Vychází v prosinci 2014
č. 12/2014
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
jen pár dnů nám zbývá do Vánoc a také do konce letošního roku. Nevím jak Vám, ale mi osobně tento rok uběhl
neuvěřitelně rychle. Možná je to i tím, že jsme měli v naší obci letos mnoho práce, realizovalo se rekordních pět
investičních projektů a když do toho všeho zahrnu i více jak 30 uskutečněných kulturních či sportovních aktivit,
tak se nemohu divit, že nám ten rok rychle uběhl. V posledních týdnech absolvuji řadu seminářů a konferencí,
kde se seznamuji s výhledem do budoucna po stránce rozvoje naší obce. Z dosud zjištěných informací mohu
s jistotou konstatovat, že jsme doposud měli velké štěstí, že se nám za poslední roky podařilo zrealizovat
všechny plánované projekty, týkající se rozvoje naší obce. Výhled pro rozvoj venkova, potažmo naší obce totiž
bude do značné míry omezen dotační podporou. Možnosti dotační podpory na různorodé oblasti rozvoje
venkova sice jsou a budou, ale zřejmě již v menší míře. Z toho usuzuji, že můžeme být všichni rádi, že máme
spoustu práce za sebou a navíc, většinou dotačně podpořenou. Jsou před námi samozřejmě další plány pro příští
roky, a již v těchto dnech pracujeme na přípravách, ale o konkrétních aktivitách Vás budu informovat
v následných vydáních Rohovského zpravodaje.
Vždy ke konci roku se děkuje, rekapituluje, zamýšlí nad tím, zda jsme rok prožili úspěšně či neúspěšně. Snažil
jsem se již v říjnovém vydání Rohovského zpravodaje shrnout vše podstatné – poděkování, rekapitulaci či
zamyšlení nad minulostí a budoucností, proto bych se dnes opakovat již nechtěl, nicméně u příležitosti konce
kalendářního roku Vám všem ještě jednou moc děkuji za vše, co buď pro mne osobně či pro celou naši obec
děláte, velmi si toho vážím !
Závěrem mého dnešního úvodního
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné slova ( v lednovém vydání budu
štědřejší na řádky ) Vám všem
vánoční
vánoční svátky, hodně zdraví
přeji v právě končící adventní době
a štěstí v novém roce 2015
a za pár dnů ve vánoční době
pohodu, klid a pevné nervy
přejí zaměstnanci Obecního úřadu.
ovlivněné
všudypřítomnou
reklamou a nabídkou slev snad na
vše možné. Přeji Vám hojnost Božího požehnání, vzájemnou úctu, zdraví, štěstí, spokojenost v rodinném
společenství, úspěchy v zaměstnání a spokojený život v naší obci.

S úctou

Daniel P r o c h á z k a , starosta

________________________________________________________________________________________
Mikulášská nadílka
V předvánočním čase vždy přijde svatý Mikuláš, aby dětem předal nějaký dárek, jinak tomu nebylo ani letos,
kdy 4.12.2014 přišel také za námi. Vše začalo v kapli sv. Petra a Pavla, kde proběhla dětská mše, po ní pak děti
navštívil sám Mikuláš a společně s Andělem šli průvodem do sálu obecního domu, kde je následovaly děti
v doprovodu rodičů. Na sále ovšem na děti čekalo nemilé překvapení: sám čert. Mnozí se báli, ale svatý Mikuláš
je ochránil. Nejdříve řekl něco o sobě, pak děti zazpívaly píseň Andělovi a každý dostal dárek. Poté byl pozván
pan farář, který dal všem přítomným požehnání a my se tak mohli spokojeně rozejít do svých domovů.
___________________________________________________________________________________
Adventní dílna & jarmark V sobotu 29. listopadu 2014 proběhl již třetí ročník akce: adventní jarmark a dílna.
Datum bylo vybráno již tradičně, a to před 1. Adventní nedělí. Celá budova obecního domu se proměnila do
předvánočního kabátu. V části dílny si mohli lidé vyrobit adventní věnec, nazdobit perníček, vyrobit přáníčko,
ozdobu či tašku na dárek. Veškerý materiál byl přitom dostupný za nákupní cenu. V části jarmark si mohli
příchozí nakoupit. K výběru bylo z velké škály stánků, lidé si mohli zakoupit sladké dobroty od paní Slaninové
či domácí zabijačku nebo si již pořídit první vánoční dárky (bižuterie, výrobky z chráněné dílny Vlaštovičky,
doplňky do domácnosti, ozdoby, svíčky či okrášlit dům z produktů od Květinářství Rohovský). Stánkaři byli
voleni hlavně z řad místních lidí a z lidí z blízkého okolí. Nesmíme opomenout také program, který zahájila
místní mateřská škola v doprovodu našich milých seniorek. Za což patří všem velký dík. Klub seniorů se ovšem
nepodílel jen na vystoupení. Jako tradičně již naše milé seniorky napekly místní dobroty (včetně cukroví) a lidé
tak mohli z jejich kuchařského umění vše ochutnat. Ještě jednou všem seniorkám mockrát DĚKUJEME.
Pomohly tak dotvořit krásnou předvánoční atmosféru. Z dalšího občerstvení si pak mohli návštěvníci vychutnat
tradiční vánoční punč a grilovaného kapra a klobásky. A během toho, co rodiče popíjeli punč, měly jejich
ratolesti možnost nechat si namalovat něco pěkného na obličej, čekání než na děti přijde řada, jim zkracovala
pohádka, na kterou se mohly dívat.
Děkujeme všem, kteří nám na akci pomáhali a to jak z řad všech dobrovolníků, tak také členů spolku Roháček a
členkám Klubu seniorů.
Roháček o.s.

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Obecní úřad Rohov zve všechny přátelé obce na

,,ROHOVSKÝ KRMÁŠ“
V SOBOTU 20.12.2014
PROGRAM:
15:00 Mše svatá v kapli sv. Petra a Pavla
16:00 vystoupení souboru BURIANKY z Bolatic
17:00 vystoupení žáků ZŠ Sudice
17:30 Autorské čtení Anny Malchárkové – kniha ,,Vyhnalovec“
Od 18:30 volná zábava s Rohovankou

Občerstvení v podobě kávy, čaje a koláčů zdarma zajištěno.

______________________________________________________________________
Obecní úřad zve
na:

„zpívání koled u vánočního
váno ního stromu“
v

přijďte si zazpívat - letos v jiném časovém termínu sobotu 27. prosince 2014 po mši svaté před kapli sv. Petra a Pavla.

Bude připraveno něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku a vánoční cukroví !__________

Taneční
kurzy v Rohově
Taneční kurzy začaly probíhat
v sále Obecního domu od
29.9.2014. Zúčastnilo se jich 15
párů.
Probíhaly v 10 lekcích a byly
ukončeny v sobotu 6.12.2014
závěrečnou kolonou.
Tancem účastníky provázeli
Alena a Vlastimil Koneční.

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy Sudice
Projekt STAGE 14 – GPS aktivita Dne 20. 11. 2014 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili aktivity GPS. Tato
aktivita byla zaměřena na práci s GPS přístroji v terénu, kterou pro nás připravila Střední průmyslová škola
stavební Opava. Vše začalo krátkou prezentací ve škole, kde se žáci seznámili s přístroji a velice rychle se
s nimi naučili pracovat. Poté následovala samotná aktivita v okolí Sudic. Dívky a chlapci šestých a sedmých tříd
byli rozděleni do skupinek po dvou až třech žácích. Všechny skupiny dostaly určité souřadnice, ke kterým
museli dojít. Vše bylo zakončeno tím, že někde v obci byly schovány dárečky (šlo o propisky a flash disky) a
žáci je museli podle daných souřadnic najít. I když nám počasí nepřálo, tak se tato aktivita moc povedla, děti
z ní měly velkou radost a nám nezbývá než poděkovat stavební škole Opava a paní instruktorce ze příjemně
strávené čtvrteční dopoledne s GPS aktivitou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš 2014 Tak jako každý rok, tak i letos a to v pátek
5. 12. 2014 k nám zavítal Mikuláš společně s čerty a anděly,
kteří se rozhodli „potěšit“ nejen prvňáky a děti v mateřské
školce, ale i vyšší ročníky naší školy. Mikuláš si vyslechl
krásné básničky a písničky našich žáků, kteří pak byli
odměněni menšími sladkými dárečky. Také se našli žáci, které
si vzali do parády čerti! V lepším případě je potřeli uhlím a
někteří dokonce skončili v pytlích, které měli čerti u sebe.
Nakonec ale vše dopadlo dobře a z dárečků, které nám přinesl
Mikuláš s anděly, se mohly radovat všechny děti, které byly tento den ve škole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ
Nová přírodovědná učebna a především nové a moderní pomůcky nám
umožňují i v naší škole využívat metodu badatelsky orientovaného
vyučování. Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou
zvídavost. V přírodopise, chemii a přírodovědném kroužku je
zařazována tato metoda pravidelně. Žáci 6. třídy mají za sebou
zajímavé bádání týkající se kvasinek. V průběhu hodiny mohli žáci
pomocí pokusů a s využitím mikroskopu provádět v malých
skupinkách vlastní bádání a pozorování. Badatelsky orientované
vyučování je pro učitele náročné na přípravu, ale velice přitažlivé pro
žáky. Nepředkládají se žákům hotové znalosti, ale žáci si mohou „přijít věci na kloub“ sami.
Ing. Hana Nováková, učitelka přírodopisu a chemie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vánoční jarmark na Základní škole v Sudicích
V neděli 14. 12. 2014 se v naší škole uskutečnil již
tradiční a mezi veřejností, žáky, učiteli tolik oblíbený
„VÁNOČNÍ JARMARK“. Celé odpoledne se
odehrávalo v poklidné, přátelské a předvánoční
atmosféře. K celkové pohodě a radosti nás všech
přispěl především pestrý program, který si pro nás
připravily děti z mateřské a základní školy. Pásmo
písniček, básniček, scének a vtipů – to vše mohl vidět
každý, kdo jarmark navštívil. Po vystoupení dětí se pro
veřejnost otevřel školní vánoční trh, kde si všichni
návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější vánoční předměty. Během celé akce nechyběla možnost
občerstvení a příjemného posezení s přáteli. Doufáme, že se Vám tato předvánoční akce líbila a
správně Vás naladila na blížící se vánoční svátky. Šťastné a veselé Vánoce, spoustu dárků pod
stromečkem a hodně štěstí do nového roku 2015 Vám všem přeje kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ
Sudice.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 23. prosince 2014 do 4. ledna 2015 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
úřední hodiny Městského úřadu Kravaře

Úřední hodiny v době Vánočních a novoročních svátků
Út 23.12.2014 úřední hodiny 08:00 -14:00 hod. (všechny budovy otevřeny - kromě zámku)
Po 29.12.2014 úřední hodiny 08:00 -17:00 bod. (všechny budovy otevřeny - kromě zámku)
Út 30.12.2014 úřední hodiny 08:00 -14:00 hod. (všechny budovy otevřeny - kromě zámku)
St 31.12.2014 úřední hodiny 08:00 -13:00 hod. (všechny budovy otevřeny - kromě zámku)
Pá 2.1. 2015 všechny budovy MěÚ budou zavřeny.
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Informace – odpady v naší obci
V pořadí měst a obcí v kategorii do 4 tis. obyvatel Moravskoslezského kraje v jubilejním 10. ročníku
soutěže O keramickou popelnici za rok 2014 se obec Rohov umístila na 60. místě (vloni na 90. předloni na
45. místě). Soutěž každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKOKOM. Soutěž hodnotí výtěžnost v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.
_________________________________________________________________________________________

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2015
Usnesením zastupitelstva obce Rohov ze dne 15.12.2014 byla schválena s účinností od 1.1.2015 obecně závazná
vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Sazba poplatku na rok 2015 činí pro poplatníka 510,- 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 16. února 2015, 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)!
V příštím čísle zpravodaje bude rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA
ODPADY, který si vyplněný přinesete sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude
zaplacen společným zástupcem místní poplatek.
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické subjekty a osoby oprávněné k podnikání !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svozový kalendář na rok 2015 pro svoz popelnic otiskneme v lednovém čísle zpravodaje - svoz bude vždy
v úterý jako obvykle !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 5.1.2015 !
Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2015 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2015

Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m3 (bez DPH) 39,56 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
______________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2016
V r. 2015 se Tříkrálová sbírka Charity Hlučín uskuteční v naší obci v sobotu 3. ledna 2015.
_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
O Slezsku aneb Co Češi neznají
Fejeton
Tak už je to zase tady! „Sněhová kalamita na severní Moravě!“ hlásají novinové titulky. No, na
přívalech sněhu na konci února by nebylo nic divného a ani sever Moravy není územím s typickým
středozemním klimatem, kde by člověk očekával sníh jen stěží, ale to bychom se nesměli dál ve
zprávách dočíst, že sníh ochromil život především v Opavě a jejím okolí. Pořád vám na tom
nepřipadá nic divného? Ani se nedivím, protože většina Čechů netuší, že Opava neleží na severní
Moravě, ale ve Slezsku. „A severní Morava není Slezsko?“, zeptal by se každý druhý Čech. Ne,
není! Stejně jako Skotsko není Anglie, tak Slezsko není Morava, a to ani ta severní. Jak je tedy
možné, že většina Čechů v lepším případě toto zaměňuje a v horším případě vůbec netuší, že
Slezsko je jednou ze tří historických zemí tvořících Českou republiku? To přesně nevím, ale je
pravda, že z dob svých školních let si mnoho zmínek o Slezsku moc nepamatuji, snad jen
z dějepisu něco o slezských válkách a pak z literatury Bezručovy Slezské písně. Kam se nám to
české Slezsko ztratilo? Je všude kolem nás, na mapách, v názvech i v našem státním znaku, ale
ne v našich hlavách! Abych byla přesná, ne v hlavách nás, Čechů. Poláci bezpochyby vědí, kde to
jejich – polské – Slezsko je a že je nedílnou součástí jejich země. Myslím, že bychom si měli
v tomto směru od svých polských sousedů vzít příklad. Nemusíme nutně znát přesné hranice toho
našeho českého Slezska, není nutné vědět, která část dvojměstí Frýdku-Místku je na Moravě a
která ve Slezsku, či při cestě Ostravou přemýšlet, zda jsem v tuto chvíli v moravské či slezské
části města, ale určitě bychom měli o existenci Slezska vědět a nezaměňovat je s žádnou jinou
částí naší republiky. A možná by nám pomohly obyčejné brýle! Že nerozumíte? Když jsem totiž
nedávno opět dělala osvětu a divila se, jak je možné, že ani mnozí kolegové z česko-polského
příhraničí neumí české Slezsko ukázat na mapě, tak kolega Andrzej z Dolního Slezska docela
vtipně poznamenal: „Třeba je to jen tím, že mají špatné brýle.“ A tak možná bude jen stačit všem
těm, kteří o Slezsku nevědí, nechat předepsat nové brýle!
Ing. Jana Novotná Galuszková, Euroregion Silesia
______________________________________________________________________________

MUDr. Prasková
oznamuje
Na dětském zdravotním
středisku v Kobeřicích
v
úterý
nebude

23.12.2014
poradna.

Ordinace od 7 - 10
hod.

Ve středu 31.12.2014
ordinace od 8 - 10 hod.

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Analýza odpadů – výsledky II. kola - obec Rohov 6.11.2014 na vzorku 16 domácností
Složka K.O.
Papír
Sklo
Plasty
Obaly z kovů
Biologický odpad
Tetrapaky
Textil
Jiné – Stavební suť
Komunální odpad
Nebezpečný odpad
Celkem

23.9.2013
Množství
% podíl
(kg)

41
18
29
13,5
110
1,5
5
26
97
--333

12,3
5,4
8,7
4,1
33,1
0,45
1,5
7,8
29,1
--100%

6.11.2014
Množství (kg)
% podíl
11,5
16,5
9,2
2,5

56,3
0,8
8,5

69,8

3,68
5,27
2,94
0,8
18
0,25
2,72
22,32
42,66
1,34
100%

Rozdíl v %
- 8,62

- 0,13
- 5,76
- 3,3
-15,1
- 0,2
+ 1,22
+ 14,52

133,4
+ 13,56
4,2
+ 1,34
312,7
(↓20,3)
V tabulce najdete porovnání s výsledky z minulého roku. Pokud se týká bioodpadů je Rohov nejlepší obec,
kterou firma JRK Waste Management s.r.o. tento rok analyzovala. Výsledný podíl 18% bioodpadu ze
sledovaného komunálního odpadu (KO) je daleko pod běžným průměrem, který je někde mezi 30-40%
bioodpadu. Zvýšené množství KO bylo hlavně způsobené větším množstvím popela a dětských plenek – tyto
dvě složky nebyly v minulém roku ve sledovaném vzorku v tak objemném zastoupení. Nakonec bylo naváženo i
81,5 kg tzv. MIX odpadu, který se skládal převážně z popela, kamínků, různých úlomků, hlíny
a nerecyklovatelného komunálního odpadu. Ten se rozdělil v poměru mezi následující složky:
1. 20% - Bioodpad (dřevní popel)
2. 20% - Suť (úlomky, kameny, škvára)
3. 40% - Komunální odpad (uhelný popel, nerecyklovatelné zbytky odpadu, plenky)
Mgr. Martin Markuljak, projektový manažer

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Vítání občánků se konalo v sále Obecního domu v neděli 7.12.2014. Starosta obce na něm mezi občany obce
slavnostně přivítal 6 dětí (ze 7) narozených v roce 2013 (4 děti) a v roce 2014 (3 děti), z toho 4 chlapečky a 2
děvčátka. Děti z mateřské školy vedené ředitelkou paní Nevřelovou všem hezky zarecitovaly, zněla krásná
hudba v podání Petra Němce a zpěvaček chrámového sboru ze Sudic. Rodiče přijali gratulace, přání všeho
nejlepšího, zapsali se do pamětní kroniky obce, dále obdrželi pamětní list, maminky kytičku a finanční dar od
obce 1000 Kč za každého přivítaného občánka.____________________________________________________

BRUSLENÍ PRO VŠECHNY !
SDH Rohov pořádá spolu
s obcí Sudice pro občany

veřejné bruslení
Vstup zdarma,
doprava vlastní !
Od 13.00 hodin do 14.00 hodin
se bude hrát hokej
Rohov – Sudice !

____________________________________________________

SDH Rohov také zve
občany na tradiční
hasičský ples, který se
bude konat 7.2.2015 !
Prodej vstupenek u
p. Kateřiny Žídkové,
tel.: 775 639 727

__________________________________________________________________________________
Předvánoční setkání seniorů
K předvánočnímu období již tradičně patří setkání
seniorů. Pozvání na tuto akci přijalo v pátek
21.11.2014 skoro 55 občanů. Přítomné přivítal
starosta obce, v úvodu vystoupily se svým pásmem
děti z mateřské školy. V programu, určeného pro
seniory, pod názvem „Šlágry našeho mládí“, vystoupil
známý ostravský zpěvák Zdeněk Krásný, který zazpíval
také písničky na přání a v závěru vánoční písně –
závěrečnou byla „Ave Maria“. Spolu s ním si zazpívali
také přítomní senioři. O další hudební doprovod se
postarala dechovka Rohovanka se svými sólisty. Jako
občerstvení byly podávány rohovské koláče a káva,
setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavka Betlémů dětí z MŠ se uskutečnila
Setkání organizátorů Půlmaratónu Kietrz –
ve vstupní hale Obecního domu
Rohov proběhlo 28.11.2014 v Kietrzi
_________________________________________________________________________________
Okénko TJ Spartak

Pozvánka na fotbalový zápas
Fotbalový zápas mezi výběrem mužů a staršími hochy se uskuteční na místním hřišti v sobotu 20.12.2014 - ve
13:30 hodin bude sraz, ve 14:00 hodin se hraje !!!

Pozvánka na turnaj v ping - pongu
V sobotu dne 27.12.2014 se uskuteční v tělocvičně na místním hřišti turnaj v ping-pongu.
Děti a mládež do 15 let začátek ve 13:00 hodin !
Dospělí od 15 let začátek v 15:00 hodin !
Přihlášku hlaste na tel. 739573890 (p. Jiří Hluchník) nebo na tel.: 776707902 (p. Aleš Nevřela)______________

___________________________________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za úspěšným rokem 2014
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí k bilancování
dosažených výsledků a představování výhledů do budoucna. Ne jinak je tomu u
Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 2014 opět zrealizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji regionu a spokojenosti jeho obyvatelstva.
Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí,
v Bolaticích, Den učitelů v Kravařích, Setkání chrámových
v Šilheřovicích, Darování krve se starosty Hlučínska,
sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Ve spolupráci
Hlučínsko pak uspořádalo Festival kultury a hlučínských

jako např. Bál Hlučínska
sborů
Hlučínska
Otevírání
turistické
s Místní akční skupinou
řemesel v Hlučíně.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už
z evropských nebo národních programů. Z Moravskoslezského kraje obdrželo
SOH letos hned 2 dotace a to na realizaci projektů „Projektovým
managementem k rozvoji regionu Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji regionu Hlučínska“.
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie to pak byla dotace
na projekt "Festival přeshraniční kultury" (Euroregion Silesia - CZ), v rámci kterého proběhly dva festivaly
(v Tworkowě a v Hlučíně), na kterých se prezentovaly folklorní soubory z Hlučínska i spolupracujících
polských gmin a byl vydán společný česko-polský zpěvník lidových písní.
V letošním roce byly navíc
ukončeny také 3 další projekty
financované
z Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu „Propagací a výměnou zkušeností k rozvoji
regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i polské gminy prezentovaly na výstavách cestovního ruchu
Regiontour v Brně a GLOB v Katowicích.
Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení projektu „Česko-polský
příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“, v rámci kterého byl vytvořen interaktivní
mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4 jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony.
V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlučínsko a polské gminy očima malířů a
fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce 2013, se letos sešli také malíři a malířky z obou stran
hranice na dvou malířských plenérech (v Krzanowicích a v Bolaticích), aby zhotovili díla zachycující krásy a
zajímavosti našeho regionu. Veřejnost mohla vzniklá díla obdivovat na několika výstavách, a to především
v Kravařích a v Hlučíně, na polské straně poté v Tworkowě, Krzanowicích, Pietrowicích Wielkich a v Kietrzu.
Během roku také úspěšně probíhala realizace vzdělávacího projektu
„Zahrada plná plodů a radosti“ (SZIF), jehož cílem je prohloubit u
obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou
k rozvoji regionu Hlučínska, spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho občanů naleznete na
www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv a na nově vzniklém mapovém portálu
mapy.hlucinsko.com.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2015 a děkuje všem starostům a starostkám
z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům, spolkům, organizacím,
podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci
tohoto specifického příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková, SOH

Společenská kronika – měsíc listopad 2014
Jubilanti – 75 let 1 občan
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Projekt Modernizace venkovské
infrastruktury
ke sportovním areálům v obci Rohov
Obec
Rohov
díky
finanční
dotaci
z
Moravskoslezského
kraje
provedla
v průběhu
měsíců srpna – října 2014 opravu chodníků
na katastru obce. Celkové náklady byly ve výši
629.200,- Kč, dotace je poskytnuta v maximální
výši 250.000,- Kč a zbylé výdaje uhradila obec ze
svého rozpočtu. Opravovaly se chodníky na ulici
Dolní, Horní, Polní a Luční vedoucí k místnímu
fotbalovému a dětskému hřišti a k centru
volnočasových aktivit v obci. Opravou došlo ke
zlepšení funkčnosti a bezpečnosti na těchto
komunikacích. Informace o projektu naleznete také
na webových stránkách www.rohov.cz

Projekt Modernizace venkovské
infrastruktury ke sportovním areálům v
obci Rohov je spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a
rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014._______________________________________

______________________________________________________________________
Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících
v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí
skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál
tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají, což pro
něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže
vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního
kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý
den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní. První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale pak se
můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo na míru, i s ohledem na to, že chtěl zase co nejdříve sportovat.
Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že
na začátku sezony se zase vrátí na hřiště. Navíc neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet a v případě
potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina, což pro něj bylo
zvláště důležité, protože mladší dceři je teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat někam přes půl
republiky, mí blízcí mě mohli kdykoliv navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je hrozně na sladké, se pak už
sám nabízel, že za mnou zajede s nějakými papíry. Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu se zákusky z vlastní výrobny,“
usmívá se Miroslav Hvozdík a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu pravidelné návštěvy klimkovických lázní
líbily i v budoucnu. „Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“
Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106, e-mail: recepce@sanklim.cz

_________________________________________________________________________________________________

Máte problém s příjmem
Tv a Sat programů.
Seřídíme Vám televizní a satelitní antény,
dále naladíme a seřídíme programy.
Opravy televizních a satelitních přijímačů.
Opravy dálkových ovladačů.
Opravy Notebooku, monitoru a ostatní
spotřební elektroniky.

Kontakt:
Rataj Rudolf, Lesní 12, Bolatice
Tel.: 553 655 229,Mobil: 732 379 994
email: rataj63@seznam.cz

Vyšel nový vlastivědný časopis
Muzea Hlučínska !
Můžete se v něm dočíst o skanzenech na
Hlučínsku, pomnících padlým v 1. sv. válce
na Hlučínsku a další zajímavosti. Časopis je
k zakoupení na obecním úřadě !
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