Vychází v červenci 2012
č. 7/2012
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
půlrok uběhl jak voda a společně se pozvolna dostáváme do druhé půlky letošního roku. V letošním roce
jsme v rámci rozvojových plánů na rozvoj našeho Rohova vytvořili rekord v počtu vypracovaných projektů.
Bylo jich celkově osm a další dva nám přešly z loňského roku. Byly to projekty : „Revitalizace zeleně
v obci Rohov“ a „Územní plán obce Rohov“. U prvně jmenovaného projektu, na jehož realizaci jsme žádali
dotaci z evropského Operačního programu životní prostředí, jsme dle sdělení Státního fondu životního
prostředí ČR nebyli vybráni pro finanční podporu z tohoto dotačního programu. Projekt byl zařazen do tzv.
zásobníku projektů a je tedy možné, že v případě dostatečných finančních prostředků v tomto programu
může tento projekt být předložen opětovně. Druhý jmenovaný projekt – Územní plán obce Rohov, je ve
stavu posuzování na Krajském úřadě v Ostravě a dle harmonogramu bude ještě v následujících měsících
uskutečněna beseda s veřejností. Letos jsme zpracovali tyto projekty :
1. Dětské hřiště Rohov – podaná žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ÚSPĚŠNÁ
2. Kaple sv. Petra a Pavla v obci Rohov – výmalba a úprava prostranství – podaná žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – NEÚSPĚŠNÁ
3. Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Rohov – podaná žádost o dotaci
na Moravskoslezský kraj – ÚSPĚŠNÁ
4. Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – podaná žádost o dotaci
na Moravskoslezský kraje – NEÚSPĚŠNÁ
5. Alej a naučná stezka bez hranic – I. etapa – podaná žádost o dotaci z Nadace OKD –
NEÚSPĚŠNÁ
6. Vesnice roku 2012 – přihláška, charakteristika a projekt na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR –
ÚSPĚŠNÁ
7. Historická alej k sousedům – podaná žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR – VE
STÁDIU HODNOCENÍ
8. Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – podaná žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury Ministerstva dopravy ČR – VE STÁDIU HODNOCENÍ
Jak je patrné z výčtu podaných projektů, letošní rok je co do získaných dotací o něco horší, ale jistě
potěšující, neboť jen na modernizaci veřejného osvětlení, respektive na potřebnou dotaci jsme čekali
několik let. Mrzí mně, že jsme nezískali dotaci na naši kapli, ovšem při současných podmínkách
v dotačních titulech můžeme být rádi za všechny získané dotace bez ohledu na ten či onen projektový
záměr. Z výše uvedeného popisu projektů tedy vyplývá, že jisté dotace již máme na modernizaci
veřejného osvětlení a na nové dětské hřiště na ul. Slezské. Tento týden zasedalo zastupitelstvo a mezi
body v programu bylo také vyhlášení výběrových řízení na nejvhodnější dodavatele či realizátory těchto
dvou projektů. Předpokládám, že do konce července vybereme ty nejvhodnější a s realizací projektů
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
začneme okamžitě. Co se týče posledních dvou projektů, tak o výsledcích hodnocení budeme vědět
v průběhu prázdnin.
Rád bych se ještě zastavil u soutěže Vesnice Roku 2012. Hodnocení naší obce proběhlo 4. června a
jsem přesvědčen, že jsme hodnotitelské komisi ukázali „co v nás je“. Nicméně komise vyhodnotila naši
obec tak, že jsme získali ocenění – ZELENÁ STUHA“, která se uděluje za péči o zeleň a životní
prostředí. Dále jsme získali Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce. Tato ocenění jsou dle
mého názoru velmi cenná, i přesto, že jsme měli ambice vyšší. Chtěl bych ještě jednou moc poděkovat
všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. Naše obec se díky získané Zelené stuze zařadila do
dalšího kola hodnocení – do celostátního kola. Hodnocení tedy proběhne ještě jednou, na celostátní
úrovni a o podrobnostech Vás budu i nadále informovat. Informovat Vás budu i nadále o přípravách na
investičních akcích letošního roku a rovněž o dalších iniciativách obce v nadcházejícím období.
Ještě pár základních informací o posledních dvou projektech. Projektem „Historická alej k sousedům“
hodláme pokračovat v obnově alejí v obci. Jedná se o plánovanou výsadbu aleje hrušní ( v počtu 90
kusů) na cestě do Háje (směr Sciborzyce Wielkie). Žádost o dotaci jsme zpracovali a zaslali do
Programu péče o krajinu (Ministerstvo životního prostředí) o výsledku hodnocení naší žádosti bychom
měli vědět více v průběhu prázdnin. Žádost o dotaci na druhý projekt „Modernizace dopravního značení
na sil. I/46 v obci Rohov“ jsme jako druhý pokus o získání dotace zaslali na Státní fond dopravní
infrastruktury, jelikož jsme s první žádostí o dotaci předloženou na Krajský úřad v Ostravě nebyli
úspěšní. O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v následujících vydáních rohovského
zpravodaje. A teď pár slov ke společenskému životu. V neděli 3. června uspořádali naši hasiči
hasičskou soutěž „Memoriál Huberta Hluchníka“. Na soutěžním poli se vystřídalo pár desítek družstev
mužů i žen z okolních, ale i vzdálenějších obcí, aby porovnali své síly a soutěžní časy v požárním
útoku. Akce to byla pěkná, stejně jako počasí,
takže jak hasiči, tak diváci mohli být spokojení.
Děkuji našim hasičům za organizaci této soutěže a
přeji mnoho trpělivosti do dalších let. V sobotu 9.
června se uskutečnil v pořadí již šestý ročník
Půlmaratónu Kietrz-Rohov. Letošního běhu se
zůčastnilo zhruba stejné množství běžců jako loni,
za což jsme rádi a s odstupem několika dnů
můžeme konstatovat, že tento běžecký závod si
místo mezi maratónci skutečně našel a rok od roku
se daří tento závod zdokonalovat. U této příležitosti
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na organizaci,
zajištění obsluhy nápojového bodu, ale také na
bezpečnosti běhu podíleli. O výsledcích závodu se
více dozvíte na našich webových stránkách. Další
společenskou akcí byla iniciativa naší mateřské
školy. „Cesta kolem světa“, která byla v sále
obecního domu představena několika desítkám
diváků. Vystoupení dětí bylo velmi pěkné, za což
dětem a jejich učitelkám děkuji a pevně věřím, že
jich bude daleko víc !!
V tomto měsíci se ještě uskuteční tradiční rohovský
odpust, o jehož programu Vás rovněž informujeme,
nicméně jménem svým Vás srdečně zvu k hojné
účasti. V měsíci červenci je naplánováno také
několik akcí, o kterých píšeme na jiných místech
zpravodaje a já Vás na tyto akce opět srdečně zvu.
Vážení občané, blíží se prázdniny. Pro děti dva
měsíce volna, pro dospělé mnohdy starost s hlídáním. Rád bych požádal především děti a mládež, aby
svůj volný čas trávily smysluplně a v bezpečí např. na fotbalovém hřišti, na dětských hřištích nebo také
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na zpevněné ploše areálu zahrádkářů, kde je možnost zahrát si fotbal, nohejbal, aj. Jistě není dobrou
vizitkou nepořádek v autobusových zastávkách, v okolí mateřské školy a dalších místech, kde
zaměstnanci obce pravidelně uklízejí a odvážejí množství odpadků.
Závěrem bych Vám všem opět moc poděkoval za součinnost při chodu obce, za spolupráci a podporu.
Do nadcházejícího období dovolených či výletů Vám přeji šťastnou cestu tam i zpět a především štěstí a
zdraví. Užívejte léta !!
Daniel Procházka - starosta

Příjezd hodnotitelské komise k Obecnímu domu
Prezentace obce Rohov_____________
______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Upozornění Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpady (splatný
jednorázově do 30.6.2012, v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč,
je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 30.6. a 30.9.2012), dále poplatek za psa a za
odvod odpadních vod do obecní kanalizace, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !
Prázdninový provoz v místní knihovně

výpůjční doba: pouze 13.7. a 16.8.2012 vždy od 16.00 – 17.30 hodin.
____________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 31.7.2012 !
______________________________________________________________________________________

POZOR ! NEPŘEHLÉDNĚTE !

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací
na vedení vysokého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie :

dne 10.7.2012 od 12:00 do 16:30 hod. v celé obci Rohov.________
______________________________________________________________________________________
Oznámení Městského úřadu Kravaře
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny dne 12. 7. 2012 v době od 7:30 do 13:30 hodin budou
veškeré agendy na odboru dopravy MěÚ Kravaře, Tyršova 5 mimo provoz.
Z technických důvodů (přechod na nový Centrální registr vozidel) bude ve dnech 2. - 4. 7. 2012 uzavřena
agenda registru motorových vozidel na odboru dopravy MěÚ Kravaře, Tyršova 5. Činnost ostatních agend
nebude omezena._________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Připravujeme zájezd pro všechny občany Rohova
Po úspěšném uskutečnění zájezdu v loňském roce Klub seniorů v Rohově ve spolupráci s Obecním
úřadem znovu připravuje zájezd pro všechny občany Rohova a to na 30. srpna 2012. Program zájezdu:
Zlaté Hory – poutní místo Maria Hilf se mší svatou, zastávka v Karlové Studánce, Pradědova galerie v
Jiříkově – výstava vyřezávaných dřevěných soch a Betlému v životní velikosti od řezbáře p. Halouzky,
prohlídka zámku v Bruntále. Předběžná cena zájezdu je 200,-Kč. Vstupné si hradí každý sám.
Zájemci o tento zájezd se mohou přihlašovat u p. Marty Švanové._________________________________

_____________________________________________________________________________________
Vzpomínka na pana učitele
Jistě jste si všimli, že v informační skříňce u naší kaple sv. Petra a Pavla bylo vyvěšeno
minulý týden smuteční parte, které oznamovalo, že 14.6.2012 zemřel ve věku 92 let pan
Jaroslav Žák, učitel ve výslužbě ze Soběchleb.
Pan učitel, tehdy pod jménem Jaroslav Žebrák, působil v minulosti v naší obci.
Citace z obecní kroniky:
„Školní budova byla za bojů o Rohov úplně zničena. První vyučování bylo zahájeno dne
10. prosince 1945 učitelem Jaroslavem Žebrákem, který sem byl přeložen z měšťanské
školy z Ostravy-Hrušova a byl pověřen vedením správy školy. Učilo se v místním hostinci p. Františka
Komárka. Školní zařízení první učebny sestávalo z malé tabule z mateřské školy a několika obyčejných
stolů, které sloužily za lavice. Každá třída měla vyučování dvě hodiny denně, protože dětí bylo mnoho,
učebna malá a učitel pouze jeden. Vyučování bylo následkem neustálého střídání velmi ztíženo a značně
ho ještě zhoršovala zima, která pronikala rozbitými okny. Částečné zlepšení nastalo, když zemský národní
výbor, expozitura v Ostravě, propůjčil na žádost místní správní komise dřevěný barák pro školu. Barák byl
postaven během vánočních prázdnin 1945 a po uhelných prázdninách se začalo v něm vyučovat. I zde
byly potíže. Nebyly lavice, skříně, nebylo nic. Díky Reálnému gymnásiu v Ostravě, Matiční ulice a
Obecné škole ve Vávrovicích, které ochotně propůjčily část ze svého nadbytečného zařízení, byla škola
vybavena tím nejnutnějším…“
Jak dlouho pan učitel v Rohově působil, kde byl v obci ubytován, jistě vědí pamětníci, v kronice tyto
údaje nejsou zaznamenány.
____________________________________________________________________________
Změna ordinančích hodin u MUDr. Šimka na středisku v Kobeřicích

Ve dnech 2.7.-4.7.2012 nebude MUDr. Šimek ordinovat. Akutní případy ošetří
MUDr. Hrubá ve Štěpánkovicích takto:
pondělí, úterý
8,00 - 12,00 hod.
středa
12,00 – 16,00 hod.
Tel.: 553675136
MUDr. Běrský nebude ordinovat v Kobeřicích 2.7., 3.7., 4.7. 2012. V těchto dnech bude ordinovat
na zdravotním středisku v Hněvošicích od 7.30 hod. do 10.00 hodin ! Tel.: 553762591

_____________________________________________________________________________________

PRAJZSKÁ LIGA HER 3
V sobotu 23.června se na hřišti TJ Sokol Bělá konalo již třetí kolo Prajzské ligy her. Jedná se o recesní

soutěže a disciplíny nejen pro zúčastněné týmy z Česka a Polska, ale také pro diváky a fanoušky. Tentokrát
se soutěžilo v 8 disciplínách, které vyzkoušeli zdatnost, sílu, vytrvalost a také zručnost při foukání a vázání

balónků, umění točit se kolem tyčky, jíst a pít na čas či hledat v moři čísel to pravé. Rohov se také zúčastnil

a 7-členný tým se snažil ze všech sil a nakonec vybojoval krásné 6.místo. Celkem soutěžilo 9 týmů (6

z českých obcí a 3 polské obce). Na prvním místě se umístili domácí, tedy tým z Bělé. Druhé místo
vybojovali zástupci ze Závady a třetí místo obsadil mladý tým z Krzanovic. Další kolo se bude konat na
podzim na polské straně v obci Krzanovice, tak hurá trénovat ať i nadále stoupáme výš a výš. Roháček o.s.
Obecní úřad Rohov připravuje pro naše důchodce každoroční

Letní setkání seniorů u dechovky

Datum a místo: neděle 29. července 2012 ve 14 hod., areál ČZS Kučakovec

O programu budete včas informování prostřednictvím místního rozhlasu a plakátů.
Určitě však nebude chybět dechová kapela Rohovanka a občerstvení !

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE

V neděli 3.6.2012 pořádal SDH Rohov na místním fotbalovém hřišti soutěž v požárním sportu mužů a žen
„Memoriál Huberta Hluchníka“.
_______________________________________________________________________________________________

V sobotu 9. června 2012 se uskutečnil již VI. ročník běžeckého závodu „Půlmaratón Kietrz – Rohov „
_______________________________________________________________________________________________

Ve středu 20.6.2012 vystoupily děti z Mateřské školy ve společenském sále Obecního domu se zábavným
programem „CESTA KOLEM SVĚTA“.
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Leaderfest 2012 - Levoča
Slovenská Levoča byla místem setkání evropských zástupců místních akčních skupin. Ve dnech 29. – 31. 5.
se půvabné slovenské městečko stalo dějištěm dalšího ročníku Leaderfestu pod režijním vedením Místní
akční skupiny LEV. Loňský ročník, který probíhal ve Štramberku, nasadil organizátorům vysokou laťku, ale
letošní spokojenost účastníků byla evidentní na každém kroku. Bohatý kulturní program doplnil nabídku
zajímavých mezinárodních workshopů s aktuální tématikou a místní i zahraniční účastníci měli opravdu
plně vytížený pobyt.
Naše Místní akční skupina Hlučínsko se zúčastnila prezentace v rámci krajského sdružení místních
akčních skupin Moravskoslezského kraje. Každá z osmi místních akčních skupin našeho kraje přivezla do
Levoče jeden svůj typický regionální produkt. A co jiného by nás vystihlo lépe než naše „prajzké“ koláče!
Jako vždy skvělé! Na Slovensku měli možnost ochutnat koláče paní Dostálové z Rohova a stejně jako na
ostatních akcích poptávka převýšila nabídku. I v budoucnu máme záměr tento náš hlučínský kulinářský
klenot propagovat na všech nám dostupných akcích. Děkujeme paní Dostálové za vstřícný přístup a skvěle
připravenou místní specialitu.
Při společné prezentaci byla zastoupená také Národní síť místních akčních skupin České republiky.
V sekci fotogalérie můžete shlédnout kratičký průřez, který Vám nastíní skvělou atmosféru Leaderfestu
2012.
Vaše MAS Hlučínsko

______________________________________________________________________________________

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc červen 2012

Jubilanti – 50 let 1 občan
55 let 1 občanka
65 let 1 občanka, 1 občan
90 let 1 občanka
Narození – 2 chlapci

Dne 24.6.2012 se dožila 90– ti let paní Marie Rumlová. U příležitosti tohoto významného
životního jubilea přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

__________________________________________________________________________________

ZVEME VÁS
TJ SPARTAK ROHOV pořádá na místním hřišti
ve dnech 7. – 8.7. 2012
tradiční

Sportovní slavnost

Program:

Sobota 7.7.2012
14.00 hod.
17:00 hod.
20.00 hod.

-

turnaj starších hochů za účasti týmů: Rohov, Sudice, Wojnovice (PL)
Hry bez hranic
diskokarneval s DJ Ambrožem

Neděle 8.7.2012
13.00 hod.

-

19.30 hod.
20.00 hod.

-

turnaj mužů „Memoriál Antonína Havaly“ za účasti týmů:
Rohov, Sudice, Strahovice, Kobeřice
v mezičase utkání mladších žáků
losování věcné tomboly
diskokarneval s DJ Ambrožem

Bohaté občerstvení v průběhu sportovní slavnosti zajištěno !
Srdečně zvou pořadatelé !
____________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci s TJ Spartak Rohov zve všechny
nadšené sportovce i nesportovce na tradiční

☺ HRY BEZ HRANIC ☺

7.7.2012 od 17:00 hod na hřišti TJ Spartak Rohov
Soutěžit se bude v recesních disciplínách různého kalibru, které prověří vaše síly
a také vás zaručeně pobaví.
Neváhejte a sestavte 6-ti členné družstvo (+2 náhradníci)
a přihlaste se na tel: 777 21 99 11, nebo osobně u Zuzky Bočkové.
Těší se na Vás Roháček, o.s.

______________________________________________________________________________________
Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci s TJ Spartak Rohov zve všechny nadšence fotbalu na

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
KDY: v sobotu 21.7.2012, prezentace v 13:00, začátek 14:00
KDE: hřiště TJ Spartak Rohov
HRÁČI: mužstva 4 + 1, s možností hokejového střídání náhradníků
- Přihlásit se můžou všichni, co se nebojí fotbalu, nevadí jim bolavé nohy, mají rádi zábavu a hlavně
,,poháry s pěnou“, neboť právě o pivní výhry se bude hrát ☺
S SEBOU: kopačky, formu a dobrou náladu (sprchy zajištěny)
- startovné 300,- Kč/družstvo
KDE SE PŘIHLÁSIT:
- Martin Halfar, tel: 776 461 975,- přihlašujte se nejpozději do 14.7.2012

Občerstvení zajištěno, fanoušky si vezměte s sebou, těšíme se na Vás !
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Bude vás zajímat – předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za obec Rohov.

Na základě sdělení Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě Vás seznamujeme
s předběžnými výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 za obec Rohov.
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu, Rohov, období: 26.3.2011
26.3.2011[1] 1.3.2001
302
297
svobodní
134
129
ženatí
148
152
rozvedení
12
10
ovdovělí
8
6
320
312
svobodné
118
118
vdané
147
156

Muži celkem
z toho
Ženy celkem

z toho
rozvedené
ovdovělé
Obyvatelstvo podle náboženské víry, Rohov,
období: 26.3.2011
26.3.
2011
[1]
622

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k církvi,
náboženské společnosti
Věřící - hlásící se k církvi,
náboženské společnosti[2]
Církev
římskokatolická

z toho

Církev
československá
husitská
Českobratrská
církev
evangelická

Bez náboženské víry

1.3.
2001

3.3.
1991
592

.

.

.

332

560

552

539

neuvedeno

5

.

44

33

.

552

Česká
republika

z toho
podle
státního

-

-

-

-

-

.

34

27

20

26.3.2011[1] 1.3.2001
622
609
401
500
31
17
17
26
13
28
1
1
1
13
122

11

26.3.
2011
[1]
Obyvatelstvo celkem
622

občanství

Obyvatelstvo podle národnosti, Rohov, období: 26.3.2011

Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slezská
slovenská
z toho
polská
národnost
německá
romská

287
.
144
.
.
305
.
143

Obyvatelstvo podle státního občanství, Rohov,
období: 26.3.2011

609

299

3.3.1991

13

3.3.1991
592
456
31
67
18
3
16
.

____________________________________________________

Slovensko
Německo
Polsko
Ukrajina
Rusko
Vietnam

1.3.
2001

3.3.
1991

609

592

595

585

.

4
2
1

1
1
1
-

.
.
.
.
.
.

Jak se změnila situace v obci Rohov
dle
zveřejněných
předběžných
výsledků sčítání lidu, domů a bytů
2011 ? Počet obyvatel se za 20 let (od
sčítání v roce 1991) zvýšil o 30 osob,
počet žen převyšuje počet mužů, zvýšil
se počet osob bez náboženské víry,
vzrostl počet nezaměstnaných lidí.
I v naší obci přibývá rozvedených
mužů i žen a ovdovělých osob. Je
potěšitelné, že mezi našimi obyvateli
vzrůstá počet lidí s vysokoškolským a
středním vzděláním (střední vč.
vyučení, úplné střední s maturitou).
Bohužel i v naší obci obyvatelstvo
stárne - od roku 1991 poklesl počet dětí
od 0 do 14 let o 36, zároveň vzrostl
počet nejstarších obyvatel o 11.

_________________________________________________________________________________
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, Rohov, období: 26.3.2011

Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní[2]
zaměstnaní
zaměstnanci
z
toho

zaměstnavatelé
osoby pracující
na vlastní účet
nezaměstnaní

v tom

Ekonomicky neaktivní

26.3.2011[1] 1.3.2001
622
609
318
297
289
273
222
228

3.3.1991
592
297
295
.

5

.

.

35

.

.

29
279

24
310

2
295

_____________________________________________________________________________________

Knihovníci z Opavy poznávali Hlučínsko
Krásy Hlučínska a jeho blízkého okolí se rozhodli poznat v rámci vzdělávání knihovníci z Opavy. Dne
16.5.2012 navštívili i knihovnu v naší obci.
Do Rohova jsme se přesunuli přes Sudice. Při vjezdu do
Sudic od polských hranic jsme si připomněli události
března - dubna 1945, kdy o okraj Sudic byly sváděny tuhé
několika denní boje mezi 1. československou brigádou pod
vedením Ludvíka Svobody a německou armádou.
Abychom odlehčili chmurnou chvíli připomenuli jsme si
několik rázovitých skazek o Rusácích a našich, neboť to
patří k místnímu koloritu. Sudice a sousední Třebom byly
německé obce na území Československa, proto tyto obce
byly hluboce poznamenány následným vystěhováním
německých obyvatel, jehož důsledky pociťují tyto
příhraniční obce dodnes. Tíživou historii místa a osudy
zejména žen přiblížila ve svých povídkách slezská spisovatelka Eva Tvrdá, která se v knize Třešňovou alejí
inspiruje smutnými osudy německých obyvatel i osudy Volyňských Čechů, kteří zde po válce přišli.
V obci Rohov jsme navštívili nový obecní úřad a novou knihovnu. Zasvěceným průvodcem nám byl pan
starosta.
Poté následovalo občerstvení v rázovité hospůdce, v nabídce byla pečená vepřová kolena s pivem
z domácího pivovaru. Člověk má prostě okusit to nejlepší, co mu krajina a člověk nabízejí a v Rohově se
nám to splnilo mírou vrchovatou.
Mgr. Z. Bornová, ředitelka knihovny P. Bezruče v Opavě
______________________________________________________________________________________

NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB
-

Zajištění stravy – rozvoz obědů, pomoc při podávání obědů, pomoc s vedením domácnosti
Zajišťování nákupů, pochůzky, pomoc při osobní hygieně
Dohled nad dospělým občanem, pomoc při kontaktu s úřady
Zapůjčování kompenzačních pomůcek za velmi příznivé ceny
(elektronické polohovací postele, toaletní křesla a pod.)
Kontakt: Karin Kuřicová- tel. : 606-168 192, Email: domaciasistence@seznam.cz
Na internetu k vyhledání pod „ Pečovatelská služba v Kobeřicích ¨
Nezisková organizace
Občanské sdružení

Kobeřice, Stiborská 40
747 27
IČO 27031012

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Na Festivalu kultury Hlučínska vystoupí hned
v úvodu naše dechová kapela Rohovanka (viz. plakát
vlevo). Přijeďte si ji poslechnout !
____________________________________________

Vyšlo další číslo vlastivědného časopisu Hlučínsko,
věnované pro tento rok tématu „Práce“.
Z obsahu čísla 1 / 2012:

Můžete se dočíst o práci či
počátcích dobývání kamenného
uhlí na Hlučínsku, o historii
továrny Holuscha a spol. (Dolní
Benešov) či továrny na
zpracování lnu (Chuchelná).
Z osobností si připomeneme
120. výročí narození Ludmily
Hořké či 300. výročí narození
krále Fridricha II. Velikého.
Představí se nám také městský
obvod Petřkovice. Seznámit se můžete s historií farnosti
v Bolaticích či Okresního archivu v Hlučíně a naleznete zde
rovněž další články týkající se oblasti Hlučínska.
Časopis si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu 35,- Kč.

---____________________
__________
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