Vychází v únoru 2011
č. 2/2011
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první kalendářní měsíc, který ukrojil další díl letošního roku. I v tomto měsíci pracujeme na
několika investičních projektech, které hodláme předložit poskytovatelům dotace k jejich spolufinancování.
Jedná se o výstavbu nového dětského hřiště u naší mateřské školy, které bychom měli situovat do prostoru
mezi domem služeb a bytovkou. Tento záměr jsme, pokud si ještě vzpomínáte, plánovali postavit již před
dvěma léty, avšak z důvodu nepředložení projektu pověřenou firmou se akce neuskutečnila, proto ji
zpracováváme znova a do poloviny února ji chceme předložit na Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy
bychom z Programu obnovy a rozvoje venkova rádi získali maximální výši dotace do 70 %. Jelikož máme k
dispozici projektovou dokumentaci, můžeme stavět teoreticky ihned, prakticky po získání dotace, neboť
náklady jsou kalkulovány do výše 450.000,- Kč. Dětské hřiště by mělo být vybaveno kvalitními prvky
podléhající současné parametry a bezpečnostní normy, pískovištěm, tabulí na malování, lavičkami a dalšími
herními prvky, které jsme navrhli společně s vedením mateřské školy. Druhým investičním záměrem je
obnova sakrálních staveb – kamenných křížů. Kříže již doslova volají po obnově a protože jsou zahrnuty do
strategického plánu rozvoje obce, plánujeme tuto obnovu s plánem, který jsme si na začátku tohoto
volebního období stanovili. Také tento projekt hodláme předložit ke spolufinancování na Ministerstvo pro
místní rozvoj, kde výše dotace může být rovněž 70 %. Celkové plánované náklady ještě nejsou k dispozici z
důvodu provádění důkladné analýzy stávajícího stavu křížů. Plánovanou modernizaci venkovního osvětlení
(VO) v obci již máme také projekčně zpracovanou a společně s projektovou žádostí jsme požádali
Moravskoslezský kraj o 70 % dotaci, což je maximum, které lze získat. V rámci tohoto projektu bychom
měli vyměnit všechna nasvětlovací tělesa (cca 70 kusů) a rozšířit řád VO v lokalitě u bývalé skládky.
Celkové plánované náklady jsou vyčísleny na částku 890.000,- Kč. O dalších plánech Vás budeme
samozřejmě i nadále informovat.
Ze společenského života : V tomto měsíci jste měli možnost zúčastnit se se svými dětmi prvního dětského
maškarního plesu v sále obecního domu, který se uskutečnil 4. února. Děkuji Vám za tak hojnou účast,
nečekal snad nikdo, že přijde tolik dětí, rodičů, kamarádů, jsme za to všichni moc rádi ! Organizátorům,
kterými byli členové sdružení Roháček se povedla opět skvělá akce, za což jim mnohokrát děkuji. O dva
dny později, v neděli 6.února jsme měli tu čest přivítat a přijmout do našeho společenství nové občánky.
Těch se v minulém roce narodilo šest (čtyři holčičky a dva chlapci). Rádi bychom Hedvičce, Nelince,
Anežce, Beátě, Adámkovi a Josífkovi.....popřáli ještě jednou pevné zdravíčko, strašně moc štěstíčka a
Božího požehnání, rodičům přejeme při jejich výchově pevné nervy, výdrž a rozvahu.
Vážení spoluobčané, rád bych Vás zdvořile požádal o několik záležitostí, ke kterým by se měl každý z nás
postavit čelem.
Žádám všechny pejskaře, aby své psy venčili mimo obec (na poli, polní cestě) a ne na chodnících, v areálu
zahrádkářů, u autobusových zastávek a podobných místech. To co zůstává po psech je mnohdy nechutné od
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pohledu, natož od zápachu. Žádám, aby psi nebyli venčeni rovněž na nově zřízeném sypaném chodníku k
rodinným domů směrem na Kobeřice.
Dále bych chtěl požádat všechny naše občany, aby se více zajímali o třídění odpadů. V minulém roce jsme
se dostali v celorepublikové statistice hluboko pod průměr například ve sběru papíru. Nápojové kartony třídí
málokdo. Věřím, že je to jen o zvyku, není to namáhavá práce, žít s dobrým pocitem, že jsem něco
pozitivního udělal pro okolní přírodu přece stojí za to !
Jak jistě víte z médií, koncem března letošního roku bude Sčítání lidu, domů a bytů. Jelikož je letošní sčítání
v mnohém odlišném od posledního sčítání před deseti lety, zřídili jsme na obecních webových stránkách
odkaz, ve kterém najdete bližší podrobnosti.
Srdečně Vám také děkuji za Vaše finanční dary v Tříkrálové sbírce. Vybralo se v obci opět o něco více
peněz než loni, což je pro ty, kterým je tato sbírka určena jistě dobrá zpráva, děkuji ještě jednou.
Přeji Vám, vážení spoluobčané příjemně strávené únorové dny ve zdraví a pohodě !
Daniel P r o c h á z k a - starosta
______________________________________________________________________________________

Divadlo Z hůry představí Lakomou Barku
Jan Werich je hercem, spisovatelem a
autorem, kterého v naších luzích a hájích

není potřeba zdlouhavě představovat.

Rovněž jeden z umělcových počinů
Fimfárum a jeho součást Lakomá Barka

jsou našemu národu nejen známé, ale
jsou u něj také nadmíru oblíbené. Slavný

pohádkový příběh Jana Wericha je určen
malým i dospělým divákům. Stejně jako
ostatní Werichovy pohádky také Lakomá

Barka okouzluje jedinečným humorem,
jazykovým vtipem i moudrostí. Půvabně
pranýřuje

nechvalně

známé

lidské

vlastnosti, jakými jsou lakota, hamižnost
a sobectví.

Jedno z mnoha zpracování tohoto kusu budete moci zhlédnout také v Rohově. Stane se tak v
neděli 13. února od 16.00 hodin ve společenském sále obecního domu. Dílo si nacvičili herci
originálního souboru divadla Z hůry.
Těšíme se na Vaši účast !
______________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2011 Charita Hlučín
OBEC
Antošovice

vybraná částka 2011
13 967 Kč

OBEC

vybraná částka 2011

Kravaře
187 541 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

103 409 Kč

Kravaře-Kouty

Bělá

14 689 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

29 438 Kč

Markvartovice

30 974 Kč

Bohuslavice

78 000 Kč

Píšť

65 008 Kč

Rohov

25 155 Kč

Strahovice

32 656 Kč

Bolatice

119 680 Kč

Borová

126 652 Kč

Darkovice

43 466 Kč

Sudice

21 895 Kč

Hlučín - Darkovičky

56 821 Kč

Šilheřovice

58 745 Kč

Hať

84 612 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

105 892 Kč

189 703 Kč

Třebom

4 186 Kč

Chuchelná

41 904 Kč

Vřesina

41 131 Kč

Kozmice

63 828 Kč

Závada

20 792 Kč

Kobeřice

106 987 Kč

Celkem:

1 667 131 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky roku 2011, kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích regionu Hlučínsko,
byla vykoledovaná štědrá částka 1 667 131 Kč. Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně
určeného klíče 65%, což představuje sumu 1 083 635,1 Kč.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!

Společenská kronika – měsíc leden 2010
Jubilanti – 60 let 1 občanka
80 let 1 občanka
85 let 1 občanka
narození – 1 děvčátko

úmrtí – 1 občan

_______________________________________________________________________________
Starostové hledali inspiraci na Region Touru v Brně
Pro nové nápady a myšlenky, které by mohly obohatit cestovní ruch a atraktivitu obcí na Hlučínsku, si
počátkem ledna zajeli starostové a zástupci více jak dvaceti obcí z regionu na brněnské výstaviště.
Konal se tam totiž jubilejní, v pořadí již dvacátý ročník mezinárodního veletrhu regionálního cestovního
ruchu GO - RegionTour 2011.
Hlučínsko se zde předvedlo v rámci společného stánku, který vypravil Moravskoslezský kraj. Obce se
návštěvníkům nejenom z řad odborníků, ale i široké veřejnosti, prezentovaly zejména nejrůznějšími
propagačními materiály, jejichž účelem bylo především ukázat ojedinělost a atraktivitu jednotlivých míst.
______________________________________________________________________________________

Humanitární sbírka
Obecní úřad sděluje občanům, že ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět chystá
v měsíci dubnu vyhlášení HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ošacení na pomoc potřebným občanům.
O termínu Vás budeme informovat v dalších číslech zpravodaje !__________________________________

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2011

Sazba poplatku na rok 2011 činí pro poplatníka 480,- 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 14.2.2011, a to v úředních hodinách !

Úhradu místního poplatku za psa a poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 14.2.2011, a to v úředních hodinách. Výše poplatku
za psa je 80,- Kč/1 pes (úhrada do 30.6.2011), výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace
činí tak jako v loňském roce 30,- Kč/1 osoba.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 28.2.2011 !
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.1.2011: 15,49 % tj. 47 uchazečů o zaměstnání.

_______________________________________________________________________________
Soutěž obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů
V závěru roku 2010 byla opět vyhodnocena
města a obce s nejlepší výtěžností separovaného
sběru odpadů, konkrétně plastů, skla, papíru a
nápojových kartonů v soutěži
„O keramickou popelnici“.
Obec Rohov se umístila v kategorii
do 4. tis. obyvatel na 109. místě
z celkových 252 hodnocených obcí !__

s následující
výtěžností
tříděného
sběru
v kg/osoba/rok:
Papír: 2,62 kg
Plast: 13,52 kg Sklo:11,5kg,
Nápojový karton: 0,235 kg
Celkem: 27,961 kg
Nejhorší bodové hodnocení jsme získali za sběr
papíru, kde je našich 2,62 kg/os./rok hluboko pod průměrem kraje (11,2 kg/os./rok). Průměr ČR v papíru je
pak 16,8 kg/os./rok. Naopak výtěžnost plastů a skla je v naší obci nadprůměrná!
Pro srovnání: v roce 2005 jsme byli na 2. místě (celková výtěžnost 41,3
kg/osoba), v roce 2008 na 73. místě, v roce 2009 na 22. místě!

Množství odevzdaných odpadů firmě Marius Pedersen a.s. v roce 2010
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Sklo
Kompozitní obaly
Pneumatiky
Rozpouštědla
Absorpční činidla, filtrační materiály
Olej a tuk
Barvy, lepidla, a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

200,14 t
11,02 t
14,72 t
10,815 t
0,15 t
1,382 t
0,005 t
0,024 t
0,048 t
0,63 t
0,0025 t
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Sčítání lidu, domů a bytů

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu
s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a

místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do

domácnosti přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci
na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o
blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý

BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak
bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011

14. dubna 2011

V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
•

Internet

•

Předání sčítacímu komisaři

•

Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna 2011

Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro

informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu

v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Na webové stránce obce www.rohov.cz je umístěn odkaz „Sčítání lidu, domů a bytů“, kde budou
průběžně dodávány aktuální informace. Stránky pro sčítání : www.scitani.cz.

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2010
K 31.12.2010 měla naše obec 623 obyvatel (z toho 8 cizinců). V roce 2010 se přihlásilo k trvalému pobytu
5 občanů ČR, odhlásilo se 8 osob (3 občané ČR a 5 cizinců).
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 2010 - 6 (4 děvčátka a 2 chlapci)
Zemřelí spoluobčané v roce 2010 – 6 (2 ženy a 4 muži)
Sňatky v roce 2010 – 7
Zlatá svatba – 1__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov v roce 2010

Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o bezpečností situaci v obci
za rok 2010. Na území obce Rohov došlo v roce 2010 ke spáchání 8 trestných činů, došlo ke spáchání 10
přestupků, viz. tabulka – porovnání s předešlými léty.
rok
trestné
přestupky
řidiči pod vlivem alkoholu
dodání na protialkoholní
činy
nebo návykových látek
záchytnou stanici
1
3
0
1
2005
4
3
2
0
2006
2
4
1
0
2007
1
7
0
0
2008
0
2
0
0
2009
8
10
0
0
2010
Analýza trestných činů v rámci obce Rohov
V roce 2010 bylo evidováno 8 trestných činů, což je o 8 skutků více než v roce 2009.
V měsíci lednu 2010 byly spáchány 2 trestné činy a to vloupání do pohostinství, tento skutek se nepodařilo
objasnit, a trestný čin zanedbání povinné výživy. V prvním případě se jednalo o vloupání do pohostinství
Na Hřišti, kdy neznámý pachatel po předchozím vypáčení zadních vstupních dveří pohostinství vnikl do
výčepní místnosti, kde dále vypáčil dveře příručního skladu u výčepu, odkud odcizil cigarety, alkohol,
uložený projektor zn. Epson, finanční hotovost, zapalovače a cukrovinky, poté z výčepu odcizil satelitní
přijímač, čímž měla být odcizením věci způsobena celková škoda ve výši 43.505,- Kč a na zařízení byla
obci Rohov způsobena škoda ve výši 6.000,- Kč.
V měsíci dubnu 2010 byl spáchán 1 trestný čin zanedbání povinné výživy, tento skutek byl šetřením
odložen. V měsíci květnu 2010 byl spáchán trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
pachatel tohoto skutku nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody.
V měsíci červnu 2010 byl spáchán trestný čin zpronevěry, tento skutek se podařilo objasnit. V měsíci
červenci 2010 byl spáchán trestný čin zanedbání povinné výživy. V měsíci srpnu 2010 byl zaevidován
trestný čin usmrcení z nedbalosti, kdy šetřením bylo zjištěno, že v dané věci nejde o trestný čin a případ byl
odložen. V měsíci prosinci 2010 byl spáchán trestný čin vloupáním do haly farmy, kdy tento skutek se
podařilo objasnit, pachatele tohoto skutku se podařilo zjistit při objasnění série vloupání do jiných objektů
územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR v Kravařích. Tento pachatel se v dané věci vloupal do
areálu Farmy Rohov po předchozím odstranění visacího zámku na vratech vnějšího oplocení, kdy poté vnikl
do areálu, kde po předchozím odstranění visacího zámku na vstupních vratech a přestřihnutí oka řetězu
zajišťujícího dveře vedoucí z požárního schodiště vnikl do haly, kde z nádrží dvou zaparkovaných
zemědělských strojů odcizil celkem 300 l motorové nafty, 8 m měděného kabelu, ovládací panel mostního
jeřábu, plastový 50 l barel, a dále odcizil měděný kabel, který zanechal ležet venku u haly, čímž způsobil
celkovou škodu ve výši 22.704,- Kč.
Celková vzniklá škoda při spáchání majetkové a ostatní trestné činnosti za rok 2010 činí částku ve
výši 159.160,- Kč.
Analýza přestupků za rok 2010
2 přestupky proti občanskému soužití, oznámeny správnímu orgánu při OÚ Rohov
1 přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, oznámen
příslušnému správnímu orgánu
2 přestupky proti veřejnému pořádku, oznámeny správnímu orgánu při OÚ Rohov
5 přestupků proti majetku, 1 přestupek objasněn
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
PČR Opava. Do současné doby není k dispozici statistika dopravních nehod za rok 2010, ke kterým došlo
na katastrálním úseku obce. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se dopustili
pachatelé, jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky.
Bezpečnostní situace v obci Rohov je vzhledem k předešlým letům mírně zhoršená díky zvyšujícímu se
počtu spáchaných trestných majetkových činů, kdy některé se policii podařilo úspěšně objasnit.__________

______________________________________________________________________________________
Mezi obecním úřadem a obvodním oddělením PČR Kravaře je dobrá spolupráce, která je zajišťována
územně odpovědným policistou, jejich vedením, jakožto i ostatními policisty OO PČR Kravaře.
Pokud nebudou ze strany společnosti i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního jednání, nelze
očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany obyvatel jde zejména o
zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany PČR o doplnění personálních stavů,
vzdělávání policistů, zavádění nových metod a technologií do praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii
ČR.
Ve svěřeném okrsku, území obce Rohov, odpovídá za stav a úroveň ochrany veřejného
pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti – prap. Radek Bokiš.

Zpracoval: prap. Radek Bokiš
schválil: npor. Ing. Ivo Lasák
inspektor
vedoucí oddělení
______________________________________________________________________

ZVEME VÁS

Český zahrádkářský svaz v Rohově si Vás dovoluje pozvat
5. března 2011 na

Začátek : ve 20.00 hodin v Obecním domě v Rohově
Roztančí Vás : skupina „BLEDULE“
Vstupné: 100,- Kč , předprodej vstupenek: od pondělí 14.2.2011
u pana Jana Leciána ml. vždy od 18.00 hodin !
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola !
Přijďte zakončit masopust tradiční lidovou zábavou.

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se
Dětský maškarní ples – 4.2.2011

Slavnostní otevření knihovny v Obecním domě – 20.1.2011

______________________________________________________________________________________

´VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
V neděli 6. února 2011 proběhl ve
společenském sále obecního domu
slavnostní obřad vítání občánků.
Všechny přítomné přivítal starosta obce,
který předal rodičům dětí pamětní list,
knížku, finanční hotovost a maminkám
kytičku. Rodiče se také zapsali do
pamětní kroniky obce.
Součástí slavnostního odpoledne bylo i
velmi pěkné vystoupení dětí z mateřské
školy. O hudební doprovod se postaral
varhaník pan Petr Němec a zpěvačky
z chrámového sboru.
Přivítali jsme tyto děti:
Josef Halfar
Adam Plaštiák
Anežka Nevřelová
Beáta Lasáková
Nela Šušolíková
Hedvika Hluchníková

______________________________________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se uskutečnil 24. 1. 2011
Pro nadcházející školní rok 2011/2012 se v naší škole při „pohádkovém zápisu“
zapsalo 17 předškoláků. Z počtu 17 dětí je: 7 dětí z Rohova ( 5 dívek, 2 chlapci ),

1 dítě z Třebomi ( 1 dívka ), 9 dětí ze Sudic ( 4 dívky, 5 chlapců).

S našimi budoucími prvňáčky se budeme pravidelně setkávat na přípravném kurzu „Bez zábran do školy“,

který začne v pondělí 14. března 2010 v 15 hod. v hlavní budově školy. Kurz pořádáme zdarma, případné
sponzorské dary jsou vítány (pastelky,
papíry,

modelovací

hmota

aj.).

Informace a přihlášky do kurzu obdrží
rodiče od učitelek MŠ v Sudicích a

Rohově. 1. tříd.

Podrobnější informace Vám ochotně
sdělí

učitelé

prvního

stupně

na

hodinách adaptačního kurzu, případně
navštivte

stránky

školy

www.skolasudice.cz.
Těšíme se na Vás!

________________________________
Knihu Modrá barva duhy si můžete zakoupit na obecním úřadě - cena: 180,- Kč.
Kniha spisovatelky Anny Malchárkové zachycuje autentické životní osudy tří generací obyvatelů
hlučínského Slezska v podmínkách stále se měnících národnostních a politických poměrů v době světových
válek i srpnové okupace naší země až do 70. let 20. století. Na pozadí těchto událostí a pod jejich vlivem
pak podává svědectví o skutečných příbězích jednotlivců i celých rodin, o jejich láskách, umírání i složitých
vztazích.
Nejstarší, a ze všech dětí nejchytřejší, musel odejít. Představovala si jej jako vzdělaného a váženého
obchodníka, který jednou rozšíří konzum a bude vést krásný obchod. A on zatím odcházel se slzami v očích.
Františa mu zavěsila na krk zlatý křížek. Plakala a prosila jej, aby ho nosil, že ho bude ochraňovat.
Z fronty pak chodily dopisy plné stesku a obav o život. Jeho poslední dopis přišel od Stalingradu. Ten jediný
jí zůstal. Nosila ho u sebe. Kolikrát ho ještě bude číst, aby si připomněla, že měla syna ?
______________________________________________________________________________________
Víte, že …
Rok 1920 - Na základě versailleské
smlouvy Československu 10. ledna 1920
připadlo Hlučínsko (někdejší součást
pruského záboru). Hlučínsko bylo v
rámci Československa začleněno do
Slezské země jako nový politický okres
Hlučín.
Rok 1960 - Před padesáti lety byl okres
Hlučín zrušen, už přes půl století patříme
k okresu Opava.

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