V tomto měsíci jsme uzavřeli smlouvu o pronájmu tělocvičny
v ZŠ v Sudicích na období 9. 11. 2011 – 31 .3 .2012. Tělocvična byla k dispozici každou středu od 17.30h –
18.30h pro hasičskou mládež.
Dne 3. prosince byla v plánu brigáda. Při této příležitosti proběhlo postavení a nasvícení vánočního stromu
u kaple. Poté přišla na řadu údržba techniky. 17.prosinec byl den, kdy jsme zhodnotili uplynulý rok 2011.
Na 17.00hod. jsme pozvali všechny členy SDH, zástupce všech složek v obci a starostu pana Procházku na
výroční valnou hromadu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat starostovi obce, zastupitelům, obecním zaměstnancům za pomoc při
přípravě akcí a podporu naší činnosti. Poděkování patří také členům SDH, všem kteří nám jsou nápomocní,
taktéž všem sponzorům a lidem kteří se účastní kulturních akcí v obci.

SDH ROHOV
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SVĚCENÍ KŘÍŽŮ V ROHOVĚ DNE 6.5.2012
V neděli 6.května 2012 v 15.00 hod. se v Rohově uskuteční slavnostní svěcení restaurovaných křížů a
pomníků v obci. Jedná se o tyto sakrální stavby:
Mramorový kříž na ul. Hlavní, Pískovcový kříž na ul. Slezské, Mramorový sloup s Kristem na ul.
Slezské (pomník padlým německým vojákům za I. a II. světové války), Kříž Krista Krále na ul. Hlavní.
Slavnost zahájíme srazem u Kříže Krista Krále na ul. Hlavní (v parčíku před p. Večerkem). Po vysvěcení se
za doprovodu dechové kapely Rohovanka průvodem přesuneme k památníku padlým německým vojákům
za I. a II. světové války na ul. Slezské a poté pak k pískovcovému kříži na ul. Slezské (u manž.
Hluchníkových). Následně se vydáme zpět po ul. Slezské a spojovací cestou okolo bývalé skládky na ul.
Hlavní (před rodinným domem pí. Turákové). Průvod zakončíme v naší kapli, kde proběhne závěrečné
požehnání. Po této slavnosti zveme všechny farníky na posezení u dechovky, kafejka a něčeho
sladkého do společenského sálu obecního domu !
UPOZORNĚNÍ :
Ti farníci, kteří se nechtějí či nemohou zúčastnit průvodu obcí nechť se sejdou přímo u křížů, který je jim
nejblíže od rodinných domů. Průvod se rovněž neuskuteční při nepříznivých klimatických podmínek a
slavnostní svěcení proběhne přímo u jednotlivých křížů.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY K HOJNÉ ÚČASTI !!
Daniel Procházka - starosta

Pronajmu byt 2+1 v obci Třebom o rozloze 56 m2. Byt je volný od června 2012.
Bližší informace na tel. č. 604 447 937.
_______________________________________________________________________________
Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012
Stejně jako v předchozích letech budou i v roce 2012 poplatníkům hromadně rozesílány složenky pro
placení daně z nemovitostí. Složenky budou průběžně od 16.dubna 2012 expedovány tak, aby byly všem
poplatníkům doručeny nejpozději do poloviny května 2012. Pro poplatníky, kteří platí daň z nemovitostí
v obvodech místní působnosti více finančních úřadů na území České republiky, budou složenky nově
zasílány v jedné zásilce, každá ze složenek bude obsahovat údaje potřebné pro zaplacení daně u konkrétního
finančního úřadu.
Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně
oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje správce daně novou
výši daně rozhodnutím, jímž je platební výměr, zasílaný individuálně jednotlivým poplatníkům, anebo
hromadný předpisný seznam, zpřístupněný k nahlédnutí u správce daně z nemovitostí po dobu nejméně 30
dnů. Zda finanční úřad vydá hromadný předpisný seznam, nebo zda novou výši daně sdělí poplatníkům
pouze platebními výměry, je plně v kompetenci správce daně.
V roce 2012 budou hromadné předpisné seznamy všech finančních úřadů, které stanoví daň tímto
způsobem, zpřístupněny v jednotném termínu tak, aby do každého z nich bylo možno nahlédnout
na kterémkoli finančním úřadu. To usnadní přístup k informacím o výši daně zejména poplatníkům
s bydlištěm nebo sídlem mimo obvod místní působnosti finančního úřadu, u něhož platí daň z nemovitostí,
nebo těm, kteří tuto daň platí u více finančních úřadů.
Hromadné předpisné seznamy k dani z nemovitostí na rok 2012 budou takto zpřístupněny na dobu 30
dnů od 16. dubna 2012.
V případě, že je daň vyměřována
-

v souladu s daňovým přiznáním nebo

-

ve výši poslední známé daně, jestliže nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně

se výsledek vyměření poplatníkům neoznamuje ani platebním výměrem ani hromadným předpisným
seznamem. O výši daně a případných nedoplatcích budou informováni na složence pro platbu daně,
kterou obdrží v období cca od 16.4.2012 do 16.5.2012._______________________________________

___________________________________________________________
Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství

Po 4 letech se v Kravařích opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky
Německo Praha. Místo: BULY ARÉNA Kravaře.
Datum: pondělí 14.5.2012 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
úterý 15.5.2012 v pracovní době od 08.30 do 13:00 hodin
Různé:
- Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů
- Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé děti musejí podat
oba rodičové společně.
- Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou coby cenina za
poplatek ve výši 100,-Kč, který bude inkasován při podání žádosti o vystavení cestovního pasu.
- Od 1.1.2013 budou držitelé německého státního občanství moci požádat i o vystavení německého
občanského průkazu s trvalým pobytem v České republice
Žadatelé si přinesou s sebou:
- Český rodný list v originálu
- Originální doklad o německém státním občanství(Staatsangehörigkeitsausweis)
- Německý pas, pokud již vlastníte(i s propadlou lhůtou platnosti)
- Český pas či občanský průkaz
- Vdané ženy: oddací list v originálu
- U nezletilých dětí(rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad o uznání
otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů)
- Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné předložit originál
Abmeldebescheinigung(Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu v Německu)
- 2 fotografie na německý biometrický pas(poradí a provede Fotoateliér Vilášek a syn v Kravařích)
- Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz PASY a poté
Žádost o vystavení cestovního pasu
- Poplatky: žadatelé do 16 let: 1.000,-Kč (platnost pasu 6 let)
Žadatelé do 24 let: 2.000,-Kč (platnost pasu 6 let)
Žadatelé nad 24 let: 2.500,-Kč (platnost pasu 10 let)
V případě dotazů Vám poradí: Mgr. Josef MELECKÝ, M: 602 502 478, Mail: josef.melecky@provalve.cz
______________________________________________________________________________________

Výjimečné sportovní úspěchy
Skvělých sportovních výsledků dosahují v letošním roce závodníci cyklistického oddílu Veha team Rohov,
kteří mají za sebou první letošní starty.
Starší žák Jakub Wágner vyhrál první závod seriálu Region Silesie horských kol v polské Wodzdislavi. Pro
výborné páté místo si dojel Matěj Lasák v silničním kritériu, které se jelo v Táboře. Kategorii do
třiadvaceti let zde vyhrál. Úspěšný byl také Jakub Wágner, jenž vyhrál vložený závod mládeže.
Držíme těmto závodníkům palce ve všech dalších závodech !
______________________________________________________________________________________

Mimořádná jarní akce: Bezplatný odvoz a ekologická likvidace autovraků
Město Kravaře ve spolupráci s ŽDB GROUP, a. s. Bohumín nabízejí občanům
BEZPLATNÝ ODVOZ A EKOLOGICKOU LIKVIDACI VOZIDEL URČENÝCH K LIKVIDACI.
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé 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 května a června 2012. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle
konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta. Využijte této pohodlné možnosti
ekologického odstranění Vašeho nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který Vám při sběrovém
dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení vozidla z registru.
Převzato z kravařského Besedníku___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Okénko ZŠ Sudice

Ve čtvrtek 29. března zavítalo do naší školy Divadlo Slunečnice s představením "Z pohádky do pohádky".
Dvojice herců nám připomněla
známé pohádky prostřednictvím
písniček. Zazněly nám písně z
pohádek Pyšná princezna, Princezna
ze mlejna, Což takhle svatba, princi,
Saxana, Princové jsou na draka,
Šíleně smutná princezna a spousta
dalších. Představení shlédly děti z 1.5. tříd a děti z Mš ze Sudic a
Rohova. Nejvíce se dětem líbilo,
když si mohly společně s herci
zazpívat a zatancovat. Princ se
poklonil naší Elišce a princezna si nechala políbit ruku od Davídka ze školky. Byla to úžasná zábava, která
nenechala v klidu nejen děti, ale také nás učitele.
A tak jsme tleskali, zpívali a tančili. Představení se nám moc líbilo a herce jsme obdařili velkým potleskem.
Mgr. Petra Poštulková

Ve škole, ve školce i ve školní družině
25. 4. 2012 proběhl v naší škole i ve školní družině Den Země
Ve školní družině jsme si se žáky namalovali Strom života, kde si každý žák obkreslil od loktu k prstu svou
ruku. Malovali jsme také znečištěné a naproti tomu čisté prostředí a lesy. Z plastových láhví děti vytvořily
různé postavičky, panenky a princezny. Tento den nám rychle utekl a moc se nám líbil.
27. 4. 2012 proběhl v naší škole i ve školní družině Čarodějnický den
Ve školní družině jsme se oblékli za strašidelné masky a nikdo nás nepoznal. Tento den jsme si nazvali
Čarodějnickou diskotékou. Každá čarodějnice, co přiletěla, musela se představit, to znamená: jméno,
bydliště, kolik její let, jaký má koníček, a na čem přiletěla.
Hráli jsme různé soutěže, taneční, s balónky, tančili jsme. Malovali jsme čarodějnice. Děti si donesly různé
občerstvení a moc se jim tento Čarodějnický den líbil.
Ester Medková, vedoucí školní družiny
Reedukace SPU
Od října tohoto školního roku pokračuje reedukace SPU. Je určen pro žáky se specifickou poruchou učení.
Tento kroužek navštěvuje dvanáct žáků. Jsou rozděleni do dvou skupin podle věku.
Reedukační péče vychází z doporučení a výsledků odborného pedagogického a speciálně pedagogického
vyšetření. Při práci využíváme dyslektické čítanky, čtenářské tabulky, pracovní listy, bzučák, hrajeme slovní
hry, hry rozvíjející paměť, postřeh apod.
Náprava SPU je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje týmovou spolupráci rodiny – školy – poradenského
zařízení. SPU se projevují problémy ve zrakovém a sluchovém vnímání, pravolevé orientaci, nezralé
grafomotorice a vizuomotorice, soustředění, snadno sklonitelné pozornosti a vady řeči.
Vhodným prostředkem pro rozvoj mladších dětí v rodině mohou být společenské hry: Člověče, nezlob se,
domino, karetní hry, pexeso, dětské časopisy, křížovky, ale také četba pohádek, povídání si s dítětem a
různé slovní hry.
Mgr. Michaela Fiedlerová, speciální pedagog

Pozvánka
Základní škola a Mateřská škola v Sudicích zve všechny rodiče, bývalé žáky a děti na zábavné
odpoledne pod názvem
RST HLAS 2012
V úterý 22. 5. 2012 v areálu školy od 16.30 hodin

______________________________________________________________________________________
Sportujeme a pomáháme
Žáci 6. a 7. třídy Základní školy a Mateřské školy v Sudicích se od pondělí 24. dubna až do středy 2. května
2012 budou podílet na projektu Ostravské Univerzity, Katedry tělesné výchovy, který je zaměřen na
„Úroveň koordinačních schopností žáků městských a venkovských základních škol na Opavsku“. Spoludílet
se na tomto projektu budou prostřednictvím diplomové práce studenta Ostravské univerzity Bc. Ondřeje
Pekárka. Žáci budou po dobu deseti dnů nosit na svém těle tzv. „AKTIGRAF“, což je přístroj, pomocí
něhož bude u dětí zaznamenávána jejich pohybová aktivita. Aktigraf je malý přístroj, který se nosí kolem
pasu. Tento přístroj nikterak děti neobtěžuje, neomezuje je v pohybu. Pomocí tohoto přístroje je

zaznamenávána pohybová aktivita v průběhu bežných činností (výjimkou je plavání). Děti jsou nadšené a
odhodlané ukázat městským školám, že i my tady v Sudicích se sportu či jiným pohybovým aktivitám
v žádném případě nebráníme.
připravil Mgr. Michal Kunický, výchovný poradce
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