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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

úvodní řádky tohoto zpravodaje bych rád věnoval velké události, která se odehrála pro nás křesťany ve
Vatikánu. Sbor kardinálů-volitelů ve středu 13. března 2013 ve večerních hodinách zvolil nového římského
biskupa – papeže, v pořadí již 266. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského
Buenos Aires, a zvolil si jméno František. Výsledek úspěšné volby ohlásil celému světu krátce po 19. hodině
bílý kouř stoupající z komína Sixtinské kaple, kde konkláve od úterního večera probíhalo, a vzápětí i zvuk
zvonů svatopetrské baziliky. Přímo na Svatopetrském náměstí událost sledovalo více než sto tisíc lidí a
stamiliony věřících mohly nového papeže vidět v přímém přenose v televizích na celém světě. Rád bych
svatému otci Františkovi popřál především mnoho zdraví, sílu a Boží požehnání.
Ale teď už z domova :
nejkratší měsíc v roce nám uběhl jako voda a jaro už nám klepe na dveře. Domnívám se, že ve srovnání
s minulými léty nebyla letošní zima až tak náročná, ale jistě každý z nás měl určitou starost o sjízdnost
komunikací, schůdnost chodníků a samozřejmě řadu dalších starostí se sněhem či náledím. V tuto chvíli bych
Vám všem, kteří jste nám se zimní údržbou pomáhali, moc poděkoval. Zaměstnanci obce se sice snažili, ale jistě
pochopíte, že v daný okamžik nedokážou být na všech místech v obci, a proto je Vaše pomoc pro nás důležitá a
já ji oceňuji. Děkuji tedy ještě jednou !
U této příležitosti bych chtěl ještě v návaznosti na informaci z minulého zpravodaje a také na základě množících
se stížností spoluobčanů upozornit na jeden nešvar, který se v Rohově poměrně často objevuje – je to stání
motorových vozidel na chodnících, který způsobuje značné nebezpečí pro chodce. Žádám všechny, kteří byť jen
krátkodobě „parkují“ na chodnících v obci, ať se tohoto konání zdrží !! Chodníky jsou už od tohoto slova pro
chůzi a jsou určeny pouze a výhradně pro chodce a nikoliv pro parkování motorových vozidel ! Domnívám se,
že v naší obci máme dostatečně široké komunikace na to, aby se vozidlo dalo na dobu nezbytně nutnou odstavit
na silnici. K dlouhodobému odstavení či zaparkování by měly sloužit buď dvory rodinných domů či odstavné
plochy v obci. Takže ještě jednou prosím všechny řidiče, aby se vyvarovali parkování na chodnících. Toto
upozornění platí rovněž pro všechny přespolní rodinné příslušníky či hosty. Děkuji za pochopení ☺
Rád bych Vás také informoval o stavu přípravy na investiční akce, které nás letos čekají : Projekt „Modernizace
dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“ již má svého realizátora. Na základě výběrového
řízení bylo hodnotící komisí obce doporučeno zastupitelstvu schválit jako nejvhodnější realizační firmu ElspolGatnnar Ostrava, která byla zastupitelstvem také schválena. Projekt „Multifunkční centrum volnočasových
aktivit – I. etapa – úprava veřejných prostranství“ byl v termínu zpracován a zaslán společně s žádostí o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt tedy bude dále posuzován a hodnocen, o výsledku tohoto
hodnocení Vás budu pochopitelně včas informovat. V těchto dnech rovněž připravujeme obsah projektu, který
bychom měli realizovat za finance, které jsme utržili za vítězství v soutěži Vesnice roku 2012 v rámci Zelené
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stuhy. Předpokládáme, že se budeme v prvé řadě zabývat výměnou všech laviček, odpadkových košů a
plakátovacích ploch v obci, ale také dalšími prvky zeleně či zázemím pro volnočasové aktivity, které však ještě
ladíme se Státním fondem životního prostředí. Stejně tak je na tom projekt „Revitalizace zeleně v obci Rohov“.
Oba tyto projekty budeme zřejmě realizovat v druhé polovině letošního roku.
Naše obec je poměrně dobře známá výsadbou zeleně a to především alejových stromů. Máme jich u nás již
poměrně dost, avšak ne ještě všude. Řada polních cest v majetku obce ještě „zeje prázdnotou“. Z tohoto důvodu
jsme pro letošní rok připravili další etapu, kterou chceme osadit cestu na obec Sudice a to prakticky
prodloužením ulice Slezské. Tato komunikace totiž nekončí u posledního domu na této ulici, ale daleko v poli,
respektive navazuje na polní cestu do Sudic, respektive napojuje se na tzv. Krzanowickou cestu (poblíž ruského
pomníku) směrem od Sudic na Krzanowice. Touto cestou, kterou by měly lemovat nové stromy hrušní
v kombinaci s lípami, bychom se měli dostat „suchou nohou“ do Sudic, ať již do kostela, školy či z jiných
důvodů, jelikož počítáme i se zpevněním povrchu této komunikace. Předpokládáme, že se do výsadby zapojí
široká veřejnost.
Náš úřad připravuje také další projekt, kterým bychom chtěli více zabezpečit naše sběrné místo separovaného
odpadu – bývalou silážní jámu v areálu zemědělského družstva Ceta s.r.o. Kobeřice. Současný stav tohoto místa
bohužel dovoluje volný vstup kohokoliv za účelem nekalostí. Nové a dokonalejší zabezpečení oplocení by tomu
mělo zabránit. Jen pro úplnost – projekt „Biologicky rozložitelný odpad“ – kompostéry je stále ve fázi
hodnocení na Státním fondu životního prostředí, takže prozatím nevíme na čem jsme.
Dne 20. února 2013 se uskutečnilo 26. zasedání zastupitelstva obce Rohov (ZO), kdy se opět řešilo množství
záležitostí. Předně se zastupitelé zabývali kontrolou usnesení z minulých zasedání, inventarizací majetku
k 1.1.2013, výše uvedeným výběrovým řízením na projekt „Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci
Rohov – IV. etapa“, návrhy rozpočtů Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska – západ,
ale také výpovědí z nájmu firmy Fros ZPS Opava. Tato firma, jak jistě řada z Vás ví, provozovala v prostorách
bývalého obecního úřadu chráněné dílny zdravotně postižených. Z hygienických, ale především z kapacitních
důvodů, se tato firma rozhodla hledat vhodnější prostory, jelikož již bylo na množství zaměstnaných lidí málo
prostoru. Je to opravdu škoda, nicméně chápu vedení společnosti Fros, že potřebuje pro své zaměstnance
vytvořit a zajistit důstojné pracovní prostředí. Firmě Fros, ale především zaměstnancům z řad zdravotně
postižených, děkuji za dosavadní spolupráci a do dalších dnů jim přeji jen to nejlepší. Zastupitelstvo obce se na
svém zasedání zabývalo také návrhem firmy za 200. cz. která hodlá v naší obci rozšířit služby v oblasti
telekomunikačních a také, a to především, v oblasti internetu. K tomu všemu však potřebuje vybudovat vysílací
stožár, který má mít 26 metrů. Zastupitelé se tímto bodem poměrně dlouho zabývali, avšak na závěru se
prozatím neusnesli.
Ze společnosti :
V pátek 22. února se v sále obecního domu odehrálo cirkusové představení cirkusu Bimbo. Ač to byla akce
zorganizovaná „na rychlo“, sál byl takřka plný. Dorazilo množství dětí s rodiči či prarodiči. Věřím, že jsme
dětem, které měly vstup zdarma, udělali radost ☺! Na 23. března jste všichni zváni na Prajzskou pouť mladých
(sraz je v 5.55 hod. u kaple sv. Petra a Pavla) a také na Retro párty, která se uskuteční v sále obecního domu
v sobotu 13. dubna. Chtěl bych také upozornit na stálé možnosti
zúčastnit se cvičení aerobicu s Evou, které je v sále obecního
domu v sudý týden ve středu od 19.00 hod. a v lichý týden v úterý
rovněž od 19.00 hod.
Pro potřeby našich spoluobčanů je také k dispozici veřejně
přístupný internet, který je každé pondělí od 17.30 hod (zcela
zdarma !) a také místní knihovna, která je každý pátek od 16.00
hod. Využijte prosím těchto služeb v co nejvyšší míře !!
Vzpomínka na závěr : Dne 15. března to byl právě 1 rok, kdy nás
náhle
opustil náš dlouholetý zaměstnanec p. Jenda Kyzek,
Veselé Velikonoce
kterému věnujeme tichou vzpomínku.
a bohatou pomlázku
Vážení spoluobčané, závěrem březnového zpravodaje Vám ještě
přejí
jednou moc děkuji za jakoukoliv pomoc, radu, podporu, ale také
zaměstnanci Obecního úřadu kritická slova či připomínky. Přeji Vám, abyste ve zdraví prožili
nastávající dny dalšího měsíce a s radostí přivítali dlouho očekávané jaro, ale především Velikonoční svátky,
které prožijte v pohodové náladě.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k provozu Obecního domu

Obecní dům je zařízení obce Rohov, jehož úkolem je organizovat kulturní a společenskou činnost v obci,
poskytovat spolupráci a zázemí místním složkám, dalším pořadatelům akcí a rovněž pronajímat prostory
v Obecním domě k rodinným oslavám či jiným aktivitám.

Ceník za pronájem prostor v obecním domě dle rozhodnutí obecního zastupitelstva :
sál
klubovna

1.500,- Kč/akce - za rodinnou oslavu, 350,- Kč/hodina - za komerční akce
100,- Kč/1 hodina – za rodinnou oslavu

V ceně za pronájem je úklid místností, elektřina, vytápění, voda, klimatizace v letním období, praní ubrusů. Sál
má maximální kapacitu 120 osob. Klubovna má maximální kapacitu 30 osob. K dispozici je výtah pro
bezbariérový přístup. Vybavení: nádobí pro 100 osob (jídelní souprava, hrníčky, sklenice,příbory apod.),
lednička, elektrický vařič, varné konvice, utěrky apod.. Je nutné zajistit pohoštění vlastními silami nebo využít
cateringové služby! Informace nebo objednávky termínů na pronájem: OÚ, tel: 553 761 091 nebo osobně.
Níže uvádíme přehled akcí, které se konaly v Obecním domě (OD) Rohov v letech 2011 - 2012
Rok 2011
Období
Typ akce
Místnost OD
Pořadatel
Leden
I. Obecní ples
sál
Roháček os.
Ples SDH
sál
SDH Rohov
Únor
Dětský maškarní ples
sál
Roháček os.
Vítání občánků
sál
Obec Rohov
Členská schůze MAS Hlučínsko
sál
Obec Rohov
Okrskový ples SDH
sál
SDH Rohov
Divadelní představení „Lakomá Barka“
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava - křtiny
klubovna
Soukromá osoba
Březen
Zahájení činnosti Prajzské ambasády
sál
Prajzská ambasáda
Duben
Rodinná oslava – křtiny
klubovna
Soukromá osoba
Retropárty
sál
Roháček os.
Květen
Svatofloriánské setkání 11. okrsku SDH
sál
SDH Rohov
Návštěva hodnotící komise Vesnice roku 2011
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny
sál
Soukromá osoba
Den matek
sál
MŠ Rohov
Červen
--Červenec Letní setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Srpen
Karneval v maskách
sál
Roháček os.
Zasedání Prajzské ambasády
sál
Prajzská ambasáda
Rodinná oslava – svatba,snídaně
sál
Soukromá osoba
Září
Rodinná oslava - narozeniny
sál
Soukromá osoba
Říjen
Koncert amatérských zpěváků bratří Bočkových sál
Klub seniorů
Beseda k novému územnímu plánu
sál
Obec Rohov
Listopad Divadelní představení „Sůl nad zlato“
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny
sál
Soukromá osoba
Vítání občánků
sál
Obec Rohov
Prosinec Mikulášská nadílka
sál
Roháček os.
Pohřební hostina
sál
Soukromá osoba
Předvánoční setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Valná hromada Euroregionu Silesia
sál
Obec Rohov
Vánoční koncert
sál
Obec Rohov
_____________________________________________________________________________________
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Rok 2012
Období
Typ akce
Místnost OD Pořadatel
Leden
II. Obecní ples
sál
Roháček os.
Ples SDH
sál
SDH Rohov
Zvěřinové hody
sál
Mysl. sdruž. Strahovice
Rodinná oslava - narozeniny
sál
Soukromá osoba
Beseda „U kulatého stolu“
sál
Obec Rohov
Únor
Dětský maškarní ples
sál
Roháček os.
Rodinná oslava - narozeniny
klubovna
Soukromá osoba
Březen
Výstava fotografií s vojenskou tématikou
sál
p. Rostislav Pečinka
Discoples
sál
p. Tomáš Pavlovič
Schůzka rodičů - 1. sv. přijímání
sál
katechetka
Duben
Rodinná oslava – zlatá svatba
zasedací
Soukromá osoba
místnost
Retropárty
sál
Roháček os.
Košt moravských vín
sál
Vinařství Bzenec
Květen
Posezení u dechovky při příležitosti svěcení křížů
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny
sál
Soukromá osoba
Divadelní představení „Údržbář“
sál
Obec Rohov
Červen
Návštěva hodnotící komise Vesnice roku 2012
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny
sál
Soukromá osoba
Předváděcí akce
klubovna
Firma Ducháč
Kulturní pořad MŠ „Cesta kolem světa“
sál
MŠ Rohov
Červenec
Rodinná oslava – svatba
sál
Soukromá osoba
Srpen
--Září
--Říjen
Rodinná oslava – narozeniny
sál
Soukromá osoba
Rodinná oslava – narozeniny
zasedací
Soukromá osoba
místnost
Rodinná oslava – křtiny
klubovna
Soukromá osoba
Akce obecní knihovny
sál
Knihovna Rohov
Potáborové setkání
sál
Roháček os.
Listopad
Setkání
organizátorů
běžeckých
závodů sál
Obec Rohov
„Půlmaratón Kietrz-Rohov“
Rodinná oslava – narozeniny
sál
soukromá osoba
Beseda „U kulatého stolu“
sál
Obec Rohov
Divadelní představení „Zrcadlo“
sál
Obec Rohov
Předvánoční setkání seniorů
sál
Obec Rohov
Prosinec
Adventní jarmark a dílna
celý OD
Roháček os.
Mikulášská nadílka
sál
Roháček os.
Rodinná oslava – narozeniny
sál
soukromá osoba
Rodinná oslava – narozeniny
klubovna
soukromá osoba
Rohovský krmáš a 80. výročí kaple
sál
Obec Rohov
Vánoční koncert
sál
Obec Rohov
Rodinná oslava – narozeniny
klubovna
Soukromá osoba
Kromě výše uvedených akcí se v Obecním domě konalo/a pravidelně:
Cvičení žen – sál (1x týdně)
Zkoušky dechovky Rohovanka – klubovna (1x týdně)
Schůzky Klubu seniorů – klubovna (1x měsíčně)
Schůze SDH – zasedací místnost (1x měsíčně)
MŠ Rohov - výstavky prací dětí ve vstupní hale Obecního domu (průběžně během roku)
V době výmalby kaple sv. Petra a Pavla se ve společenském sále Obecního domu konaly během týdne
mše svaté, a to v období od 17.9.2012 do 20.10.2012.____________________________________________
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V obecním domě je v provozu také knihovna, která byla slavnostně otevřena dne 20.1.2011 a k jejíž
návštěvě Vás touto cestou zveme !
V obecní knihovně jsou během roku organizovány akce, o kterých vždy informujeme ve zpravodaji, jako např.
Noc s Andersenem, Knihovní setkání, apod. V knihovně jsou knihy doplňovány jednak nákupem nových knih,
jednak výměnnými soubory z Okresní knihovny v Opavě.
Statistika rok 2012: k 31.12.2012 bylo v knihovně zapsáno 45 čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let, knihovnu
navštívilo 225 návštěvníků, k dispozici bylo 1953 knih. Z rozpočtu obce na nákup nových knih: 12.958 Kč.
Výpůjční doba je každý pátek od 16 do 17 hodin.
Obecní knihovna poskytuje také bezplatné služby VEŘEJNÉHO INTERNETU.
Provozní doba je každé pondělí od 17.30 hodin do 18.30 hodin.

Informace o provozních nákladech Obecního domu přineseme v příštím čísle zpravodaje.____
__________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc únor 2013

Jubilanti – 65 let 1 občan
Úmrtí – 1 občanka, 1 občan
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Oznámení Městského úřadu Kravaře
Dne 2.4.2013 bude Městský úřad Kravaře z technických důvodů uzavřen.
________________________________________________________________________________________
Vyšla kniha spisovatelky Jany Schlossarkové „Už by teho bylo došč!“.
Jedná se o knížku humorných historek a příběhů v hlučínském nářečí. Ukázka z knihy:
Jak je to možne
Včil su mladi přemudřeli a všecko lepši věďu, rady rodiču v paži maju, sami sebe hleďu.
Včil, jak im co povědače, hned očama se ptaju: Jak to, že tak hlupi rodiče tak chytre
děcka maju?
Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě za 90,- Kč.___________________________
________________________________________________________________________________________

Cirkus bez šapitó v Rohově
V páteční odpoledne 22.2.2013 se v sále obecního domu uskutečnila zcela nová akce, a to vystoupení
cirkusu BIMBO z Prahy. Představil se veselý klaun, který děti rozesmál a vzal si je také na pomoc
na podium. Účast dětí i rodičů byla hojná, přítomní se domů rozcházeli plni dojmů._____________________
________________________________________________________________________________________

SK VEHA TEAM obdržel dotaci
SK VEHA TEAM Rohov obdržel dotaci z fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci operačního
programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na pořádání společného
cyklokrosového závodu v roce 2013, dále na 2 společná soustředění na území Moravskoslezského kraje pro
21 účastníků.
Předpokládaná výše konečných způsobilých výdajů mikroprojektu činí 20 874,50 EUR, výše poskytnuté
dotace z Evropského fondu činí 85 % konečných způsobilých výdajů mikroprojektu, avšak nejvýše
17 743,32 EUR.

__________________________________________________________________________________
Informace – odpady v roce 2012
Rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2012

Název odevzdaného odpadu

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
Směsný komunál. odpad 405.206,Objemný odpad
7.215,Nebezpečný odpad
27.142,Svoz skla+pronájem zvonů: 14.256,Svoz plastů+nákup pytlů: 61.196,Celkem:
515.015,- Kč

Množství
v tunách
Směsný komunální odpad
197,92
Objemný odpad
5,86
Plasty
15,25
Baterie a akumulátory
0,002
Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice
0,783
Olej a tuk
0,115
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
0,0057
Celkový příjem obce za odpady :
Rozpouštědla
0,10
Uhrazené občany:
308.189,Pesticidy
0,025
Uhrazené
podnikateli:
40.260,Sklo
8,962
Obdržené
za
sběr
papíru:
2.684,Pneumatiky
0,06
Odměna
od
spol.
EKO-KOM
a.s.
Kompozitní obaly
0,45
za třídění plastů:
129.032,Papír
1,96
Odměna od spol. ASEKOL , s.r.o.
Televizory, PC – odevzdáno do E-domku
50 ks
Za elektroodpad
3.708,50,Drobné elektrospotřebiče /sběrné nádoby
1 x svoz
Celkem:
483.873,50 Kč
v Domě služeb/
za rok 2012
Odměna ze společnosti EKO-KOM a.s. ve výši 129.032,- Kč byla zpětně použita na výdaje, spojené s tříděním
odpadů. Celkové náklady uhrazené svozové firmě Marius Pedersen a.s. byly vyšší než celkové vybrané příjmy
za odpady. Rozdíl ve výši 31.141,50 Kč byl dofinancován z rozpočtu obce.______________________________
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje v soutěži O keramickou
popelnici za rok 2012 se obec Rohov umístila na 45. místě s celkovou výtěžností 42,527 kg/osobu/rok.
K lepšímu výsledku by pomohlo především zvýšení sběru papíru, kde 3,31 kg/osobu/rok je hluboko pod
průměrem kraje (17,4 kg/osoba/rok). Naopak ve výtěžnosti sběru plastu si naše obec vede nadprůměrně dobře a
je s 24,3 kg/osoba/rok v této komoditě na 2.místě v rámci kraje a také ve sběru skla patří obec mezi nadprůměrné!
__________________________________________________________________________________________

Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 27.3.2013 !
Z církevního okénka - POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH
Zelený čtvrtek
16.00 hod. Třebom - mše sv. Večeře Páně
17.00 hod. Třebom – společná Adorace „v Getsemanské zahradě „
17.00 hod. Sudice - mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou
18.00 hod. Sudice – společná Adorace „v Getsemanské zahradě „

Velký pátek
16.00 hod. Třebom – Velkopáteční obřady
17.30 hod. Sudice - křížová cesta
18.00 hod. Sudice – Velkopáteční obřady
19.00 hod. Sudice – společná Adorace „v Božím hrobě“

Bílá sobota /přineste si sebou svíčky/
8.30 hod., 9.30 hod., 10.30 hod. – žehnání velikonočních pokrmů
8.00 hod. - 11.00 hod. – Sudice, soukromá Adorace „v Božím hrobě“
17.00 hod. Třebom - mše sv. Vzkříšení Páně
19.00 hod. Sudice - mše sv. Vzkříšení Páně

Velikonoční neděle
7.00 hod. Rohov - mše svatá
8.30 hod. Třebom - mše svatá
10.00 hod. Sudice - mše svatá se zpěvem sboru

Velikonoční pondělí
7.00 hod. Rohov - mše svatá
8.30 hod. Sudice - mše svatá
10.00 hod. Třebom - mše svatá

_________________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. informuje o činnosti za rok 2012

Občanské sdružení Roháček, o.s. má za sebou další rok své působnosti. I tento rok byl velmi zdařilý. V lednu
jsme pořádali Obecní ples, který byl opět v úzké spolupráci s Obecním úřadem Rohov. Taneční sál byl zaplněn
do posledního místa. Jsme velice rádi, že i druhý ples byl doprovázen pěknou zábavou a bohatou tombolou, za
kterou děkujeme sponzorům. V měsíci únoru se konal v sále Obecního domu Maškarní ples pro děti. Tuto akci
navštívilo více jak sedmdesát dětí v krásných maskách v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Poslední
březnový den se Občanské sdružení Roháček, o.s. podílelo na organizaci akce Pouť mladých. Jednalo se o
katolickou křížovou cestu, která byla určená nejen mladým lidem. V měsíci dubnu se uskutečnily další dvě
akce. První z nich byla Retropárty, která se konala v sále Obecního domu. Oproti minulému ročníku, se této
akce zúčastnilo téměř sto lidí v různém retro oblečení a stylová retro hudba hraná z vinylových desek vytvořila
skvělou atmosféru. Věříme, že se tato akce stane tradicí a v kulturním kalendáři bude mít své stále místo. Druhá
akce konaná v dubnu byla Pálení čarodějnic, kdy jsme šli společným průvodem obcí, a poté společně upálili
čarodějnici na hranici, opekli párky a zahráli hry na Kučakovci.
V měsíci květnu byla naplánovaná Velká jarní hra. Vzhledem k počasí byla tato akce přesunuta
na podzim. Téma znělo ,,Jaké to je být myslivcem“. Cílem hry bylo zdolávat různé úkoly, se kterými se setkává
myslivec, dále poznávání stop zvířat, střelba ze vzduchovky či hledání pomocí dalekohledu. Nejen pro děti, ale
také pro rodiče, byl připraven stánek o myslivosti, kde bylo možno zhlédnout ukázky paroží, trofejí apod. O
letních prázdninách mělo naše sdružení napilno.
První týden v červenci jsme společně s TJ Spartak Rohov zorganizovali v rámci Sportovní slavnosti již 5. ročník
Her bez hranic, při kterých chuť po vítězství z přítomných pěti družstev doslova sršela. Za pár dnů jsme
společně s čtyřiceti dětmi odjeli na desetidenní letní tábor do Karlova pod Pradědem. Počasí si opět dělalo své,
avšak nám to nevadilo a tábor jsme si náležitě užili. Po příjezdu nás čekala další akce, a to Turnaj v malé
kopané, který se konal na hřišti TJ Spartak Rohov. Přihlásilo se 16 týmů z blízkého i dalekého okolí. Poslední
srpový víkend patřil opět dětem. Na Kučakovci jsme se společně rozloučili s prázdninami. Přenesli jsme se do
ZOOlogické zahrady a vžili jsme se do role zvířat. V říjnu se sešli všichni „táborníci“ v Obecním domě na
Potáborovém setkání a strávili jsme spolu dva dny plné her a zábavy. Plánovaný Světluškový rej jsme kvůli
nepříznivému počasí odložili na listopadovou neděli. Počasí se umoudřilo a my jsme se vydali na průvod s více
jak padesáti broučky se svítilnami napříč vesnicí. Akce byla ukončena opět na Kučakovci u táborového ohně.
V loňském roce jsme ve spolupráci s Klubem seniorů připravili novou akci pod názvem Adventní jarmark a
dílna. Tato akce byla určena dětem i dospělým. Každý měl možnost si vyrobit a odnést domů tradiční i
netradiční vánoční výrobky. Byla zde i možnost si nejrůznější výrobky, vazby, věnce, dárky či sladkosti
zakoupit. Naše pozvání přijala Charita Hlučín, květinářství Agave a cukrářství Slaninová. K prodeji byly i
proutěné papírové dekorace paní Mrovcové z Kobeřic či bižuterie. Seniorky z Rohova „oprášily“ recepty jejich
babiček a napekly netradiční cukroví, které mohli všichni přítomní ochutnat a odnést si domů recept. Věříme, že
se akce líbila dospělým i dětem, těšíme se na další spolupráci a vaši návštěvu i v letošním roce.
Poslední akcí roku 2012 byla Mikulášská nadílka pořádaná ve spolupráci s obcí Rohov. Po společné mši svaté
v místní kapli byl připraven program v Obecním domě.
Roháček, o.s. touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu Rohov
za pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci a vstřícné
jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a dětem.
________________________________________________________________________________________Roháček, o.s.

Občanské sdružení Roháček o.s. ve všechny nadšence retro muziky a retro oblečení na

RETRO PÁRTY

V sobotu 13. dubna 2013 od 19:30 v sále Obecního domu v Rohově
Přijďte si zatančit na hity, které se budou pouštět z vinylových desek.
Večerem Vás bude provázet DJs Kuchyňka.
Pro prvních 30 příchozích bude připraven speciální retrodárek ☺
Vstupné: v retro 40 Kč, jinak 50 Kč

Bude připraveno bohaté občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s. ☺
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Chcete se podělit
o Vaše zážitky,
máte něco na srdci,
chcete někomu
poděkovat ?
Vaše příspěvky
můžete poslat
e-mailem na
adresu:
sekretariat@rohov.cz ,
donést osobně
nebo vhodit do
poštovní schránky
u vchodu do
Obecního domu !

________________________________________________________________________________________

Pozvánka k sousedům do Polska
Jako každoročně se bude konat ve Velkých
Petrovicích (PL) velikonoční koňská
procesí. Termín 1.4.2013 – pondělí
velikonoční, ve 13 hodin se vychází od
kostela ve Velkých Petrovicích průvodem
ke kostelu sv. Kříže, zde je mše svatá od 14
do 15 hodin, a poté průvod zpět do obce, kde
proběhne další kulturní program.
Plánovaný termín jarní poutě ke kostelíku
sv. Kříže : 2. a 3. května 2013 asi v 10
hodin.
Velké Petrovice pořádají ve spolupráci s obcí
Sudice kurzy nordic walking – severská
chůze (běžná chůze se speciálními hůlkami).
Poslední setkání česko-polské skupiny se
uskutečnilo 16.3.2013. Průběh je takový, že
autobus (bezplatný) čeká na české lidi v
Sudicích na náměstí v 8.35 hod., poté
následuje s instruktorem ve Velkých
Petrovicích kurz nordic walking od 9 do 11
hodin. Pak návrat do Sudic. Hole do nordic
walkingu jsou bezplatně zapůjčeny. Pokud
by měl někdo zájem, může se zapojit !
Další termíny a podrobnosti se dozvíte
v příštím čísle Rohovského zpravodaje.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Fotbalové okénko
Rozlosování
SEZONA 2013 - JARO

Domácí

Hosté

Termín

Den

Suché Lazce "B"

Rohov

24.03. 15:00

NE

Hrabyně

Rohov

06.04. 15:30

SO

Rohov

Služovice "B"

14.04. 16:00

NE

Hať "B"

Rohov

20.04. 16:00

SO

Rohov

Malé Hoštice "B"

28.04. 16:00

NE

Šilheřovice "B"

Rohov

04.05. 16:30

SO

Rohov

Mokré Lazce "B"

12.05. 16:30

NE

Kozmice "B"

Rohov

18.05. 17:00

SO

Rohov

Darkovice "B"

26.05. 17:00

NE

Chuchelná "B"

Rohov

01.06. 17:00

SO

Rohov

Štítina "B"

09.06. 17:00

NE

Rohov

Závada

16.06. 17:00

NE

volno 1.4.2013

________________________________________________________________________________________

KONZULÁRNÍ DNY německého velvyslanectví v BULY Aréně v Kravařích
ve dnech 9.+10. DUBNA 2013 - Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum: Úterý 09.04.2013 v pracovní době od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin
Středa 10.04.2013 v pracovní době od 08.00 do 12:00 hodin
V případě dotazů Vám poradí: Mgr. Josef MELECKÝ, M: 602 502 478,Mail: josef.melecky@provalve.cz

