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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dostává se do Vašich domácností další vydání Rohovského zpravodaje, ve kterém bych Vám opět přiblížil
dění v naší obci a zejména na našem úřadě za uplynulý měsíc. Každý rok se opakuje scénář podle kterého se
řídíme prakticky beze změny. Jsme totiž v období, ve kterém se připravují letošní projekty, tedy především
investiční akce, ale také neinvestiční, jinými slovy kultura, sport a společenský život. První jmenované akce
jsem již popsal v minulém vydání, nicméně konkrétněji. Jedním z prvních plánovaných projektů je
investiční akce pod názvem „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Rohov“. Tímto projektem
hodláme kompletně zmodernizovat síť veřejného osvětlení v naší obci, a to výměnou všech svítidel, kterých
v síti máme 69 kusů. Tento typ svítidel – Elektrosvit 125 W je již za svých bezmála 30 let značně
v pokročilém stavu a výměna za nová svítidla je více jak žádoucí. V projektu zhotoveném zodpovědným
projektantem máme navržena již moderní svítidla, která svou stavbou a vybavením odpovídají současným
nárokům na bezpečnost a energie. Tato svítidla mají navíc ve své výbavě regulaci, která bude schopna po
nastavení času (zejména v nočních hodinách) ztlumit svou svítivost a tím značně ušetřit na svých nákladech.
Pochopitelně bude brána v úvahu ekonomičnost a bezpečnost především provozu na pozemních
komunikacích. V rámci projektu bude síť veřejného osvětlení rovněž rozšířena o tři nová svítidla a to
v místech, kde je to nevyhnutelné. Jde o místa, která jsou nasvětlena nedostatečně nebo vůbec. Důležitá
bude také výměna dvou stávajících
rozvaděčů na ul. Slezské, které budou nahrazeny jedním zcela
kompatibilním rozvaděčem. Celkové náklady projektu jsou projekčně navrženy ve výši 761.000,- Kč a obec
díky předložené žádosti o dotaci může získat z krajského dotačního programu dotaci ve výši 494.000,- Kč.
Naše spoluúčast se v případě přiznání dotace a následné realizace bude na projektu podílet částkou
267.000,- Kč, což je cca 35 %. Podotýkám, že pochopitelně se vše bude realizovat pouze v případě přiznané
dotace a já pevně věřím, že se nám ji napotřetí podaří získat (na tento projekt jsme v minulých letech již
dvakrát žádali o dotaci a bohužel neúspěšně).
Druhým v lednu avizovaným projektem, který již byl zpracován a odevzdán na Krajský úřad v Ostravě je
„Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“. Projekt má navazovat ne předešlé
etapy z minulých let a je zaměřen výhradně na zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, ale
zejména na chodce a to konkrétně na přechodu pro chodce u autobusové zastávky směrem na Kobeřice.
Tímto investičním projektem chceme docílit především zklidnění dopravy. K tomu by měly sloužit dva
samostatně stojící stožáry, na kterých bude umístěn systém světelně signalizačního zařízení se systémem
SpeedStop (návěstidlo řízené radarem) a doplněn o systém kontroly dodržování rychlosti vozidel. Jinými
slovy – půjde o soustavu dvou semaforů, které „pracují“ v takzvané zelené vlně (tento systém funguje např.
u našich sousedů v Kobeřicích a Hněvošicích) a který bude doplněn o „přepínání“ zelené barvy na semaforu
po stisknutí tlačítka na sloupech. Jde tedy o kombinaci dvou systémů, které jsou běžné především ve
větších městech a od systémů v sousedních obcích se tímto liší. Jak jsem výše uvedl, tento systém bude
doplněn o ukazatel rychlosti vozidel, který bude umístěn na stávajícím sloupu veřejného osvětlení před
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vjezdem do areálu statku. Bude instalován tak, aby byl zřetelný a viditelný pro vozidla jedoucí z Polska.
Celkové náklady tohoto projektu jsou projekčně kalkulovány na částku 908.000,- Kč a dotaci, kterou
požadujeme je ve výši bezmála 681.000,- Kč. Obec tedy v případě úspěchu s přiznáním dotace bude toto
zařízení financovat částkou cca 227.000,- Kč. Jde o poměrně vysokou částku, nicméně jsem přesvědčen, že
to není marná investice a bezesporu se nám všem vrátí v podobě větší bezpečnosti na této frekventované
silnici.
Mezi další připravované investiční projekty je projekt „Dětské hřiště na ul. Slezské v obci Rohov“ a jde o
druhé dětské hřiště v obci, které by mělo být v případě úspěchu s žádostí o dotaci vybudováno na ul.
Slezské, tedy na stávajícím dětském hřišti, na kterém jsou již dosluhující hrací prvky. Dětské hřiště by mělo
být pro změnu jiné a mělo by být určeno široké veřejnosti. Na tomto projektu spolupracujeme opět s dětmi
z naší mateřské školy a budu rád, když se nám vše podaří s úspěchem realizovat. Předpokládané náklady
tohoto hřiště plánujeme ve výši cca 490.000,- Kč a protože máme opět možnost získat dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj, bezpochyby uděláme vše proto, abychom mohli tento projekt úspěšně realizovat. Stejně
jako v minulém roce můžeme získat až 70 % dotaci, tedy 343.000,- Kč (naše spoluúčast by tedy v případě
realizace byla ve výši 147.000,- Kč). Čtvrtým projektem, který náš úřad připravuje je projekt pod názvem
„Kaple sv. Petra a Pavla v obci Rohov – výmalba a úprava prostranství“. V rámci tohoto projektu plánujeme
v duchu letošních oslav 80. výročí výstavby a vysvěcení této kaple zcela zmodernizovat venkovní oplocení
a zpevněné plochy. Dále pak plánujeme provést novou výmalbu vnitřních prostor a celým záměrem opět
pokročit ke zlepšení celkového vzhledu naší dominanty. Celkové náklady ještě nejsou zcela vyčísleny,
avšak do doby odevzdání projektové žádosti musíme mít veškeré podklady, tedy i kalkulaci hotovy. V rámci
tohoto projektu úzce spolupracujeme s členy kapličního výboru a členy zastupitelstva obce a také s dalšími
odborníky z oboru. U této příležitosti bych chtěl ještě dodatečně v návaznosti na poděkování za spolupráci
v roce 2011 zveřejněné v předešlém vydání rohovského zpravodaje moc poděkovat také panu Antonínovi
Nevřelovi, našemu kostelníkovi, který pro naši kapli obětuje nemálo svého času. Děkuji tedy panu Tondovi
za jeho obětavou práci, za jeho rady a pomoc při zajišťování bezproblémového chodu naší kaple a stejně tak
všem ženám a mužům za úklid kaple, květinové výzdoby a další prospěšné práce v kapli. V nastávajících
týdnech ještě plánujeme další projekty, ovšem v současné době ještě nejsou známy podrobnosti a pravidla
pro nás vhodných dotačních programů, takže o dalších přípravách Vás budu informovat v příštím vydání.
Vážení spoluobčané, v návaznosti na výše uvedené plány musím také zmínit tu skutečnost, že plány jsou od
toho, že se plánují, ovšem realita – následná realizace může být poněkud odlišná. Mám tím na mysli to, že
se nám třeba nepodaří získat potřebné dotační prostředky nebo náš rozpočet neumožní okamžitou realizaci
plánovaných projektů z důvodu nedostatku financí v obecním rozpočtu, chtěl bych však podotknout, že při
přípravách letošních projektů počítáme i s touto hrozbou a proto využíváme například maximální přípustné
doby realizace projektů. Znamená to, že můžeme sice v letošním roce získat dotaci na nějaký projekt, ale
z důvodu nedostatečného „krytí“ z našeho rozpočtu jej budeme realizovat buď koncem roku nebo až příští
rok. Proč se o tom zmiňuji. Návrh rozpočtu obce Rohov ještě sice není projednáván, ovšem podle našich
předběžných propočtů nebude letošní příjmová stránka rozpočtu nikterak valná. Předpokládáme, že daňové
příjmy, které jsou takřka 100 % příjmem obce budou ještě nižší než v roce předešlém, avšak s ohledem na
zajištění chodu obce dovedeme realizovat alespoň několik nákladově nižších projektů i letos.
A teď ke společenské stránce :
Začátek letošního roku byl stejně jako předešlé roky ve znamení Tříkrálové sbírky. Mám velkou radost, že
se u nás v Rohově podařilo opět nasbírat velké množství finančních prostředků na charitativní účely. Věřím,
že stejně jako předešlé roky budou tyto prostředky sloužit potřebným lidem, o čemž jsem přesvědčen a Vám
všem, kteří jste koledníkům přispěli vyjadřuji upřímné Pánbůh zaplať ! Jen pro srovnání – letos jsme dle
propočtů věnovali bezmála 42,- Kč na osobu, což svědčí o štědrosti každého z nás.
První letošní kulturní akcí byl vyprodaný II. Obecní ples, který se konal v sobotu 7. ledna. Domnívám se, že
se stejně jako v roce minulém podařilo zorganizovat tento ples na velmi vysoké úrovni a všichni ti, kteří se
letošního plesu zúčastnili, jistě nelitovali. Pestrý program, bohaté občerstvení a především tombola o více
jak 200 (!) cenách byla zárukou prestižní akce. Z tohoto místa bych rád poděkoval všem organizátorů a
dobrovolníkům za přípravu a organizaci, všem sponzorům za hodnotné dary a také účastníkům II. Obecního
plesu za účast a podporu. O týden později se konal tradiční Hasičský ples SDH Rohov. Společenský sál
obecního domu byl takřka zaplněn do posledního místa a na návštěvníky plesu čekali netrpěliví rohovští
hasiči, kteří zajistili výbornou muziku v podání pana Pepy Meleckého z Kravař, bohaté občerstvení a rovněž
pestrou tombolu. Děkuji také našim hasičům za přípravu a hladký průběh plesu a pevně věřím, že se i _____
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v následujících letech podaří společně naplnit plesovou sezónu i o další plesy ostatních spolků a organizací.
Následující sobotu, 21. ledna jsme měli v sále obecního domu možnost ochutnat speciality ze zvěřiny.
Konaly se totiž poprvé v našem sále zvěřinové hody Mysliveckého sdružení Strahovice a bezesporu
myslivci nezklamali. Bylo přichystáno mimo bohaté tomboly kolem 200 porcí zvěřinových specialit, po
kterých se po pár hodinách jen zaprášilo. Tato akce nás přesvědčila o tom, že má cenu s ní pokračovat i v
příštím roce a pokud bude příležitost, tak možná ještě jednou i letos. Děkuji tedy i myslivcům z Rohova a
Strahovic, stejně tak všem kuchařům, kuchařkám, pomocníkům a pomocnicím za organizaci této
gastronomické akce a Vám všem, kteří jste přišli ochutnat tyto speciality za Vaši účast a podporu našich
myslivců.
Dne 19. ledna jsme pro naše občany zajistili prostřednictvím pracovnic Finančního úřadu v Opavě pomoc
s vyplňováním formulářů přiznání k dani z nemovitosti. Této metodické pomoci využilo nebývalé množství
našich, ale i přespolních občanů. Jsem rád, že tato služba pro občany byla smysluplná a za tuto pomoc bych
rád poděkoval pracovnicím Finančního úřadu v Opavě za trpělivost a pomoc.
V pondělí 30. ledna jsme organizovali vůbec poprvé novinku – Kulatý stůl. Toto setkání se zástupci obce,
předsedů spolků a široké veřejnosti mělo za cíl seznámit všechny přítomné o aktuálním dění v obci, o
investičních plánech a nato navazující problematiku příprav. Představitelé spolků představili plán kulturních
akcí na letošní rok a v široké diskuzi se probírala nejrůznější témata. I přesto, že účast zástupců obce a
spolků byla prakticky 100 %, občané na tom byli o něco hůře. Předpokládal jsem větší účast občanů, avšak
jsem samozřejmě rád i za tuto účast. Toto setkání plánuji letos ještě minimálně jednou a věřím, že bude
stejně plodné jako to první.
Vážení spoluobčané, závěrem mého úvodního slova chci Vám všem, kteří se jakkoliv podílíte na podpoře,
spolupráci a jakékoliv další pomoci ve prospěch obce Rohov moc poděkovat za všechno a rád bych Vás
požádal o zachování Vaší přízně. Do dalších zasněžených dnů Vám přeji pevné zdraví bez úrazů a kolizí,
spokojenost a pohodu ve Vašich domovech.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
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Vysoká škola báňská (VŠB) v Ostravě žádá o spolupráci
VŠB v současné době mapuje výskyt bludných balvanů na našem území, a proto se obrátila i na obec Rohov
s dotazem, zda se na území obce takovéto bludné balvany nacházejí.
Bludné balvany jsou pozůstatkem čtvrtohorní činnosti na našem území. Jedná se o masivní kusy horniny,
které k nám byly přivaleny severským ledovcem třeba až ze Skandinávie (památka na dobu ledovou).
Bludné balvany v dřívějších dobách sloužily jako kultovní místa
pohanům, kteří věřili v jejich magickou moc. Byly významným
prvkem ve stavebnictví, kde byly používány jako stavební materiál.
Mnozí je používali místo mlýnských kamenů nebo dokonce jako
dělové koule.
Tyto bludné balvany se nacházejí v některých obcích a připomínají
dávné doby. Pokud někdo z občanů nalezl např. při výkopových
pracích takovýto kámen, atˇ tuto informaci sdělí našemu obecnímu
úřadu.
Bludný balvan se nachází např. v sousedních Strahovicích.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrada poplatků
Sazba poplatku za „komunální odpad“ na rok 2012 činí pro poplatníka 490,- 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. Výše poplatku za psa je 80,- Kč/1 pes
(úhrada do 30.6.2012), výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace činí tak jako v loňském
roce 30,- Kč/1 osoba.Úhradu poplatků lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem
13.2.2012, a to v úředních hodinách !

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 27.2.2012 !
________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2011
K 1.1.2012 měla naše obec 625 obyvatel (z toho 7 cizinců). V roce
2011 se přihlásilo k trvalému pobytu 8 občanů ČR, odhlásilo se 5
občanů ČR a 1 cizinec.
Nejstaršími spoluobčany jsou stejně jako v loňském roce paní
Amalie Kubná (rok narození 1919) a z mužů pan Ludvík Blacha
(rok narození 1919).
Narozené děti v roce 2011 - 8 (5 děvčátek a 3 chlapci)
Zemřelí spoluobčané v roce 2011 – 7 (3 ženy a 4 muži)
Sňatky v roce 2011 – 3

Celkem Průměrný věk
Osoby
625
38,47
Muži
306
36,74
Ženy
319
40,13
Děti do 15 let 101
6,75
Děti do 18 let 124
8,52
Starší 60 let 120
70,47
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Rozšíření úředních hodin pro veřejnost na Městském úřadě v Kravařích
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek:8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hodin
Pátek: 8:00 - 12:00 hodin - úřední hodiny rozšířeny od 1.1.2012 !
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!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Rohov
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční :

V PONDĚLÍ 27.2. 2012 - v rámci svozu plastů
Místo: vystavit před rodinný dům
_______________________________________________________________________
Změna ordinančních hodin - MUDr. Šimek
Ve dnech 13. - 15.2.2012 nebude ordinovat MUDr. Šimek v Kobeřicích.
Akutní případy ošetří MUDr. Hrubá ve Štěpánkovicích.
PO,ST 8 - 12 hod.
tel.: 553 675 136
ÚT
12 - 16 hod.

Společenská kronika – měsíc leden 2012
Jubilanti – 55 let 2 občané
60 let 2 občanky, 1 občan
65 let 1 občanka, 1 občan
75 let 1 občanka
Narození – 1 chlapeček

Tříkrálová sbírka 2012 Charita Hlučín
vybraná částka
2012

OBEC
Antošovice

9 035 Kč

OBEC

vybraná částka
2012

Kravaře
193 916 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

113 333 Kč

Kravaře-Kouty

Bělá

15 030 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

27 043 Kč

Markvartovice

38 134 Kč

Bohuslavice

78 300 Kč

Píšť

66 769 Kč

Rohov

26 210 Kč

Strahovice

33 169 Kč

Bolatice

116 354 Kč

Borová

122 705 Kč

Darkovice

50 611 Kč

Sudice

22 091 Kč

Hlučín - Darkovičky

60 625 Kč

Šilheřovice

53 961 Kč

Hať

83 341 Kč

Štěpánkovice

98 587 Kč

Hlučín - město

200 901 Kč

Třebom

4 305 Kč

Chuchelná

41 978 Kč

Vřesina

43 921 Kč

Kozmice

63 392 Kč

Závada

21 179 Kč

Kobeřice

107 972 Kč

Celkem:

1 692 862 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2012, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích regionu Hlučínsko,
byla vykoledovaná štědrá částka 1 692 862 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně
určeného klíče 65%, což představuje sumu 1 100 360,3 Kč.

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!
____________________________________________________________________________
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 7. ledna 2012
Sk. vedoucí
1
Jana
Ševčíková
2

Gabriela
Michaliková

3

Jana
Mrovcová

4

Zlata
Tomíčková

koledníci
Tereza Ševčíková
Tereza Nevřelová
Veronika Hluchníková
Dominika Černá
Štěpánka Miková
Eliška Michaliková
Tomáš Mrovec
Jakub Mrovec
Jiří Kretek
Vojtěch Tomíček
Matěj Tomíček
Marek Pekárek

Částka
6.715,- Kč

2.850,- Kč

7.950,- Kč

8.695,- Kč

Celkem
26.210,- 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/
______________________________________________________________________________________
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Okénko Základní školy
Den otevřených dveří v základní škole i v mateřské škole, aneb ve škole a školičce bez
hranic.
Dne 17. února proběhl u nás v základní škole i v mateřské škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ . Rodiče se
měli možnost podívat, jak vypadá školní den jejich dětí a žáků. Všechny učebny byly k nahlédnutí, rodiče
mohli shlédnout nejen výuku, ale také naši inovovanou informatickou učebnu, novou interaktivní tabuli a
další proměny, které škola od začátku školního roku zaznamenala. K našemu překvapení rodiče této
nabídky využili v hojném počtu. Projevený zájem nás velice potěšil. Již z názvů ŠKOLA U HRANIC –
BEZ HRANIC vyplývá jisté naše krédo, že škola je plně otevřena veřejnosti. Proto nezapomeňte. I nadále
máte možnost kdykoliv navštívit Základní školu a Mateřskou školu v Sudicích, být přímým pozorovatelem
výuky a ostatních aktivit. Domluvte se a přijďte se podívat mezi nás!

______________________________________________________________________________
Zatopená louka, aneb bezpečné bruslení v Sudicích.

„Počátkem února nám počasí ukázalo svou hodně
mrazivou stránku. Nízké teploty a práce zdejších
hasičů se přičinili o vznik ledové plochy na
zatopené louce v Sudicích. Tato situace nám
umožnila využívat tuto plochu pro další
pohybovou aktivitu – bruslení. Některé hodiny
tělesné výchovy tedy proběhly na ledu a děti tak
měly šanci, prověřit si své dovednosti, či si je pod
odborným dohledem zdokonalit.
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
„Jedno sluníčko svítí pro polské i české děti“
V lednu pokračovaly setkání sudických žáků a žáků z příhraničních polských škol. V rámci fotografických
dílniček si tentokrát zkusili fotit a stát se modelem ve vytvořeném fotoateliéru. Jak to vše dopadlo? Líbíme
se?

__________________________________________________________________________________
Proměna 6. třídy…
Když jsem se obrátil na rodiče s jakoukoliv pomocí, byl jsem mile překvapen. Rodiče Daniela
Gorcsakovszkého se nabídli, že vymalují třídu. Škola dala ruku k dílu, modernizovala se zároveň světelná
tělesa. Krásný výsledek nemyslíte? Srdečně děkuji všem, kteří se na akci PROMĚNA 6. TŘÍDY podíleli.

Mgr. Miroslav Krist, ředitel školy.

Prajzská Ambasáda PLÁN AKCÍ NA ROK 2012

_______________________________________________________________________

Uskutečnilo se
II. Obecní ples
Dne 7. 1. 2012 se v sále obecního domu uskutečnil již druhý obecní ples, kterého se zúčastnilo 112 hostů.
V malé tombole mohli šťastlivci hned po rozbalení losů vyhrát některou z 205 cen. Losování velké tomboly,
která čítala 13 hodnotnějších cen, proběhlo o půlnoci. Taneční páry se mohly v průběhu večera zúčastnit
společenských her. K tanci a poslechu hrála až do brzkých ranních hodin skupina Bledule. K občerstvení
bylo připraveno sladké a slané listové, guláš, alko a nealko nápoje.
Roháček o.s.

____________________________________________________________________
Knihovní setkání podruhé…
26.1.2012 proběhlo již druhé knihovní setkání. Tentokrát výjimečně ve čtvrtek. Byť bylo setkání
zorganizováno na poslední chvíli, došlo 11 dětí. Z toho jsem měla obrovskou radost. Téma tohoto setkání
bylo PRINC x PRINCEZNA, KRÁL x KRÁLOVNA. Jelikož prvními, kteří přišli, byli kluci, měla jsem
krapek strach jim říct, jaké téma jsem připravila. Ovšem úkoly byly rozmanité a kluci (ale samozřejmě také
holky) se velmi rychle adaptovali danému tématu. Na úvod jsme si zahráli, krátkou hru na rozhýbání, kde se
děti posouvaly v kroužky, podle toho jak jim padla kostka. Poté jsme se přesunuli do sálu obecního domu a
děti musely splnit zákeřnou trasu a vybojovat si princeznu. Poté následovala ještě jedna pohybová hra a
přesun zpět do knihovny. A nebylo to knihovní setkání v pravém slova smyslu, kdyby na řadu nepřišly také
knihy. Úkolem družstev nyní bylo najít knížky, které v názvu nají slova princ, princezna, král či královna. A
musím říct, že se jich tam kolem desíti našlo. Po náročných pohybových hrách a ještě náročnějším hledání,
měly děti za úkol nakreslit něco k danému tématu. Dovoluji si říct, že se jim to opravdu povedlo. Však
můžete posoudit sami, stačí přijít do knihovny během půjčovní doby a obrázky si prohlédnout ☺. Moc
děkuji dětem, které přišly a také Irči Matkovské za pomoc během našeho setkání.
Adéla Komárková

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
detašované pracoviště Opava
Představujeme Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižení při
zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich zdravotního stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a
na zvláštní pomůcku, dávek státní sociální podpory, invalidních důchodů, slev a výhod pro osoby se
zdravotním postižením. Informujeme o výhodách souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a
souvisejících změnách. Pomáháme s výběrem sociální služby a s orientací v sociální reformě platné od
1.1.2012. Nabízíme pomoc se sepisováním žádostí, podáváním námitek nebo odvolání a jsme schopni
zapůjčit na nezbytnou dobu také kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka nebo třeba
chodítko. V poslední době je také velmi žádané pracovním poradenstvím, v rámci kterého poskytujeme
zejména pomoc s napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku práce na
počítači a zprostředkováním informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita a profesionalita. Naše služby jsou
určeny nejen osobám se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým a seniorům.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní asistence. Tato služba má v systému
sociálních služeb své nezastupitelné místo. Osobní asistence spočívá v pravidelné docházce osobního
asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory. Osobní asistent
pomáhá uživateli zvládat běžné denní úkony a aktivity jako třeba oblékání, hygiena, polohování, přesuny,
dohled, doprovody k lékaři, na úřady, příprava jídla nebo péče o domácnost. Od letošního roku služba
nabízí řešení také pro ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou dopravu např. k lékaři, do školy, za
svými koníčky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v Opavě-Kylešovicích. Kontaktovat nás můžete
osobně, telefonicky na čísle 553 734 109 nebo elektronicky: czp.opava@czp-msk.cz. Další informace
naleznete na webových stránkách www.czp-msk.cz.
______________________________________________________________________________________

Pozvánka na DISCO PLES
Jste zváni na večer
ve er plný…
„Nezapomenutelné zábavy“!
KDY: 10. března
b ezna 2012
V KOLIK: ve 19:30 hodin
KDE: Obecní dům
d m v Rohově
Rohov
Program večera:
ve era:
* welcome drink
* samozřejme
samoz ejme bohatá tombola
* velký výběr
výb r alko i nealko nápojů
nápoj ☺
* na ty nejlepší hity budeme pařit
pa it s „DJ‘s Kuchyňka“
Kuchy ka“
* nebude chybět
chyb t ani malé občerstvení
ob erstvení na stole
* a hlavně
hlavn skvělá
skv lá zábava až do rána…
POZOR:
POZOR: alkohol, nóbl róby a špatnou náladu nechte doma ☺
VLEZNÉ
VLEZNÉ:
ZNÉ: vstupenky v předprodeji *STOPADESÁT*
STOPADESÁT*
na tel: 608 629 656, 775 972 484, 777 919 151
TEŠÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍME SE…!

______________________________________________________________________________________

Klub seniorů informuje o činnosti za rok 2011
Členky Klubu seniorů se pravidelně 1x měsíčně setkávají v klubovně Obecního úřadu, aby si s
předstihem plánovaly různé akce, pobavily se, odreagovaly se od domácího stereotypu, zazpívaly si a
spokojené se vracely domů. Během roku se členky zúčastňovaly různých akcí, jako např.:
Pravidelné cvičení jogy pod vedením cvičitelky p. PaedDr. Ludmily Bočkové. Přednáška p. Bočkové o
základech jogy a cvičení v seniorském věku.
Pravidelné výlety na kolech do okolních našich i polských vesnic. Občasná návštěva solné jeskyně v
Bolaticích. Výlet auty i na kolech do Bělé na pstruhy a zastavení se u léčebných bazénků založených na
Priessnitzově metodě.
Návštěva poutního místa – Turza v Polsku s bohatým duchovním zážitkem, 2x návštěva divadelního
představení v Opavě.
Zajištění hudebního odpoledne pro občany Rohova: bratři Bočkovi nám svým vystoupením zpříjemnili
jedno nedělní odpoledne a členky klubu zajistily pohoštění pro všechny přítomné.
Zorganizování zájezdu pro všechny seniory v Rohově. Zájezd na Sv. Kopeček, Bouzov a Javořičské jeskyně
byl dle zúčastněných velmi zdařilý a doufáme, že nebude poslední.
Zpívání u vánočního stromu. Seniorky ještě předtím, než se zúčastnily této akce, napekly spoustu dobrého
cukroví, které se pak rozdávalo při zpívání.
Nemůžeme s lítostí nevzpomenout, že od založení našeho klubu v dubnu 2010, jsme se už navždy
rozloučily se 3 členkami. Nezapomeneme.
Doufáme, že i v letošním roce bude náš program zajímavý a budeme rády, když se naše řady rozšíří
o další nové členy.
Za členy Klubu seniorů
Švanová Marta

Pouť -Polsko
Zájezd - hrad Bouzov
______________________________________________________________________________________

Okénko z historie
Rohovský karmaš
Karmaš obecně znamená výroční slavnost posvícení neboli posvěcení chrámu. Ten rohovský připadá na 18.
prosince. Tohoto dne v roce 1932 byla nově postavená kaple svatých apoštolů Petra a Pavla v Rohově
vysvěcena důstojným panem farářem dr. Vrchoveckým. Obřadu se tehdy zúčastnila celá obec, byla to
slavnost, jaké není v Rohově pamětníka. „Jsem hrdý na to, že mohu poprvé sloužit mši svatou ve vámi nově
zbudované kapli“, tato slova pronesl Dr. Vrchovecký v slavnostním projevu. Výročí posvěcení chrámu bude
v letošním roce slavnostně připomněno. V roce 2012 si připomeneme již 80 let od posvěcení naší kaple !

KVĚTINÁŘSTVÍ KLINGEROVÁ SUDICE /Telefon: 608 606 003/
nabízí
- řezané a hrnkové květiny
- smuteční věnce, vazby, kytice
- svatební kytice, vazby
OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí – pátek 8.30 – 12.00 hod. 14.00 – 16.00 hod.
Sobota
8.00 – 11.00 hod.

______________________________________________________________________________________

Cisterciácký klášterní a zámecký komplex v Rudách
Každoročně se naši občané v podzimním období účastní Prajzské poutě do Rud u Ratiboře. Posláním této
poutě je navázat na existenci obdobných poutí, které byly přerušeny historicko-politickými událostmi a
opětovně se napojit na tyto tradice a podpořit duchovnost a integritu hlučínských občanů.
V následujícím článku přinášíme historii tohoto poutního místa.
Jednou z největších atraktivit Ratibořska je
Cisterciácký klášterní komplex v Rudách. Rudy jsou
obcí ležící na dolním toku řeky Rudy, pravostranného
přítoku Odry. Leží ve vzdálenosti 24 km od Gliwic.
Začátky obce jsou spojené se založením klášterů otců
Cisterciánů. Pravděpodobně byl klášter založen v roce
1258. Řeholníky přivedl z Jędrzejowa kníže
Władysław III Opolczyk. Zemské statky a privilegia
udělená knížetem se staly základem hospodářského
rozvoje opatství. Kromě hospodářské činnosti byl
klášter také důležitým kulturním a vědeckým centrem.
V roce 1744 zde bylo založeno gymnázium, v klášteře
byla knihovna bohatá na sbírky.
V roce 1810 byl císařským dekretem všechen kostelní i řeholní majetek vyvlastněn.
Otcové Cisterciáni museli opustit také klášter v Rudách. Od roku 1820 se již bývalý klášter stal sídlem
knížat ratibořských a byl jím bez přestávky až do doby II. světové války. Požár, založený vojáky Rudé
Armády v lednu roku 1945, úplně zničil klášterní budovy.
První, prozatímní kostel Cisterciáni vybudovali v polovině 13. století. Další, vysvěcený v roce 1303, se
zachoval do dnešních dnů a je jednou z nejcennějších památek architektury na území gliwické diecéze.
Podobně jako všechny cisterciácké kostely je i rudská svatyně zasvěcená přímluvě Nanebevzaté Matce
Boží. Kostel je charakteristický gotickým stylem, je vybudovaný podle plánu latinského kříže, bez věží,
orientovaný, trojlodní s oblouky překrytými křížovými a žebrovými klenbami. Důkladná přestavba kostela
proběhla v 17. století. V letech 1723-26 byla dokončena v západním rameni kaple s kryptou ke cti
Nejsvětější Matky Páně, kde se nachází obraz Matky Boží Pokorné, proslulé svým dobrodiním. V průběhu
přestavby bylo změněno průčelí kostela spojením s nově vybudovanou věží. Stěny byly pokryty bohatými
štukami a celému interiéru byl dán barokní styl. Znovu kostel vyhořel v roce 1945. Po 2. světové válce
zůstal opět zrestaurovaný, svatyni byl vrácen původní gotický vzhled.
V roce 1998 tehdejší katowický vojvoda jménem státní pokladny předal cisterciácký komplex a zahrady
gliwické diecézi. V současné době je cisterciácký klášter ve fázi budování a rekonstrukce. Na tento cíl byly
získány finanční prostředky z operačních programů: „Infrastruktura kultury a národního dědictví“ a „Příslib
Ministra kultury“.
Vyroste zde výchovně-vzdělávací středisko gliwické diecéze. Gliwický biskup Jan Wieczorek dekretem
z 28.5.1995 povýšil kostel Nanebevzetí Nejsvětější Matky Páně v Rudách na úroveň diecézní svatyně
Matky Boží Rudské a 14. června 2009 byla svatyně povýšena do hodnosti městské baziliky.
V letním období o sobotách a nedělích jsou klášterní budovy dostupné návštěvníkům. Je možné také velice
příjemně strávit čas toulkami po upravených parkových plochách v okolí budov bývalého opatství.
Při návštěvě komplexu není možné opominout návštěvu kostela a v něm zázračného obrazu Matky Boží
s děťátkem, který je pravděpodobně kopií obrazu Matky Boží „Salus Populi Romani“ , nacházejícího se
v bazilice S. Maria Maggiore v Římě. Cisterciánům jej darovali v roce 1228 zakladatelé Rud Władysław
Opolczyk a kníže Kazimír. Obraz se rychle proslavil mnohými milostmi a přitahoval masy poutníků.
Zázračná ochrana před švédskými vojsky v XVII. století tento kult ještě více posílila. Po zesvětštění
řeholníků v XIX. století však značně zeslábl, avšak od poloviny 70 let minulého století znovu oživl.
Památný románsko-gotický komplex cisterciáckého opatství nacházející se v Rudách je součástí Přírodního
krajinného parku cisterciáckého komplexu v Rudach Wielkich.
Tato oblast se vyznačuje přírodní atraktivitou spojenou s dochovaným rostlinstvem a upraveným terénem a
také velmi cennými kulturními hodnotami započatými cisterciány v lesním a rybářském hospodářství, jako
je např. komplex chovných rybníků v ŁęŜczoku, založený ve starém korytu Odry. V roce 1957 bylo toto
území prohlášeno chráněnou rezervací. Maršálci slezského, opolského a dolnoslezského vojvodství usilují o
zápis objektu jako kulturní památky UNESCO._______
přeloženo z Bulletinu Euroregionu Silesia____

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi zajímavými
programy. Čekáme právě na vás.

Vyberte si ze čtyř samostatných programů: 1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími 2) Literární
skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů 3) Minulost a současnost češtiny 4) Život
s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v Ostravě na šesti
tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi a zážitky, a to jen
za čtyři sta korun. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně:
Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz.
Hana Jenčová
______________________________________________________________________________________
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