Vychází v září 2011
č. 9/2011
_________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
zářijový zpravodaj bych zcela výjimečně začal informací, která se týká každého z nás. Jde o
v posledních dnech a týdnech mediálně presentované téma návrhu nového zákona o rozpočtovém určení
daní (tzv. RUD). Jistě řada z Vás zaregistrovala v médiích mnoho názorů, ať již pozitivních či
negativních. O co ve skutečnosti jde :
Tento zákon, který by měl vejít v platnost od ledna 2013 a který připravil společně s týmem odborníků
současný pan ministr financí Miroslav Kalousek má konečně „narovnat“ přerozdělování sdílených daní.
Doposud totiž malá města a obce „žila“ s nesrovnatelným objemem financí, které každá obec a město
v České republice získává z daní. Nepoměr financí totiž získávaly největší města v republice - Praha,
Ostrava, Brno, Plzeň, no a to se samozřejmě nelíbí primátorům těchto měst, neboť srovnání koeficientu
by bylo částečně na jejich úkor. Například Ostrava neváhala investovat několik set tisíc korun do
rozsáhlé kampaně proti tomuto návrhu a formou petičních archů, které najdete například před vstupem
do ostravské ZOO získávají podporu svých voličů proti tomuto návrhu nového zákona. Na takovou
formu protestu má samozřejmě každý nárok, ať je to Ostrava nebo Rohov, proto Vás tímto informuji o
možnosti a zároveň vyzývám vyjádřit Vaši podporu na petičních arších, které najdete v naší
prodejně potravin či na poště nebo našem úřadě. Základní a pro nás podstatné údaje hovoří
jednoznačně. Při současném systému přerozdělování daní získáváme do rohovské obecní kasy cca
4.241.000,- Kč, což je v přepočtu na jednoho obyvatele cca 6.700,- Kč. Pokud by byl navrhovaný zákon
o „RUD“ schválen v plném znění, náš podíl na sdílených daních by se zvýšil na 5.108.000,- Kč (v
přepočtu na jednoho obyvatele by to bylo cca 8.100,- Kč), tedy o 867.000,- Kč !! O tyto finanční
prostředky by se náš rozpočet v každém roce zvýšil, což by bezesporu zajišťovalo další rozvoj naší
obce, např. opravu Domu služeb, přestavbu starého obecního úřadu např. na byty, investice do
inženýrských sítí k pozemkům určeným k výstavbě a řadu dalších investic. Níže Vám jen pro ilustraci
uvádíme tabulku systému přerozdělování daní.

____________________________________________________________________________
Na programu zasedání bylo rovněž projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku
vedení nízkého napětí k obecnímu domu, projednání žádosti TJ Spartak Rohov o dotaci na
stavební úpravy v areálu TJ, kdy zastupitelé rozhodli o financování nákupu materiálu na opravu
zábradlí, dále pak problematika nedořešených pozemků, návrh Smlouvy o právní pomoci a
Dále bych shrnul dosavadní práce v obci za měsíc : Jistě jste si všimli, máme hotové dětské hřiště u
mateřské školy. Od realizační firmy jsme již hřiště převzali a nyní čekáme, až se nám „zazelená“
plocha. Je totiž vysetá nová tráva, která musí vzejít a dostatečně zakořenit. Toto je důvod prozatímního
nezprovoznění hřiště. Prosím tedy rodiče a jejich děti o trpělivost. Jistě pochopíte, že stávající hlíněný
stav plochy není pro provoz zcela vhodný. Tak jak jsem již avizoval, provozní doba dětského hřiště
bude prozatím stejná jako provoz mateřské školy, tedy od 7.00 hod. do 15.00 hod. Případné rozšíření
provozních hodin (např. o prázdninách) budou dále upřesněny.
Druhým letošním projektem – „Sakrální stavby v obci Rohov“, kterým realizujeme kompletní obnovu
křížů chceme dosáhnout přinejmenším zviditelnění těchto krásných a symbolických staveb, které jsme
zdědili po naších předcích. Realizační firmě BETON. A KAMEN. “AUG-FRED“ z Kobeřic se tato
práce zjevně daří, o čemž svědčí již částečně obnovený mramorový sloup s Kristem na ul. Slezské, kde
již nyní můžeme vidět dokonalou proměnu. Součástí těchto prací bude mimo jiné i obnova zeleně, která
se po sérii dvou schůzek zastupitelů na místě samém bude řešit kompletní obměnou starých dřevin za
nové a dále pak novým přístupovým chodníkem. Třetí letošní projekt pod názvem „Alej nejen pro
půlmaratón“je částečně také ve fázi realizace. Již byla zpevněná plocha komunikace (Světlovské cesty)
živičným recyklátem, připravujeme grafický návrh informativní tabule a cedulek, ve výrobě je posezení
a další přípravné práce. Proběhla také koordinační schůzka na městském úřadě v polském Kietrzi, kde
se dohodly podrobnosti vzájemné spolupráce na realizaci projektu.
V minulém zpravodaji jsem rovněž uváděl, že v návaznosti na situaci v Základní škole v Sudicích
požádáme obec Sudice, aby se uskutečnila společná schůzka či zasedání zastupitelstva, abychom
projednali současnou situaci a případné řešení určitých problémů. Žádost o svolání schůzky jsme
odeslali obci Sudice dne 12.08.2011, ovšem dodnes se ze strany obce Sudice nestanovil žádný termín.
Rozhodli jsme se proto, že společné zasedání či schůzku svoláme u nás v Rohově, na kterou hodláme
pozvat ať již zastupitele obce Sudice a Třebom, tak také širokou veřejnost, a to především z řad rodičů
dětí, které navštěvují Základní školu v Sudicích. Schůzka je plánována na pondělí 26.září 2011 od
18.30 hod. ve společenském sále Obecního domu v Rohově. Proto již nyní zvu všechny rodiče i
ostatní občany k účasti na této schůzce.
Dne 10.8.2011 se uskutečnilo 11. zasedání zastupitelstva naší obce. Na programu bylo mimo jiné :
Projednání zadání nového územního plánu, který již byl připomínkován všemi dotčenými institucemi a
který již bude zpracováván jako ucelená dokumentace. Protože územní plán je dokument, který se týká
každého z nás a předpokládám, že řada občanů nemá přehled o tom, co vlastně územní plán je, k čemu
slouží a jaké z něj vyplývají práva a povinnosti pro obec, rozhodl jsem se uskutečnit veřejnou besedu
k územnímu plánu, která se pod vedením Ing. arch. Jaroslava Haluzy (zpracovatele územního plánu
obce Rohov) uskuteční v pondělí 10. října 2011 od 17.00 hod. ve společenském sále obecního
domu. Přijďte prosím v hojném počtu, jistě to bude přínosem pro všechny z nás !
informace o výsledcích dotačních žádostí na letošní rok a jejich následné realizace. Zastupitelé také
schválili obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích a návrhy na zřizování veřejně prospěšných
pracovních míst v letošním roce. Důležitým bodem programu zasedání bylo také vyhodnocení
dotazníků, které jsme vyhlásili v měsících červnu a červenci. Výsledky zveřejňujeme na jiném místě
tohoto zpravodaje. Z výsledků je patrné, že v některých oblastech musíme ještě hodně zapracovat,
abychom stanovených cílů dosáhli.
V srpnu se uskutečnilo pár společenských akcí. Na karneval v maskách pro dospělé se nesešlo mnoho
zájemců, což je škoda, stejně tak na dětském dnu u příležitosti rozloučení prázdnin nebyla účast moc
valná, což je taky škoda. Přesto však moc děkuji všem organizátorům za odvedenou práci a všem kteří
přišli.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám poděkoval jednak za účast v dotazníkovém šetření, za Vaši další
odvedenou práci při údržbě veřejných prostranství, či jakékoliv další činnosti ve prospěch naší obce.
Děkuji Vám upřímně za vše a do dalších dnů a týdnů Vám přeji mnoho zdraví, sil a spokojenosti.

Daniel P r o c h á z k a - starosta

__________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Upozornění – výzva k úhradě místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v roce 2011
Poplatek ve výši 480 Kč byl splatný jednorázově do 30.6.2011 (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 30.6.2011 a 30.9.2011).
Občané, kteří výše uvedený poplatek, poplatek za psa a za odvod odpadních vod do obecní
kanalizace doposud neuhradili,ať tak učiní v co nejkratším termínu v pokladně obecního úřadu !
Změna výpůjční doby v místní knihovně
Vedoucí Obecní knihovny upozorňuje čtenáře na změnu výpůjční doby !

Knihovna bude otevřena od měsíce října
každý pátek vždy od 16 do 17 hodin.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30.9.2011 !
__________________________________________________________________________________

Informace pro seniory
Na základě dotazů občanů, jak je to se zlevněným jízdným pro občany ve věku nad 70 let, obec učinila
dotaz na společnost KODIS s.r.o. v Ostravě. Dle sdělení této společnosti uvádíme:
- cena zlevněné půlroční jízdenky v letošním roce je 350,- Kč
- cena zlevněné roční jízdenky v letošním roce je 650,- Kč
- pokud si občan zakoupil jízdenku v letošním roce, tato bude platit po dobu půl roku nebo jeden rok
od zakoupení stále za stejnou cenu
Občané, kteří si zakoupili výše uvedenou jízdenku ji mohou využít také k cestování vlakem, a to na
vlakové spoje, zařazené do systému ODIS, např. Opava-Ostrava, Opava-Krnov. Ceník pro rok 2012
uvedeme po zveřejnění tarifů v některém z příštích čísel zpravodaje.
___________________________________________________________________________________

Pro Vaši informovanost
MUDr. Kamil Běrský oznamuje, že zahajuje očkování proti chřipce na letošní sezónu !
Více o očkování proti sezónní chřipce si můžete přečíst na www.rohov.cz, aktuality.
___________________________________________________________________________________
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.8.2011: 15,15 % tj. 46 uchazečů o zaměstnání.

Společenská kronika - měsíc srpen 2011
Jubilanti - 55 let 1 občanka, 2 občané
60 let 1 občanka
Sňatek 1
Narození – 2 děvčátka
___________________________________________________________________________________

Víte, že….
Víte, že podle Katalogu mlynářů a pekařů v politickém okrese Hlučín k létům 1927 – 1928 byli pekaři
v Rohově : Kubný Josef, čp. 7 a Václavík Josef, čp. 94 ?
Víte, že když hospodyně začala péct chleba, nejdříve požehnala dížku, ve které se chleba zadělával, pak
požehnala mouku a všechno ostatní a poprosila Pána Boha, aby se její dílo zdařilo ? Po upečení opět
poděkovala. Když krájela první krajíc, tak na spodní straně chleba udělala křížek. Také když někomu
náhodou upadl krajíc chleba, tak jej zvedl a požehnal a políbil ?
Nejen to, ale i další zajímavosti o tradici pečení chleba na Hlučínsku, o malíři Janu Bochenkovi se
můžete dočíst v čísle 1 Vlastivědného časopisu Muzea Hlučínska. Za cenu 35,- Kč si jej můžete
zakoupit na Obecním úřadě.
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Obec připravuje realizaci projektu Alej nejen pro půlmaratón
Správní rada Nadace OKD v nadačním programu Pro budoucnost rozhodla podpořit svým příspěvkem
ve výši 170.000,- Kč obec Rohov, která dlouhodobě vyvíjí iniciativu o doplnění zeleně v obci a jejím
okolí. Cílem projektu „Alej nejen pro půlmaratón“ je výsadba nové stromkové aleje podél tzv.
Světlovské cesty v jihozápadní části obce, vedoucí k polským
sousedům. Díky projektu vznikne alej ovocných stromů starých
krajových odrůd – slivoně, jablka a třešně. Zároveň dojde ke
zpevnění stávající cesty kamenivem.
Sázení stromků se ujmou obyvatelé obce z řad členů místních
spolků, dobrovolníků a zaměstnanců obce, ale také děti ze
základní školy a, v rámci uzavřené dohody o přeshraniční
spolupráci při realizaci projektu s gminou Kietrz, jejich polští
vrstevníci. Děti z partnerských mateřských škol namalují stromům krásné označení na informační
cedulky.
Součástí projektu bude odpočívadlo pro turisty a zajištění publicity prostřednictvím informační tabule o
projektu. Tabule bude svým charakterem obsahovat rovněž přeshraniční mapu vybraného strategického
turistického cíle – běžeckého závodu „Půlmaratón Kietrz (PL) – Rohov (ČR), jehož trasa vede na české
straně právě v této lokalitě. Závod se poprvé uskutečnil v roce 2007 a jeho prestiž každoročně stoupá.
Základní ideou realizovaného projektu s finanční podporou Nadace OKD je kromě zlepšení životního
prostředí v obci také podnítit zájem dětí, mládeže a ostatních občanů o prostředí, ve kterém žijí.
Na závěr projektu je plánováno společné setkání realizátorů „na hranici“ s doprovodným programem.
Ukončení realizace projektu se předpokládá v listopadu 2011.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Dozvuky letošních prázdnin
Přelet horkovzdušného balónu bylo možné pozorovat
nad Rohovem ve čtvrtek 18. srpna 2011 v podvečer.

__________________________________________

Dne 30. listopadu dojde k ukončení
analogového vysílání
Dne 30.11.2011 dojde k ukončení zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti
Ostrava. Analogové vysílání bude ukončeno ze všech vysílačů velkého výkonu v dané územní oblasti,
tedy z vysílačů Ostrava-Hošťálkovice, Frýdek-Místek-Lysá Hora, Nový Jičín-Veselský kopec.
Toto datum vypínání stanovuje nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o Technickém plánu přechodu
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání. Nadále již bude možné
přijímat z těchto vysílačů pouze digitální televizní vysílání. Více na www.digitalne.tv.

KARNEVAL V MASKÁCH, ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2011

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Okénko
Mateřské školy
Ve školním roce 2011/2012
budeme pracovat s celoroční
hrou
časopisu
"Pastelka"
nazvanou CESTA KOLEM
SVĚTA. Hra seznámí děti se
životem lidí z různých částí
světa.Prostřednictvím typických
činností tamějších obyvatel,
výrobou užívaných předmětů,
doplňků, včetně oblíbených her,
sportů a kulturních zvyklostí
budou děti do děje vtaženy tak,
že budou mít pocit, že i ony byť jen "prstem po mapě" projely celý svět.
Školku navštěvuje 25 dětí, z
toho 16 chlapců a 9 děvčat. Přejeme všem dětem, aby se jim ve školce líbilo.

____________________________________________________________________________

Výsledky dotazníkového šetření

Ve zpravodaji v měsíci červnu a červenci jsme zveřejnili dotazník, za účelem zjištění názoru občanů
v souvislosti se Základní školou v Sudicích a v souvislosti s rozvojem obce Rohov. Škoda, že si na
vyplnění dotazníku nenašlo čas více občanů. Vyplněných dotazníků se totiž vrátilo pouze 34 ks.

Anketa - Základní škola Sudice, příspěvková organizace
1. Jste spokojeni s výukou v Základní škole v Sudicích, PO ?
Odpověď ANO - 12x
Odpověď
NE - 12x
Odpověď nevím 3x
otázka nevyplněna - 7x
2.

Jste spokojeni s vedením Základní školy v Sudicích,PO ?
Odpověď ANO - 5x
Odpověď
NE - 17x
Odpověď nevím 3x
otázka nevyplněna - 9x

3.

Jste spokojeni s učitelským sborem v Základní škole v Sudicích,PO ?
Odpověď ANO - 11x
Odpověď
NE - 12x
Odpověď nevím 3x
otázka nevyplněna - 8x

4. Uvažovali jste o tom, že by Vaše dítě navštěvovalo základní školu v jiné obci ? Pokud by
rohovští žáci začali navštěvovat Základní školu např. v Kobeřicích, ušetřila by se
z rozpočtu obce Rohov cca polovina finančních prostředků určených na provoz školy.
Souhlasíte proto s tím, aby děti z Rohova plnily povinnou školní docházku v Základní
škole např. v Kobeřicích ? (zrušila by se dohoda o zřízení společného školského obvodu
s obcí Sudice a uzavřela by se dohoda o zřízení společného školského obvodu s obcí
Kobeřice)
Odpověď ANO a ve které ? - 15x,
Odpověď NE - 11x
z toho 4x pro Kobeřice, 2x pro Rohov
Odpověď nevím 1x
otázka nevyplněna - 7x
5. Finanční prostředky na úhradu neinvestičních nákladů za žáky by se daly ušetřit
spojením tříd. Vadilo by Vám toto spojení tříd?
Odpověď ANO - 13x
Odpověď NE - 16x
nevyplněno 5x
6.
-

Váš další názor, popište :
anketa by měla být určena jen pro rodiče současných a budoucích žáků ZŠ Sudice
problémem je špatná komunikace mezi zřizovatelem školy, ředitelem, učiteli a zástupci obcí
malá iniciativa rodičů
na prvním místě by mělo být kvalitní vzdělání pro žáky, finanční stránka by měla být až na
druhém místě
zajistit kvalitní učitelé a ne posílat děti do jiných škol
ZŠ v Sudicích je v posledních 3 letech na pokraji zhroucení, kvalita výuky, bývalá ředitelka,
ředitel jsou na nepravém místě, špatnou roli plní také sudické zastupitelstvo v čele se starostou
krásná a opravená škola v Sudicích by měla být zachována
ředitel školy propouští kvalitní učitele, na počet žáků je přebytek učitelů, návrhy na spojení tříd
ve výchovách
návrhy na zřízení nižšího stupně ZŠ 1. až 3. třídy v Rohově
v Kobeřicích je záruka kvalitnější výuky, návrh provést srovnávací vědomostní testy žáků ZŠ
vyřešit konečně poměry v ZŠ a od nového školního roku by se mělo začít učit bez neustálých
změn kantorů a s lepším přístupem k vyučování dětí

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Anketa - Rozvoj obce Rohov
1. Obec Rohov připravuje plán výsadby zeleně v centru obce. Myslíte si, že je v obci, případně v
jejím okolí dostatek zeleně?
Odpověď ANO, zeleň v obci a jejím okolí je dostačující - 18x
Odpověď NE, měla by se vysázet další zeleň
- 15x
Nevyplněno 1x
2. Obec Rohov připravuje nový územní plán obce
Už jste někdy potřebovali územní plán obce Rohov, nahlédli jste do něj ?
Odpověď ANO

- 13x

Odpověď

NE - 21x

Víte co pro obec znamená existence územního plánu ?
Odpověď ANO
- 26x
Odpověď NE - 8x
Víte co pro občana znamená existence územního plánu ?
Odpověď ANO - 25x
Odpověď NE - 9x
Máte zájem spolupracovat se zastupiteli obce Rohov při tvorbě nového územního plánu např. formou
veřejných diskuzí ?
Odpověď ANO - 29x
Odpověď NE - 5x
Jste spokojeni s realizovanými investičními projekty v obci ?
Obecní dům
Odpověď ANO - 31x
Odpověď
Mateřská škola
Odpověď ANO - 30x
Odpověď
Kaple sv. Petra a Pavla
Odpověď ANO - 31x
Odpověď
Chodníky
Odpověď ANO - 32x
Odpověď

NE
NE
NE
NE

-

3x
4x
3x
2x

Ostatní (uveďte):
Máte zájem – hodláte využít společenský sál nebo klubovnu Obecního domu k rodinným oslavám ?
Jaké akce zde navrhujete realizovat ?
Odpověď
ANO - 24x
Odpověď NE - 5x
Nevyplněno 5x
- realizovat besedy, divadlo, ochotnická představení
- stačí nynější využití jak pro místní složky tak pro rodinné oslavy
Jaké další investiční projekty navrhujete v obci realizovat ? Vaše návrhy a náměty k řešení rozvoje
obce Rohov, popište:
- než řešit další investiční akce, postarat se o údržbu stávajících
- postupné naplňování plánů současného starosty, který je na pravém místě
- zřízení hřbitova
- nové dětské hřiště na ul. Dolní
- nové kryté zastávky
- opravit Dům služeb a upravit okolí Domu služeb
- chybí plochy pro výstavbu rodinných domů a inženýrské sítě
- využití budovy bývalého obecního úřadu na byty
- neprodávat obecní pozemky, ale získávat další pro výstavbu
- vyasfaltování cesty k bývalé skládce, zřízení sportovního areálu na této lokalitě_______

___________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy - Zahájili jsme nový školní rok 2011/2012.
Jsem velmi rád, že jsme se po prázdninách sešli v plném počtu. Přivítali
nové žáky - prvňáčky, ale také i nového žáčka, který se skutečně
jmenuje Lukáš Žáček. Je to další školní rok plný jedniček. Jménem
všech učitelů přeji našim žákům, aby do školy chodili rádi a aby získali
co nejvíce pěkných ohodnocení. Aby se cítili vždy tak, aby mohli být
pyšní na svou školu.
Rozhodli jsme se být jinou školou a jsme na to patřičně hrdí. Myslíme
dopředu, myslíme na děti, které vyrůstají pro budoucnost. Tomu jsme
také upravili náš styl práce. Vytváříme pro děti přátelské, doslova
rodinné prostředí. Každého žáka důkladně poznáváme, abychom mu
mohli pomoci rozvíjet jeho potenciál co nejlépe. To, že jsme partneři ve
vzdělávání – neznamená, že dětem ulevujeme. Chceme vytvořit takový
základ, aby děti mohly odejít na střední školy podle svých zájmů, aby
na takové škole také patřičně uspěli. Žáci se učí pro budoucí život,
neučí se jen znalosti, ale musí se naučit, jak s nimi zacházet a jak je
využívat. Hrozně moc si vážíme důvěry rodičů a děkujeme.
Mgr. Miroslav Krist, ředitel školy
JMÉNO

KONTAKT

APROBACE

FUNKCE

ředitel školy
Mgr. Miroslav Krist
reditel@skolasudice.cz Učitel 1. stupně
zást. ředitele školy
Mgr. Veronika Kupková
zastupce@skolasudice.cz Výchova ke zdraví – tělesná výchova
třídní učitel 1. třídy
Mgr. Petra Poštulková postulkova@skolasudice.cz Učitel 1. stupně
výchovný poradce tř. učitel 8. třídy
Mgr. Michal Kunický
poradce@skolasudice.cz Český jazyk – dějepis
třídní učitel 2. třídy
Mgr. Michaela Fiedlerová fiedlerova@skolasudice.cz Speciální pedagog
třídní učitel 3. třídy
Mgr. Lenka Střížová
strizova@skolasudice.cz Učitel 1. stupně – speciální pedagog
třídní učitel 5. třídy
Mgr. Anna Černohorskácernohorska@skolasudice.cz Jazyk ruský – jazyk německý
Mgr. Ivana Kobzová
kobzova@skolasudice.cz Německý jazyk-ruský jazyk-hudební výchova třídní učitel 6. třídy
třídní učitel 4. třídy
Mgr. Lenka Nevřelová
nevrelova@skolasudice.cz Biologie – chemie
třídní učitel 7. třídy
Mgr. Leo Schreier
schreier@skolasudice.cz Zeměpis – tělesná výchova
třídní učitel 9. třídy
Mgr. Michaela Kršková
krskova@skolasudice.cz Matematika – biologie
netřídní učitel
Mgr. Pavel Ticháček
tichacek@skolasudice.cz Přírodopis – základy zemědělské výroby
Vychovatelka školní družiny
Ester Medková, Dis.
druzina@skolasudice.cz VOŠ – ostatní

Třída

POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 - 2012
Celkem

Chlapci

Dívky

Sudice

Rohov

Třebom

2.

16

8

8

4

8

4

4.

12

5

7

5

1.

3.
5.

16

17
10

7

9
7

9

8
4

8

7

1

5

10

2

4

4

2

3

4

1. stupeň

71

36

36

26

32

13

7.

14

5

9

6

4

4

6.
8.
9.

2. stupeň

13

6

16

12

59

29

16

6

7

4

6

3

4

6

6

4

30

24

21

14

10

8

5

3

CELKEM
130
65
66
50
53
27
____________________________________________________________________________
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Sdružení obcí Hlučínska připravuje řadu aktivit zaměřených na propagaci regionu !
Region Hlučínsko se stále více dostává do povědomí lidí
v Moravskoslezském kraji, v České republice i v sousedním Polsku. Stále
více lidí poznává hezká a zajímavá místa v našem regionu, jako je Hlučínské
jezero, Hornické muzeum v Petřkovicích, vojenské bunkry v Darkovičkách,
poutní místo v Píšti, Priessnitzovy lázně a pstruhové rybníky v Bělé, skanzen
v Bolaticích, aquapark v Kravařích, Hřebčín Albertovec, atd. Dobré jméno
Hlučínsku dělají i významné tradiční akce, jako jsou odpusty, slavnosti,
festivaly, ale také regionální jídla. Velmi významně přispěly k propagaci Hlučínska i spisovatelky píšící
o regionu a osobnosti z Hlučínska, ať už z oblasti sportovní nebo kulturní. A aby se o Hlučínsku
dozvědělo ještě více lidí, připravuje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) celkem tři projekty.
Dva projekty řeší SOH ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyzanowice a jsou
zaměřené na tvorbu společných propagačních materiálů. Ty by měly přiblížit veřejnosti jak turisticky
zajímavá místa, tak i trasy cyklostezek, informace o jednotlivých obcích a městech, seznam
nejvýznamnějších akcí v regionu i nejvýznamnější gastronomické pochoutky z regionu včetně receptů.
Třetí projekt SOH je zaměřen na tvorbu informačních tabulí, které by měly turistům přiblížit málo
známá místa v jednotlivých obcích a městech. Představitelé SOH si od těchto aktivit slibují větší
informovanost o Hlučínsku jak u turistů, tak i u Hlučíňáků ! A pokud se podaří všechny tři projekty
úspěšně realizovat, mají již zástupci SOH i polských gmin připraveny další projekty, jako je
dokumentární film o obou regionech, prezentace na výstavách turistického ruchu, tvorba zpěvníku
lidových písní a další.
Písničky z Hlučínska by mohly vyjít ve zpěvníku !
Sdružení obcí Hlučínska usiluje o vydání zpěvníku písní z Hlučínska. Obce a města na Hlučínsku se
snaží získat od muzikantů i sběratelů kopie těchto písní. Pokud i Vy máte písně z Hlučínska doma,
prosíme, přineste je na obecní úřad ! Zanechejme tak dalším generacím tradiční písně z našeho regionu.
Darujte opět krev s představiteli obcí a měst Hlučínska !
Již pošesté připravuje Sdružení obcí Hlučínska akci „Darujte krev s představiteli obcí a
měst Hlučínska“. Po dohodě se zástupci Slezské nemocnice v Opavě, na jejichž transfúzní
stanici dochází k odběrům krve, se akce uskuteční v úterý 11. října a 18. října vždy od
10.00 hodin. Poslední jarní akce byla nejúspěšnější za celé období, kdy krev darovalo více
jak 40 občanů z Hlučínska.
převzato z bolatického zpravodaje
___________________________________________________________________________________

Anna Malchárková

GRUNT

___________________
_______________________________

Vydavatelství Repronis Ostrava vydává novou knihu
spisovatelkky Anny Malchárkové s názvem Grunt.
Kniha má rysy jak historického románu, tak i dokumentu. Děj
vtáhne čtenáře do života selského rodu, a to od jeho
prvopočátku až téměř k jeho zániku. Kromě toho, že podává
svědectví o historii zemědělského hospodaření na Hlučínsku
v průběhu 20. století, není to čistá literatura faktu, neboť děj
je příznačně obohacen o jistou dávku tajemných scén.
Jednotlivé kapitoly knihy jsou inspirovány autentickým
vyprávěním přímých účastníků historických událostí, mezi
jinými i brutálního združstevňování v 50. a 60. letech 20.
století, kdy byla přerušena dědičná pouta k půdě a následující
generace ztratily k hospodaření vztah. Selský stav tak zaplatil
vysokou daň komunistické ideologii, zaplatila ji však i půda.
V tomto smyslu má kniha přesah i do současné doby,
symbolizované přeměnou polí na betonové plochy a dalším
bezohledným ukrajováním už z tak mála úrodné země.
Kniha se objeví na knižních pultech již koncem září. Pro
čtenáře z Hlučínska bude připravena na obvyklých místech.
Knihu si budete moci zakoupit také na obecním úřadě!

____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

7. Prajzská pouť do Rud u Ratiboře k Panně Marii Pokorné
se uskuteční v sobotu 24. září 2011.
Program pouti:
9.00 Příjezd poutníků do Rud
9.15 Průvod poutníků do chrámu
9.30 Růženec – modlitba
10.00 Slavnostní Poutní mše svatá v bazilice minor - hlavní celebrant P. Alfréd Volný –
představený Teologického konviktu Olomouc, při mši svaté bude provedena Missa G-dur
F. Schuberta v interpretaci smíšeného pěveckého sboru a orchestru P. Cypriána Lelka
z Dolního Benešova
11.30 Občerstvení, prohlídka obnoveného poutního areálu – bývalého cisterciánského opatství
14.00 Mariánská pobožnost - nešpory, svátostné požehnání
16.00 Předpokládaný odjezd domů
Termín přihlášek do 18.9.2011. Předpokládaná cena autobusové dopravy cca 200,- Kč. V případě
nenaplnění autobusů v obci, bude organizována svozná linka. Nutný platný cestovní doklad – pas,
občanský průkaz.
Kontaktní osoba (dle zvyklostí v jednotlivých farnostech) nebo
Dagmar Suchá 604 687 391
Marie Pačková 553 651 758
Vilibald Švančar 607 953 354
MVDr. Jindřich Koska, 604 895 346 e-mail:dottore.uno@atlas.cz

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Firma FAMOS – výroba dámské konfekce, ve dnech od 14.9.2011 – 7.10.2011 pořádá výprodej
skladových zásob. Výprodej bude probíhat na firmě Famos, ul. Slezská 178, Kobeřice, a to vždy
od 9 – 17 hod.

HANA ŠTEFKOVÁ
Kosmetika, pedikůra, manikůra (nehtová modeláž), parafín

KOSMETIKA - čištění, pealing, masky, masáže, úprava a barvení řas a obočí, celková depilace,
laserová kosmetika + léčení laserem
PEDIKŮRA - klasická pedikůra, parafín – maska, odstraňování kuřích ok, úprava zarostlých
nehtů, lakování nehtů (gel), masáž nohou, depilace
MANIKŮRA - mokrá, suchá, p-shine (japonská manikůra), gelové nehty, masáž rukou, depilace
Strahovice 190, v budově Obecního úřadu !
Telefon: 731 589 402

Pracovní doba do 21.00 hod.!
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