.

Vychází v lednu 2014
č. 1/2014
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři
vstoupili jsme do nového roku a já bych si osobně přál, aby byl lepší než ten předešlý. Pro naši obec sice nebyl
rok 2013 z pohledu udržitelnosti úrovně života v obci, či rozvoje investičního i neinvestičního, vůbec špatný,
vždyť jsme realizovali šest investičních projektů a řadu dalších, neméně finančně náročných aktivit ve prospěch
nás všech, ale i řadu neinvestičních, tedy kulturně-společenských či sportovních aktivit, avšak pro mne osobně
byl celý rok nějaký divný a dost možná proto, že ač bych byl pověrčivý, třináctka na konci letopočtu je přece jen
magickým číslem. O podrobnostech našich aktivit za rok předešlý se rozepíšu částečně dnes, ale i v příštích
vydáních, ale hned v úvodu bych Vám všem rád a od srdce popřál do roku 2014 mnoho pevného zdraví, Boží
ochranu, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě.
V roce 2013 jsme realizovali tyto investiční projekty :
1. Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa
Tímto projektem jsme docílili větší bezpečnosti na silnici I/46, která je rok od roku zatěžována množstvím
osobních, ale i nákladních vozidel a zvláště řidiči polských kamiónů nás trápí nejvíce. Z mého pohledu ke
zklidnění dopravy došlo, avšak je mi jasné, že ne na všechny instalované zařízení působí. Na druhou stranu je
patrné, že celá investice nebyla vynaložena zbytečně. Celkové náklady projektu byly 852.041,25 Kč a získaná
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila 807.180,78 Kč. Šlo o dotaci ve výši 100%, avšak rozdíl
v nákladech, které jsme kryli z rozpočtu obce nebyly uznatelné náklady – jednalo se o zpevněné plochy.
2. Obec Rohov – biologicky rozložitelný odpad
Z tohoto projektu mám velkou radost (ne, že by z ostatních nikoliv). V době příprav tohoto projektu jsem si
nebyl jistý, zda má vůbec smysl u nás na vesnici, kde má snad každý hnojiště nebo svůj kompost, tento typ
projektu vůbec chystat. Ukázalo se však, že zájem byl značný a dokonce jsme zaznamenali poptávku po
kompostérech i po rozdání všech kusů kompostérů. Když se jen tak po obci projdete, uvidíte snad v každé
zahradě stojící kompostér – a o to v rámci tohoto projektu šlo. Samozřejmě bude také záležet na tom, jak se
tímto opatřením sníží objem komunálního odpadu, jelikož značná část bioodpadů končila v popelnicích, ale
domnívám se, že nějaké to procento půjde dolů – jak vysoké bude, uvidíme sami za rok provozu kompostérů –
v průběhu podzimu totiž opět provedeme analýzu odpadů. Jen podotýkám, že v rámci tohoto projektu jsme
rovněž pořídili výkonný štěpkovač na větve či jinou dřevní hmotu, takže máte možnost využít i tento stroj.
Celkové náklady tohoto projektu činily 552.655,40 Kč a dotace byla Státním fondem životní prostředí ČR
schválena ve výši 90 %, tedy cca 500.000,- Kč. Ostatní náklady budou kryty z rozpočtu obce.
3. Zelená stuha dětem i seniorům
Jak jistě víte, v roce 2012 jsme byli úspěšní v soutěži Vesnice roku. V rámci krajského kola nám byla udělena
Zelená stuha České republiky 2012 za péči o zeleň a životní prostředí. Zároveň byl naší obci udělen Diplom za
podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce. Obci Rohov byla zároveň poskytnuta dotace ve výši 400.000,- Kč,
kterou jsme využili pro tři dílčí části. Jednak jsme pořídili zahradní techniku – travní sekačku s pojezdem a
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přívěsný vozík za travní malotraktor. Dále jsme provedli výsadbu zeleně u mateřské školy, na dětském hřišti na
ul. Slezská a vysadili jeřabinovou alej na bývalé skládce. V neposlední řadě jsme pořídili 9 sad laviček
+odpadkový koš a 4 plakátovací plochy, které jsou již z velké části instalovány na různých místech v obci. Jak
již bylo uvedeno výše, celkové náklady dosáhly bezmála 400.000,- Kč, jednalo se o 100 % dotaci.
4. „Bude-li pršet – nezmoknem aneb tady chceme nastupovat“
Za tímto zajímavým názvem je ukrytý projekt řešící výměnu všech autobusových zastávek a výstavba nového
přístřešku pro cestující směrem na Strahovice. Autobusové zastávky jsou již na svém místě, nyní se dolaďují
drobnosti, avšak svému účelu již slouží. Náklady tohoto projektu dosáhly výše 560.384,- Kč a prostřednictvím
MAS Hlučínsko jsme získali dotaci ve výši 70 % Kč, tedy necelých 400.000,- Kč. Zbývající výdaje hradíme
z rozpočtu obce.
5. Výsadba Hruškové aleje za Slezskou
V Rohově se dlouhodobě zabýváme obnovou alejí podél polních cest a tento projekt patří k dalším projektům
blízkým životnímu prostředí. Společně s dětmi, jejich rodiči, ale i s dobrovolníky pod dohledem odborníků ze
Zahradnictví z Raduně jsme vysadili 64 kusů nových stromků hrušní a 6 kusů vzrostlých lip srdčitých. Vytvořili
jsme novou alej vedoucí k sousedním Sudicím a pokud se nám podaří dořešit majetkově i ostatní pozemky,
spojíme tyto dvě vesnice novou spojovací komunikací, určenou především pěším a cyklistům. Výsadba jako
taková stála 61.500,- Kč, což byla 100 % dotace, avšak náklady měla i obec. Konkrétně se jednalo o
geometrické zaměření skutečných hranic pozemků, jakožto i následné výkupy pozemků pro zcelování této
komunikace. V tuto chvíli ještě na výkupech pozemků pracujeme, takže celkové náklady nejsou zatím uzavřeny.
6. Obnova venkovské infrastruktury v rámci Mikroregionu Hlučínsko – západ, část obec Rohov
Jeden z dalších projektů, které se realizovaly v rámci sdružení obcí, spadající pod pověřený úřad v Kravařích.
Šest vytipovaných obcí (z 13 celkových) se dohodlo na obnově chodníků ve svých obcích. Každá z obcí se na
projektu podílela různou výměrou ploch chodníků a po výběrovém řízení na nejvhodnějšího dodavatele
stavebních prací se ihned zahájilo s opravami. V naší obci se chodníky modernizovaly na ul. Horní. Celkové
náklady „rohovské“ části byly 149.100,- Kč a z toho dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního
Programu obnova a rozvoj venkova činila v rámci celého projektu (6 obcí) necelých 50 % celkových
způsobilých výdajů projektu.
Nad rámec výše uvedených investičních akcí jsme dále pořídili nový nakladač k traktoru. Náklady byly
182.226,- Kč a jelikož jsme ve spolupráci s Úřadem práce zřídili nové pracovní místo, získali jsme na tento
nákup dotaci ve výši 100.000,- Kč. V průběhu roku jsme také investovali z rozpočtu obce 116.553,- Kč do
obnovy sociálního zařízení v budově TJ Spartak Rohov a v areálu Českého zahrádkářského svazu, tedy na
„Kučakovci“ jsme vynaložili cca 150.000,- Kč na opravu podlahy v uzavřené budově, na výměnu střešní krytiny
na budově druhé a na nákup vnitřního vybavení. Jedna z dalších „nedotovaných“ investic byla oprava vstupního
prostoru do Domu služeb – konkrétně vstup do prodejny potravin či České pošty. Nový přístřešek stál obec
17.001,- Kč a oprava vstupního schodiště 35.969,- Kč. V areálu bývalé skládky, pracovně nazývané Centrum
volnočasových aktivit, se vybudovala zpevněná plocha, která by měla sloužit k různým akcím v tomto areálu.
Náklady ve výši 71.982,- Kč jsme hradili plně z rozpočtu.
V oblasti nakládání s odpady jsme rovněž nezaháleli. Vybudovalo se nové oplocení vč. vstupních vrat ( chybí
dokončit drobnosti) a veškerá uložená stavební suť byla recyklována na drť, použitelnou k různým účelům.
Předpokládáme, že převážná část tohoto materiálu bude použita ke zpevnění polních cest. Recyklované stavební
suti máme v tuto chvíli k dispozici cca 1300 tun, za které jsme utratili 95.590,- Kč. V areálu sběrného dvora
jsme rovněž umístili staré autobusové zastávky, které po úpravách budou sloužit jako příruční sklady. Neméně
důležitá v této oblasti je i problematika velkoobjemových kontejnerů. Nakládáním s těmito odpady (nebezpečný
a velkoobjemový odpad) se v průběhu každého roku zatěžoval rozpočet obce nemalými výdaji. Hledal jsem
možnosti, jak náklady snížit a po řadě jednání došlo k dohodě s firmou Marius Pedersen a rovněž s firmou Ceta
Kobeřice, kde jsme odvezli několik traktorových vleků starých pneumatik, které posloužily jako zátěž na krytí
siláže, takto jsme dosáhli nemalých úspor. Pro ilustraci tříleté srovnání. V roce 2011 jsme za dva svozy
v průběhu roku zaplatili částku 74.499,- Kč. O rok později to bylo již jen 34.357,- Kč a v roce loňském jsme
změnou tohoto systému dosáhli nezanedbatelných úspor, když jsme za celý rok, tedy za dva svozy vydali
z rozpočtu obce jen 5.838,- Kč ! Z tohoto místa bych chtěl oběma společnostem poděkovat za vzájemnou
spolupráci. Co to však znamená pro každého z Vás. Jak jistě víte, každoročně se odpadové hospodářství dotuje,
tedy doplácí z rozpočtu obce. V minulosti se prakticky vždy finanční prostředky vybrané od občanů,
podnikatelů, ale i odměna od společnosti EKO-KOM a.s. nevyrovnaly s celkovými výdaji uhrazenými
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společností Marius Pedersen, takže jsme každoročně z rozpočtu obce dopláceli několik desítek tisíc korun. Výše
uvedenými úsporami tedy dojde k pokrytí této „ztráty“ a k vytvoření prostoru pro nezvyšování výše poplatku
„za popelnice“. V souvislosti s výše popsaným se tedy zastupitelstvo obce na sklonku loňského roku rozhodlo
nezvyšovat výši poplatku za odpady na rok 2014 a cena 500,- Kč tedy zůstává nezměněna (i přesto, že se výdaje
v odpadovém hospodářství nepatrně zvýšily). Věřím, že toto rozhodnutí bude pro Vás pozitivní a že i v letošním
roce společně dosáhneme rozumných výdajů v odpadovém hospodářství. U této příležitosti bych však rád
požádal každého z Vás, aby se především v třídění odpadů pokračovalo minimálně na stejné úrovni jako
v předešlých letech. V krajském měřítku patříme mezi obce s nadprůměrným tříděním plastů (za což moc
děkuji), na druhou stranu jsme podprůměrní ve sběru papíru, nápojových kartónů, ale i vysloužilé elektroniky.
Co se týče bioodpadů, tak na to jsem osobně zvědav, k jakému posunu dojdeme. Máme ve většině domácností
kompostéry, k dispozici štěpkovač na větve, takže se musí složka bioodpadů v celkovém komunálním odpadu
zákonitě promítnout. Doposud byla celá řada popelnic plná trávy, listí, větví ze stromů. Tento biologický odpad
do popelnic nepatří, dle analýzy odpadů, kterou jsme v loňském roce provedli, tvoří bioodpady v rohovských
popelnicích až 30 % objemu ! Proto prosím : veškerý bioodpad – do kompostérů (nebo do Vašich hnojišť), či
volejte, pište na náš úřad – zpracujeme, veškerá vysloužilá elektronika patří do e-domku ve sběrném dvoře,
zaměřte se na zvýšené třídění papíru, nápojových kartónů, případně železného šrotu (stačí na náš úřad donést
účtenku ze sběrných surovin). Moc Vám za to děkuji.
V průběhu roku jsme prováděli řadu dalších drobných oprav, stavebních prací či jiných každoročních záležitostí
v rámci běžného provozu, a to převážně se zaměstnanci obce, kterých je v obci zaměstnaných šest. Jde o běžné
opravy komunikací, kanalizace, péče o zeleň nebo obecní budovy.
V období prvních měsíců se na našem úřadě pracuje na závěrečných zprávách či zhodnocení projektů a zároveň
na nových projektech. Na přelomu roku již byly vyhlášeny různé dotační programy, které po zhodnocení
možností využijeme. Mezi jasné projekty, které budeme v tomto roce realizovat, patří Revitalizace zeleně
v obci. Zastupitelstvo obce již ve výběrovém řízení vybralo nejvhodnějšího zhotovitele, se kterým bude
v nejbližších dnech podepsána smlouva o dílo a zahájí se přípravné práce na samotnou výsadbu. Jak jsem již
avizoval v předešlých vydáních Rohovského zpravodaje, podali jsme žádosti o dotaci do Operačního programu
přeshraniční spolupráce (konkrétně do Fondu mikroprojektů), kde byla předložena žádost o dotaci na výstavbu
in-line dráhy pro bruslaře. Sdělením administrátora programu – Euroregionu Silesia, byl náš projekt schválen
jako první náhradní, avšak lze předpokládat, že bude podpořen. Konečné rozhodnutí o přidělení či nepřidělení
dotačních prostředků očekávám na přelomu ledna a února.
Mezi další připravované projekty je zřízení naučné stezky v severovýchodní části obce (o podrobnostech Vás
budu informovat příště) a dále pak vybudování nové komunikace do Krzanowic. V rámci projektu „Propojení
obcí Rohov a Krzanowice – výstavba jednopruhové komunikace“ hodláme vybudovat novou komunikaci mezi
těmito obcemi. Projekt jsme připravovali již v roce 2009, avšak z důvodu nedostatku dotačních prostředků jsme
projekt odložili. V tomto roce se naskytla možnost tento projekt realizovat, proto v těchto dnech intenzivně
pracujeme na jeho přípravě. Další projekty, pakliže budou připravovány, vyvstanou z rozhodnutí zastupitelstva
obce.
Jako každý rok, tak i v roce tomto se na Vás, vážení spoluobčané, obracím s prosbou o zaslání námětů, co
v letošním roce opravit, vyměnit, nově investovat, či připravovat do budoucích let. Vaše názory, doporučení či
rady jsou vždy dobré a pro další rozvoj naší obce je uvítáme.
Do dalších dnů Vám všem přeji, aby jste zahájili nový rok tím správným vykročením (ať už levou nebo pravou
nohou) a aby se Vám v Rohově žilo spokojeně.
Daniel P r o c h á z k a – starosta______

Společenská kronika – měsíc prosinec 2013

Jubilanti – 50 let 1 občanka
60 let 1 občanka
70 let 1 občanka
Narození – 1 děvčátko
____________________________________________________________________
Dne 13. ledna 2014 oslavili krásné životní jubileum 50 let společného života –
zlatou svatbu, manželé Anežka a Arnošt Horákovi.
Srdečně blahopřejeme a přejeme další spokojená společná léta.
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
_________________________________________________________________________________________

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2014
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 12.12.2013 byla schválena s účinností od 1.1.2014 obecně závazná
vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2014 zůstává stejná jako v loňském roce a činí pro poplatníka 500,- 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 17. února 2014, a to v úředních
hodinách (zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace 30,- Kč/1 osoba)!
Spolu se zpravodajem je rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY,
který si prosím vyplňte a přineste sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude zaplacen
společným zástupcem místní poplatek (společný zástupce se uvádí ještě také do kolonky poplatníků !).
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !

_______________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 31. ledna 2014
__________________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2013
K 1.1.2014 má naše obec 613 obyvatel, z toho:
počet mužů: 297, počet žen: 316.
V roce 2013 se přihlásili k trvalému pobytu 4 občané, odhlásilo
se 13 občanů ČR a 4 cizinci (původem mimo země EU).
Nejstarším občanem je paní Marie Rumlová (rok narození 1922)
Narozené děti v roce 2013: 4 (3 děvčátka a 1 chlapec)
Zemřelí spoluobčané v roce 2013: 6 (3 ženy a 3 muži)
Sňatky v roce 2013: 6
(pro srovnání: k 1.1.2013 měla obec 629 obyvatel)

Celkem Průměr. věk
Osoby
613
38,52
Muži
297
36,36
Ženy
316
40,55
Celkem Podíl v %
Děti do 15 let
102
16,64 %
Děti od 15 do 18 let
19
3,10 %
Osoby od 18 do 60 let 372
60,69 %
Starší 60 let
120
19,58 %

V minulém zpravodaji jsme avizovali, že přineseme v lednovém čísle výčet akcí v Obecním domě za rok 2013,
tuto informaci přineseme až v únorovém čísle zpravodaje !___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Myslivecké sdružení Strahovice
Vás zve v sobotu 18. ledna 2014

na

ZVĚŘINOVÉ HODY
v areálu Obecního domu Rohov - začátek ve 12.00 hodin.
Zajištěny speciality : srnčí na smetaně, dančí na smetaně, divočák se zelím a knedlíkem, guláš z divočáka
Bohatá věcná tombola ! Srdečně zvou pořadatelé !_______________________
_________________________________________________________________________________________
Naše milé děti a kamarádi, neváhejte a přijďte společně prožít krásné odpoledne plné zábavy
a smíchu.

MAŠKARNÍ KARNEVAL

V pátek 7.2.2014 od 16 hodin v sále Obecního domu
Můžete se těšit na krásnou tombolu, skvělé hry a hlavně spoustu kamarádů a zábavy. Přijďte v různých
maskách, ať se všichni pobavíme, fantazii se meze nekladou ☺
Občerstvení (zákusky, něco do bříška, nealko, i něco pro rodiče) zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás. Roháček, o.s.____________________________________

_________________________________________________________________________________________

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích regionu
Hlučínsko, byla vykoledovaná částka 1 761 597 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%,
což představuje sumu 1 145 038 Kč.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT !
______________________________________________________________________________
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 4. ledna 2014
Sk. vedoucí
1
Pavlína
Pekárková
2

Silvie
Halfarová

3

Kateřina
Stříbná

4

Zlata
Tomíčková

koledníci
Jan Nevřela
Michaela Nevřelová
Eliška Pekárková
Marie Hluchníková
Markéta Obrusniková
Ester Mrvová
Jakub Mrovec
Vojtěch Stříbný
Ondřej Halfar
Natálie Nevřelová
Matěj Tomíček
Jan Nevřela

Částka
6.710,- Kč

6.370,- Kč

7.250,- Kč

6.430,- Kč

Celkem
26.760,- Kč
Pro srovnání: v r.2006 vybráno 19.275,- Kč, r. 2007 vybráno 20.699,- Kč, r.2008 vybráno 21.672,50 Kč, r.
2009 vybráno 25.540,- Kč, r. 2010 vybráno 24.199,- Kč, r. 2011 vybráno 25.155,- Kč, r. 2012 vybráno
26.210,- Kč, v r. 2013 bylo vybráno 26.003,- Kč.

__________________________________________________________________________________
Rohovský krmáš
V neděli 15.12.2013 proběhly v naší obci oslavy rohovského krmáše. V kapli sv. Petra a Pavla byla sloužena
slavnostní mše svatá a po ní proběhly oslavy v sále Obecního domu, kde v kulturním programu vystoupily děti
z MŠ Rohov a jako host dechová kapela Kobeřanka, která v obecním domě hrála vůbec poprvé. Na akci
nescházelo ani malé občerstvení v podobě rohovských koláčů, chlebíčků a kávy zdarma.

________________________________________________________________________________________
Zpívání koled u vánočního stromu
Vánoční atmosféra nastala v sobotu 21.12.2013 po mši svaté
před kaplí sv. Petra a Pavla.
Zpívaly se zde koledy u vánočního stromu za hudebního
doprovodu dechové kapely Rohovanka.
Na místě bylo nachystáno svařené víno, čaj s rumem na zahřátí,
nechybělo ani vánoční cukroví. Poděkování patří ženám z Klubu
seniorů za výrobu vánočního cukroví a p. Josefu Urbanskému
za finanční dar pro zajištění občerstvení.
________________________________________________________
Novoroční koncert
V neděli 5. ledna 2014 od 16 hodin zazněly v sále Obecního domu operní a operetní melodie. Probíhal zde totiž
novoroční koncert. Všichni účinkující za doprovodu orchestru bývalých žáků ZÚŠ v Brušperku si vysloužili
vřelý potlesk publika. Na závěr se jim podařilo koledou „Narodil se Kristus Pán“ rozezpívat celý sál. Četným
posluchačům přinesl koncert zajisté hluboký zážitek.

__________________________________________________________________________________________
Společenské plesy v roce 2014 v Rohově
Společenské plesy v roce 2014 v Sudicích
25.1.2014 - Obecní ples
25.1.2014 - Dětský maškarní ples ZŠ Sudice v tělocvičně ZŠ
7.2.2014 – Dětský maškarní ples
8.2.2014 - Ples Sboru dobrovolných hasičů
15.2.2014 – Ples Sboru dobrovolných hasičů
1.3.2014 – Pochování basy TJ Sokol Sudice_____________

_____________________________________________________________________________________

Cyklistický oddíl SK VEHA TEAM Rohov informuje o činnosti za rok 2013

SK VEHA TEAM má za sebou doposud nejúspěšnější sezónu. Po stránce sportovní od nás sice odešel
Jakub Wagner - který se snažil sportovně prosadit v týmu Mapei Olomouc.
Přibyly nám však další úspěchy na poli výkonnostního sportu, kdy jak Matěj Lasák, tak Daniel Beneš, či Šárka
Chmurová výtečně reprezentovali jak oddíl, tak naši obec. Všichni dohromady se zůčastnili celkem 69. závodů počínaje horskými koly, přes silnici až po cyklokros, v nich celkem 19x stáli na stupních pro prvé 3. závodníky.
Největšího úspěchu dosáhl Matěj Lasák, který se jako člen reprezentačního výběru ČR zůčastnil
silničního Závodu míru juniorů, jako cyklokrosař Mistrovství Evropy, světových pohárů a v současné době se
připravuje na Mistrovství světa, které se bude konat 2. února v Holandském Hoogerheide.
Mezi největší úspěchy však pokládáme organizaci a účast závodníků i široké veřejnosti na již 5. ročníku
veřejných cyklistických závodů, které se konaly dne 21.09.2013, a kterých se účastnilo 257 závodníků všech
kategorií - od 2 let, do 66 let věku, vč. zahraničních účastníků.
Hlavní závod mužů v kategorii Elite vyhrál Matěj Lasák a i ostatní naši zástupci slavili vítězství ve
svých kategoriích. Závodům přihlíželo cca 450 natěšených diváků. Za zorganizování patří hlavní díl mimo
pořadatelů a pracovníků OÚ Rohov úředníkům Euroregionu Silesia, který se svou dotací podílel na
nadstandartním servisu závodníků a to jak v přípravě, tak i na cenách pro vítěze, či občerstvení závodníků.
Svou organizací a návštěvností předčil tento závod i většinu závodu Českého poháru a dostáváme
nabídky na pořádání mnohem významnějších závodů typu Českého poháru, Mistrovství kraje apd.
Pro rok 2014 se však hodláme v naší činnosti co nejvíce přiblížit ještě větší mírou k tomu, aby naše
závody byly co nejvíce přístupné nejen aktivním závodníkům, ale i široké veřejnosti.
Věříme, že za podpory Obecního úřadu se nám podaří v lokalitě závodiště vytvořit co nejlepší stabilní
podmínky nejen pro náš závod, ale i pro akce ostatních složek v obci (hasiči, zahrádkáři, pořadatelé kulturních
akcí formy diskoték apod.).
SK VEHA TEAM ROHOV

__________________________________________________________________________________

TJ Spartak informuje
Dne 21.12.2013 se opět uskutečnilo dnes již tradiční fotbalové utkání mezi družstvem Rohovských mužů a
starších matadorů, kteří již ukončili aktivní kariéru.
Rohov A : Starší hoši 2:2
Na penalty vyhráli starší páni 9:13____
Dne 3. ledna 2014 proběhl na hřišti TJ Spartak Rohov vánoční turnaj ve stolním tenise.
žáci: účast 8 hráčů, výsledky: 1. místo Marek Pekárek 2. místo Jakub Stříbný 3. místo Tomáš Mrovec
muži: účast 13 hráčů, výsledky: 1.místo Antonín Komárek 2. místo Marian Komárek 3. místo Konrád Zajíček
Atmosféra byla dobrá, hra měla vysokou úroveň, pořadatelé příště očekávají větší účast závodníků i fanoušků!
__________________________________________________________________________________________

Veřejné bruslení v Buly aréně

Prodej vstupenek: p. Kateřina Žídková, Hlavní 182,
tel. 775639727
___________________________________________________

Dne 30.12.2013 pořádal SDH Rohov veřejné
bruslení v Buly aréně v Kravařích.
Této možnosti využila početná skupina
rohovských občanů.
Akci finančně zajistil Sbor dobrovolných
hasičů Rohov, za což jim děkujeme !

__________________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
Základní a mateřská škola Sudice, příspěvková organizace, Hlavní 78, 747
25 Sudice
Tel.: 553 761 032, 608 783 483 ,reditel@skolasudice.cz , www.skolasudice.cz
Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,
Vánoce jsou leckdy svátky nákupů a velikého shonu, při kterém občas zapomínáme na důležité věci - jako je
sejít se s přáteli. Jsme proto velice rádi, že jste k nám do
Sudic v neděli 15. 12. zavítali na tradiční „VÁNOČNÍ
JARMARK“, který se celý odehrával ve vánoční a
přátelské atmosféře. A určitě se také bylo na co dívat. Děti
z naší mateřské a základní školy si pro nás připravily
pásmo písniček, básniček, tanečních vystoupení
a
nejrůznějších scének. Po vystoupení dětí se pro veřejnost
otevřel školní vánoční trh, kde si všichni návštěvníci mohli
zakoupit nejrůznější vánoční dekorace, které vlastnoručně
vyrobili žáci prvního a druhého stupně. Velký dík patří
také rodičům našich dětí, kteří se zapojili do výroby
předmětů pro vánoční jarmark. Mezi nabízeným zbožím
jste mohli najít adventní věnce, vánoční svícny, keramiku, přáníčka a spoustu dalších velmi krásných a
originálních výrobků. Součástí prodeje jednotlivých tříd byl také prodej perníčků. Během celého odpoledne
nechyběla možnost občerstvení a příjemného posezení s přáteli. Na závěr celou akci doslova rozsvítila
hudební a světelná show našeho bývalého žáka Tomáše Katiho, kterému také patří velké poděkování. Doufáme,
že se Vám tato předvánoční akce líbila a správně Vás naladila na vánoční svátky.
V novém roce 2014 Vám všem přejeme hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.
Mgr. Ivana Kobzová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Sudice.

__________________________________________________________________________________
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 23. 1. 2014 v ZŠ i MŠ Sudice
Možnost nahlédnutí do výuky v průběhu celého dne.
Škola s mnohaletou tradicí, rodinný typ školy v příjemném prostředí, ucelený komplex školy se školní
jídelnou a mateřskou školou, rozsáhlá mezinárodní spolupráce (projekty s polskými školami), nová
počítačová učebna, Interaktivní výuka, bohatý výběr nejrůznějších mimoškolních aktivit, tenisová
škola PLAY , rozšířená výuka SPU.
Přijďte se přesvědčit sami, těšíme se na Vaši návštěvu! Tel.: +420 608 783

STROM ve spolupráci se ZŠ a MŠ Sudice
pořádá

Dětský maškarní ples
Kde: v tělocvičně ZŠ Sudice, Kdy: 25.1.2014 ve 14 hodin
- bohatá tombola, občerstvení
- těšit se můžete na DJ Toma a jeho disco – světelnou show

______________________________________________________
Zápis dětí do 1. třídy___________________________
28. 01. 2014 od 13:30 do 15:30 hodin a 11. 02. 2014 od 12:00 do 17:00 hodin
budova základní školy - 1. třída
(pokud termín nevyhovuje, náhradní bude po telefonické či osobní domluvě s vedením školy)

S sebou občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.
__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
S Novým rokem vstupte s námi do nové expozice o historii Hlučínska
Na počátku stála obyčejná touha hlubšího poznání vlastní historie a snaha dát odpověď na nesčetné
otázky: Jaký měla dopad na obyvatele Hlučínska opakovaná změna hranic? Kdo to byli optanti? S čím
se šmuglovalo? Co bylo základním artiklem hauzírníků? Víte, kdo nebo co je panščerky? Jaká je
hlučínská identita? Co je to federbal? Co bylo Hühnerschlagen v Třebomi?
Na tyto a tisíce jiných
otázek nabízí odpovědi
nová expozice Muzea
Hlučínska
na
hlučínském zámku s
názvem „Kdo jsou lidé
na Hlučínsku“. Po více
než pětiletém úsilí se
konečně
Muzeu
Hlučínska
plní
jeho
předsevzetí - nabídnout
návštěvnické veřejnosti
ucelený
pohled
na
pohnutou
a
zcela
specifickou
minulost,
kterou Hlučínsko
v průběhu svého vývoje prodělalo.
„Realizace stálé expozice je společným snem nejen Muzea Hlučínska, ale celého hlučínského regionu.
Dosud totiž chyběl celistvý pohled na dějiny Hlučínska, kterým by se současně Hlučínsko mohlo navenek
prezentovat návštěvníkům přicházejícím do regionu. Zároveň je to ale důležitý krok zvláště směrem k místní
mladé generaci, aby si lépe uvědomila své kořeny, společensko-historické souvislosti a v rámci lepšího poznání
vlastní identity svoji současnou situaci a směřování,“ uvedl ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.
„Pokud má expozice oslovit dnešní mladou generaci, musí k ní hovořit jejím jazykem. Expozice je tedy
koncipovaná moderním způsobem, který chce člověka oslovit, vtáhnout, zaujmout a to vše nevtíravou, zároveň
však přitažlivou formou za použití interakce a moderní techniky,“ řekl dále ředitel muzea.
Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří – přízemí podkroví. Obsahem exteriérové expozice malého
nádvoří je časová osa, která přibližuje složité peripetie
historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je
situován do přízemí bývalé hospodářské budovy
hlučínského zámku. Obsahovou náplní této expoziční části
je celkem šest tematických celků, které jsou faktografickým
jádrem expozice. Závěrečná expoziční část nazvaná
„Paměť národa“ se nachází v podkroví hospodářského
objektu hlučínského zámku. Expozici podkroví tvoří část
stylizační a část autentická. Jedenáct personálních
prototypů syntetizuje podobnou společenskou osudovost
obyvatel Hlučínska. Příznačnými se tak stávají osudy
havíře, „mulaře“,„hauzírníka“, zbytkového statkáře, řeholnice a dalších. Autentická část je postavena na projekci
filmového dokumentu, který představuje jedinečné životní osudy zdejších obyvatel. Vše pak dokresluje
atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů na které padl prach, nažloutlých
milostných dopisů a zapomenutých hraček. Tématem jsou osudy a příběhy obyčejných lidí. Vystaveny jsou
jejich osobní předměty, fotografie, dokumenty apod.
Nenechte si ujít příležitost nechat se vtáhnout do jedinečného příběhu hlučínské historie, který Vám poutavou
formou přiblíží důvody současné rázovitosti regionu a jeho obyvatel! Slavnostní otevření expozice „Kdo jsou
lidé na Hlučínsku“ proběhlo v sobotu 11. 1. 2014, výstava potrvá do 31.12.2018 ! Expozice je realizována
díky žádosti Města Hlučína a finanční podpoře z Evropských fondů prostřednictví programu ROP
Moravskoslezsko.

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

SVOZOVÝ KALENDÁŘ

OBEC ROHOV
(svoz směsného komunálního odpadu – popelnic - v roce 2014)

ČERVENEC

LEDEN
úterý

7.1.

21.1.

úterý

ÚNOR
úterý

4.2.

18.2.

úterý

BŘEZEN
úterý

4.3.
1.4.

18.3.

úterý

15.4.

29.4.

úterý

KVĚTEN
úterý

úterý

13.5.

5.8.

19.8.

2.9.

ŘÍJEN

16.9.

30.9.

14.10. 28.10.
LISTOPAD

27.5.

úterý

ČERVEN
10.6.

22.7.

ZÁŘÍ

DUBEN
úterý

8.7.
SRPEN

11.11. 25.11.
PROSINEC

24.6.

úterý

9.12. 23.12.

svozový den ÚTERÝ - sudý týden - samolepka oranžová 2014
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Termín bude oznámen
s předstihem !

PLASTY (odměna obci až 5.870,- Kč/t)

TETRAPACK (odměna až 3.600,- Kč/t)

sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen - plast
sběrný obal: oranžový pytel s potiskem EKO-KOM - tetra-pack (nápojový
karton)
V obci je zaveden oddělený sběr plastů a nápojových kartonů
TETRAPACK (krabice od mléka, džusů, vína, atd.).

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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