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_____________________________________________________________________________________

Krásné velikonoční svátky a jarní dny plné pohody
přeje
Obecní úřad Rohov
Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

do Vašich domácností se dostává další, v pořadí již čtvrté vydání našeho zpravodaje, ve kterém Vás i nadále
informujeme o dění v naší obci. Než Vás ve stručnosti seznámím s děním v uplynulém měsíci, dovolím si
opět pár poznámek k dalšímu anonymnímu paskvilu z dílny nějakého pomatence, který se snaží o něco,
čemu vůbec nerozumím. V některých poštovních schránkách Vašich domácností se v minulém týdnu opět
objevil anonymní dopis, ve kterém dotyčný pomatenec sděluje jakási fakta, kterými opět špiní nejen mou
osobu, ale už i dalšího člena zastupitelstva obce. Pro uvedení věcí na pravou míru Vám tedy uvádím reakci
na toto „dílo“.
Veškeré kroky s přípravou, realizací, financování projektů je vždy projednáváno a schvalováno
zastupitelstvem obce. Nikdo jiný než zastupitelstvo obce Rohov nerozhoduje plošně o jakékoliv aktivitě a
jeho financování !
Financování přípravy projektu „Obecní dům v Rohově“ od první zmínky (původních návrhů) až po
předložení kompletního projektu s žádostí o dotaci na Úřad regionální rady v Ostravě se skládalo ze dvou
částí. První část příprav bylo vytvoření studie stavby, po jehož odsouhlašení zastupitelstvem obce byla
zahájena tvorba projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Po vydání územního rozhodnutí
se zahájilo vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, na jehož konci bylo vydání stavebního
povolení. Druhou částí přípravy bylo vypracování dokumentace s žádostí o dotaci, jež zpracovávala
rozvojová agentura Hrat z Třince, která je ve svém oboru jedničkou. Veškeré financování je uvedeno níže.

_______________________________________________________________________
Projekt Obecní dům v Rohově
Obec Rohov podala dne 9.7.2007 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK , název programu:
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2007, na projekt „Obecní dům v Rohově“.
Obci Rohov byla poskytnuta dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2007 na realizaci projektu „Obecní dům v Rohově“ z KÚ MSK ve výši 293.000,- Kč
a to na spolufinancování projektové dokumentace Obecní dům v Rohově, což činilo max. 50 %
uznatelných nákladů, když odhad celkových nákladů projektu činil 586.000,- Kč. Zastupitelstvo
obce přijalo dotaci na svém zasedání dne 31.10.2007.
Rok 2007
Projekční kancelář ATRIA Opava, zastoupená Ing. arch. Karlem Komárkem
1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
83.300,- Kč vč. DPH - hrazeno z dotace KÚ MSK Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2007, úhrada dne 13.11.2007
----------------------------------------------------------------------------------------------------Rok 2008
Projekční kancelář ATRIA Opava, zastoupená Ing. arch. Karlem Komárkem
1. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
166.600,- Kč vč. DPH - hrazeno z dotace KÚ MSK Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2007, úhrada dne 26.2.2008
V ceně byla i inženýrská činnost tzn. ve dvou fázích provedeno projednání na úřadech vč.
vyjádření a dále zajištění bilancí energií !
2. Zpracování projektové dokumentace – interiér
40.800,- Kč vč. DPH hrazeno z dotace KÚ MSK Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2007, úhrada dne 9.7.2008
Agentura HRAT s.r.o. , Třinec (HRAT)
3. zpracování žádosti o dotaci – projekt „Obecní dům v Rohově“
114.240,- Kč vč. DPH - hrazeno z vlastních zdrojů – spoluúčast k dotaci z KÚ MSK Program
na podporu přípravy projektové dokumentace 2007, úhrada dne 1.10.2008
Rok 2009
vyúčtování dotace včetně DPH ! /celkové náklady projektu/
požadováno 586.000,- Kč, tj. 293.000,- Kč z MSK 293.000,- Kč rozpočet obce Rohov
skutečnost 404.940,- Kč tj. 202.470,- Kč z MSK 202.470,- Kč rozpočet obce Rohov
Z důvodu zamítnutí financování projektu z ROPu v rámci první žádosti o dotaci byla provedena
vratka dotace ve výši 90.530,- Kč na účet MSK dne 18.6.2009.
Skutečné finanční náklady obce Rohov spojené s přípravou projektové dokumentace na projekt
Obecní dům v Rohově a s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Obecní dům v Rohově
činily ke dni 18.6.2009: 202.470,- Kč
Rok 2009
Projekční kancelář ATRIA Opava, zastoupená Ing. arch. Karlem Komárkem
1. Přepracování projektové dokumentace pro druhé podání žádosti o dotaci
14.280,- Kč vč. DPH - uhrazeno dne 17.9.2009________________________________________

_______________________________________________________________________________
Agentura HRAT
2. Zpracování druhé žádosti o dotaci – projekt „Obecní dům v Rohově“
1.190,- Kč vč. DPH uhrazeno dne 10.6.2009
/Na základě skutečnosti, že se obec Rohov zúčastnila křížovkářské soutěže iniciované agenturou
HRAT a stala se výhercem ceny: zpracování studie proveditelnosti agenturou HRAT na projekt
zdarma, byla tato výhra zohledněna v cenové částce za zpracování žádosti o dotaci/
Rok 2010
Agentura HRAT
1. Zpracování druhé žádosti o dotaci – projekt „Obecní dům v Rohově“ po obdržení rozhodnutí o
přidělení dotace RR Moravskoslezsko
114.000,- Kč vč. DPH /faktura ze dne 3.2.2010/, doposud neuhrazeno. Tato částka je uznatelným
nákladem projektu a tudíž bude hrazena obcí pouze do výše 7,5% (92,5% z této částky bude
hrazeno z dotace)
Na projektu Obecní dům v Rohově pracoval celý tým projektantů a specialistů, kteří zpracovali
kompletní projekt do takové podoby, aby splňoval veškeré náležitosti stavebního zákona, dotačních
podmínek poskytovatele dotace, ale také požadavky samotných občanů, kteří se v rámci
dotazníkového šetření (marketingového průzkumu) z ledna – února 2008 přímo podíleli na tvorbě
projektu.
…………………………………………………………………………………………………..
Vážení spoluobčané, z výše uvedeného financování je zřejmé, že náklady spojené s přípravou projektu
obecního domu byly natolik nízké, že by i „stavební odborník z Rohova“ uznal nízkonákladovou náročnost
přípravy. Osobně si však myslím, že tento „odborník ve stavitelství z Rohova“ bude mít vždy problém
s čímkoliv, jen aby pošpinil a znevážil mou osobu či jiného člena zastupitelstva obce Rohov. Tento dotyčný,
společně s pisatelem anonymního dopisu by se měli nad sebou již konečně zamyslet, poněvadž jejich konání
již hraničí s útokem na mou osobu, a proto se budu muset obrátit na orgány činné v trestním řízení, aby vše
vyšetřili. Pro nikoho nejsem žádný darebák !!
Ale již k podstatným věcem.
Dne 15.3.2010 zasedal finanční výbor, který společně s účetní obce projednal návrh rozpočtu obce Rohov
na letošní rok. Ekonomická situace v naší obci sice není nejrůžovější, avšak podařilo se do návrhu
zakomponovat vše potřebné pro další rozvoj naší obce s ohledem na každoroční zajištění bezproblémového
chodu. K tomuto návrhu jste se mohli vyjádřit v průběhu 15 dnů, kdy byl tento návrh vyvěšen na úřední
desce obecního úřadu či na zasedání zastupitelstva, které se konalo ve středu 31.3.2010. Nad rámec těchto
termínů je však možnost požádat o úpravu rozpočtu, vznést jakýkoliv podnět či návrh také v průběhu roku, a
pokud to bude možné (především po ekonomické stránce), bude navržená úprava rozpočtu provedena
rozpočtovým opatřením. V návrhu rozpočtu se v investičních záležitostech mimo jiné řešilo finanční krytí
dvou projektů, které hodláme mimo obecního domu (obecní dům bude finančně pokrývat úvěr u
bankovního domu) realizovat. Jedná se o druhou etapu modernizace přístupových chodníků na ulici Slezské,
která již byla schválena poskytovatelem dotace. Realizaci předpokládáme v průběhu měsíce dubna a května.
Druhým projektem jsou stavební úpravy sociálního zázemí naší mateřské školy, v jehož rámci hodláme
upravit sociální zařízení (wc a umyvadla) a vyměnit všechna okna a vstupní dveře. Na tento projekt jsme
požádali Moravskoslezský kraj o dotaci z programu obnovy a rozvoje venkova a výsledek hodnocení bude
znám v dubnu či květnu letošního roku. Třetím navrženým projektem bude opětovné podání žádosti o dotaci
na výsadbu alejových stromů na Světlovské cestě, kde hodláme vysadit cca 80 stromů krajinných odrůd
ovocných stromů.
Výše uvedené tři projekty společně s výstavbou obecního domu jsou námi navrženy k letošní realizaci a
pevně věřím, že se nám je podaří zrealizovat, neboť se naše obec bezesporu o něco více zkulturní, zvelebí,
zvýší se bezpečnost na místní komunikaci a v neposlední řadě podpoříme rozvoj životního prostředí v obci.
Důležitým faktem však bude úspěšnost v získání potřebných dotací, bez kterých se bohužel neobejdeme a
bez kterých nejsme schopni navržené projekty realizovat.________________________________________

______________________________________________________________________________________
O výsledku hodnocení našich žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje a
dotačního programu Ministerstva životného prostředí – program Péče o krajinu, stejně jako o schváleném
rozpočtu obce Rohov na letošní rok Vás budeme informovat v dalším vydání rohovského zpravodaje.
Rád bych, vážení spoluobčané moc poděkoval Vám všem, kteří se na údržbě, rozvoji a tvořením důstojných
podmínek pro spokojený život v Rohově podílíte. Děkuji všem, kteří uklízejí zbytky posypového materiálu
po zimní údržbě komunikací, děkuji Vám, že se pečlivě staráte o své předzahrádky a příbytky, ale i na
veřejných prostranstvích, aktivně se účastníte práce ve spolcích obce, ale především se snažíte nevytvářet
rozepře sami mezi sebou, ale navzájem se tolerujete a pomáháte si.
Vážení spoluobčané, pro nás křesťany přicházejí vrcholné dny roku, na které jsme se - každý podle svých sil
- postem, modlitbami připravovali čtyřicet dní. Věříme a mnozí z vás věří s námi, že se k nám právě v tomto
čase mimořádným způsobem přibližuje Bůh v osobě svého Syna Ježíše Krista a nabízí celému lidstvu
odpuštění hříchů, spásu duše a naději na věčný život. Ten dar není připraven jen pro věřící lidi, ale pro
každého, kdo je ochoten nechat se obdarovat, protože Kristus zemřel na kříži za všechny a pro všechny také
vstal z mrtvých, zničil moc smrti a otevřel nám bránu do věčnosti. Máme tedy důvod k radosti a tuto radost
bychom měli sdílet se všemi lidmi dobré vůle. Přeji Vám proto krásné prožití Velikonočních svátků !
Daniel P r o c h á z k a – starosta

A na závěr výstižné motto –
„Vědět, co je správné, a neudělat to, je nejhorší zbabělost“.
Konfucius
_______________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
dovolte mi alespoň krátce reagovat na další z anonymů, který se nedávno objevil v naší obci a jehož text
se mě osobně dotýká.
Pro ty z Vás, kteří jste jej osobně nečetli, uvedu krátké citace doplněné o můj komentář. Autor anonymu
píše, cituji : „ …Vaši zástupci na obci – zejména Procházka a Komárek, vyplatili 600 tisíc korun
projektantovi Komárkovi z Kobeřic za výkresy obecního domu. Stavební odborník z naší obce Vám potvrdí,
že tyto výkresy by jiný projektant udělal za polovinu.“ – konec citátu. Z výše uvedeného odvozuji, že
„výkresy obecního domu“ se dají pořídit již za nějakých cca 300 tis. Kč.
Dle sazebníku projektových prací by pro tento projekt v provedeném rozsahu ale měla činit cena bez
DPH 810 tis. Kč. Projektant ing. arch. Karel Komárek dodal naší obci kompletní projektovou dokumentaci,
určenou k žádosti napřed pro územní řízení a poté pro stavební povolení (nikoli jen „výkresy obecního
domu“). Na jejím vytvoření se podílela celá řada projektantů různých specializací (architektonické řešení,
stavební část vč. statiky, zpevněné plochy, přípojky, vzduchotechnika, plynoinstalace, vodovod a ústřední
vytápění, elektro, požární ochr., rozpočty a dále hlavně inženýrská činnost, tzn. vyřízení všech příslušných
vyjádření a povolení na úřadech, zajištění příslibů energií apod. - to vše ve dvou stupních - územní řízení a
po jeho vydání pak stavební povolení ). Celková fakturovaná částka za tuto projektovou dokumentaci bez
DPH pak činila 210.000,-Kč. Před podáním projektu k žádosti o dotaci byla dodatečně fakturována částka
za dohodnuté změny projektu - snížení rozsahu - a to ve výši 12.000,-Kč bez DPH, stejně tak na žádost obce
byl vypracován projekt interiéru, který není běžnou součástí dokumentace, a to ve výši 34.285,-Kč bez
DPH. Uvádím ceny bez DPH, neboť pouze tyto částky přísluší projektantovi, DPH se pak po vystavení
faktury odvádí státu.
Pouze pro Vaší informaci – naší obci bylo 50% těchto nákladů (včetně DPH) uhrazeno z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2007 .
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Z výše uvedeného je, myslím, naprosto zřejmé, že autor anonymu není zcela při smyslech. Jenom člověk
rozumu mdlého může takhle primitivně vytahovat čísla z rukávu, aniž by bral ohled na fakta, která jsou
veřejně dostupná a tudíž i snadno ověřitelná.
Pak se ale nabízí i druhé vysvětlení vzniku tohoto anonymu. Autor výše uvedené skutečnosti zná a
částky překrucuje úmyslně. V tomto případě by se pak již jednalo jednoznačně o projev zla v jedné z jeho
nesčetných podob. O snahu vybudit mezi spoluobčany negativní emoce typu závisti, nenávisti a různých
forem nepřátelství. Nebo alespoň hodit bláto a doufat, že nějakou jeho část se nepodaří smýt. Věřím, že
vnímavý čtenář toto pochopí a neposkytne autorovi anonymu jakékoliv zadostiučinění, žádnou radost z
„dobře odvedené práce“.
A ještě jeden citát z anonymu, cituji : „Hlavně zase nezapomeňte tyto darebáky, i ty co s nimi na obci
sedí a zvedají ruce nad jejich návrhy, znovu volit !“ – konec citátu. Tato věta na mě působí, jako že v naší
obci již začala probíhat předvolební kampaň k letošním podzimním komunálním volbám. Až začínám být
zvědavý, jaké že to kandidátní listiny se letos objeví!
Všem Vám, kteří jste měli tu trpělivost a dočetli do konce, přeji všechno dobré.
Artur Komárek
člen zastupitelstva obce Rohov
______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30.4.2010 !
V souvislosti s plánovanou stavbou obecního domu v obecním objektu „U Kramného“ žádáme občany aby
zde již neodkládali pytle s plastovým odpadem a ponechali si je ve svých domácnostech do doby
svozového dne !!!
Upozorňujeme občany, že zářivky nepatří do zvonů na sklo, ale odevzdávají se při svozu nebezpečného
odpadu !!!
_____________________________________________________________________________________

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!___
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v naší obci se uskuteční

v sobotu dne 15. 5.2010 !

Časový limit přistavení kontejneru bude s předstihem oznámen !
________________________________________________________________________
pořádá v pátek 23. dubna 2010 od 10.00 hodin akci

Obec Rohov v letošním roce opět ve spolupráci se ZŠ v Sudicích a MŠ v Rohově
Naše děti provedou úklid v obci a naučí se jak se chovat v přírodě a tak oslaví tento ekologicky motivovaný svátek !
U této příležitosti bude možné shlédnout výstavku dětí mateřské školy v prostorách MŠ !

______________________________________________________________________________________
Kulturní výbor při OÚ Rohov pořádá v pátek 30. dubna 2010

Sraz účastníků: v 16.30 hodin před budovou obecního úřadu, průvod obcí a zakončení
v areálu zahrádkářů Kučakovec, kde bude postavena dětská májka, proběhnou soutěže, hry a táborák.
Zveme všechny děti a rodiče ! !

______________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ ROHOV

Ředitelka MŠ Rohov oznamuje, že v úterý 27.4.2010 v době od 8°° do 12°° hod. proběhne v budově
mateřské školy „Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2010/2011“.
K zápisu se dostaví všechny nové děti ve věku od 3 let do 6 let a také děti ve věku 3let, které budou
docházet do mateřské školy na 4 hodiny denně a jejichž matky budou pobírat rodičovský příspěvek.
S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a potvrzení o řádném
očkování dítěte.
Telefonní kontakt pro případné dotazy: 553 761 3547.
Zuzana Ondrufová,řed.MŠ
______________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy - Sudická superstar

Dne 24. března proběhla pěvecká soutěž s názvem Sudická superstar. Zúčastnili se žáci od 1. do 9. třídy.
Zazněly lidové i populární písně, a to buď v solovém provedení, nebo ve sborovém. Účast byla hojná,
zábava příjemná, porota mírná, publikum milé, moderátorka usměvavá, fotograf všudypřítomný, počasí
slunečné a ceny sladké.

Pozvánka
Pozvánka k našim sousedům do Polska

EKO Trhy 8. a 9.5.2010 PIETROWICE WIELKIE

Velikonoční koňské procesí
PIETROWICE WIELKIE

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 05.04.2010

______________________________________________________________________________________

Pro Vaši informovanost
Informace občanům – Klub seniorů
První informační setkání se uskuteční ve středu 14. dubna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu ! Jste srdečně zváni.
______________________________________________________________________________________

Zapojte se i vy do hlasování o cenu Magnesia litera za rok 2009

Zaujala Vás nějaká kniha, která vyšla v roce 2009? Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro
děti. 999 vylosovaných čtenářů získá cenu od vydavatelství Knižní klub. I v letošním roce můžete
hlasovat na korespondenčním lístku, nebo prostřednictvím webového formuláře na: http://www.magnesialitera.cz . V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno a adresu dotyčného čtenáře
(anketa tedy není anonymní). Je to proto, ze každý PLATNÝ lístek (mail) bude zařazen do slosování.
Vylosováno bude 999 čtenářů, kteří pak svou cenu obdrží poštou od vydavatelství Knižní klub. Seznam
výherců bude uveřejněn na webových stránkách http://www.magnesia-litera.cz
Slavnostní předávání cen se uskuteční 18. dubna 2010 ve Stavovském divadle v Praze. Moderovat bude
Anna Geislerová, pořad bude přenášet ČT 2. O hlavní ceně Magnesia Litera bude letos rozhodovat nově
vytvořená literární akademie, ve které jsou také zástupci knihoven.
Muzeum Hlučínska vydalo Sborník k příležitosti 90. výročí připojení Hlučínska k Československu
dne 4. 2. 1920. Obsahem sborníku jsou přednášky, které zazněly na konferenci k tomuto výročí dne 4.
února 2010 v Hlučíně. Přednášky Stanovení hranic Hlučínska po I. světové válce a Obtížná integrace
Hlučínska do Republiky československé jsou navíc doplněny barevnými historickými mapami Hlučínska a
jinými fotografiemi. Sborník má formát A5, má 35 stran a náklad činí 50 ks. Zakoupit si jej můžete v
Informačním centru na hlučínském zámku za 60 Kč. Zároveň je zde v prodeji DVD Hlučínsko - Fenomén
moderní Evropy, prezentační film na podporu projektu stálé expozice Muzea Hlučínska, který byl na
konferenci rovněž zhlédnut. Cena činí 100 Kč.
Pokud bude mít někdo z občanů zájem o výše uvedený sborník a DVD, nahlaste se na OÚ,
v případě více zájemců objednáme přímo na hlučínském zámku._______________________________

______________________________________________________________________________________

Z církevního okénka Odešel p. Jan Vidlák ( *28.11.1926 + 12.3.2010)

Ve čtvrtek 18. března 2010 jsme se rozloučili s panem farářem Janem Vidlákem,
který působil ve farnosti Sudice od 1.1.1995 do 31.12.1997, kdy sem dojížděl
z farnosti Strahovice. Jeho tříletá duchovní služba ve farnosti Sudice byla velmi
plodná. Lidé si jej vážili pro jeho obětavost. Za léta jeho působení v obci Rohov byla
každý čtvrtek vpodvečer sloužena v naší kapli mše svatá.
Jistě si na něj vzpomeneme, když budeme procházet nebo projíždět kolem kříže
Krista Krále, který stojí v parčíku u křižovatky směrem na Kobeřice. Snahou
důstojného pana faráře došlo k opravě a obnově celého kříže. Pan farář věnoval
repliku sochy a kříž slavnostně vysvětil v roce 1997. Osobnost pana faráře Jana
Vidláka nám bude chybět
________________________________________________________________________________________
výročí: 11.3.2010 uplynulo 95 let od narození p. Josefa Konečného (*11.3.1915 + 4.12.1994)
26.4.2010 uplyne 65 let od úmrtí p. Arnošta Jureczky (*6.3.1867 +26.4.1945)
________________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc březen 2010
50 let 1 občanka
60 let 1 občanka
70 let 1 občanka
80 let 1 občanka
narození – 1 chlapeček

Jubilanti –

_____________________________________________________________________________________

Vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, ale hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z
důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých
látek na volném prostranství. Málokdo si totiž uvědomuje,že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život! I
zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v
otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru – a způsobit nejenom
ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekonomické – např. v podobě ztráty části lesa
či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu
hrozí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám může být udělena sankce
až do výše 500 000 Kč. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně
ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně protipožárních opatření
– předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc nařídit
přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.Občané by se také měli
seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na
volném prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob,
jak se zbavit biologického odpadu, je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15
let) a určitě bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může
dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech
místech, kterési děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.Požáry způsobené neopatrností při zakládání
ohňů v přírodě nebo vypalování trávy způsobily za posledních 8 let v České republice
celkem 4151 požárů, které připravily o život 11 lidí, zranily 221 osob a způsobily škody za více než 131
milionu Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených
vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším
případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme vypalování suché trávy a porostů je
zakázáno!
Převzato z kravařského Besedníku

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

65. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY V NAŠÍ OBCI
Rohov, obecní kronika, 1945:
Nejtěžší boje o vesnici se odehrály 14. dubna 1945, kdy po čtyřhodinové bubnové palbě se podařilo Rudé
armádě celou vesnici obsadit. Toho dne utrpěl vzhled obce nejvíce. Jak obec válkou utrpěla, mluví tato
čísla:
Počet domů: a) zbořených a vyhořelých 37
b) poškozených z 50%
29
c) lehce poškozených
31
Počet zbořených a vyhořelých hospodářských budov:
a) stodoly 22 b) chlévy 13 c) kůlny 8
Nepoškozených zůstalo:
a) obytných domů 30 b) chlévů 33
c) stodol 41
d) kůlen 11
Počet občanů zabitých, zraněných a zemřelých následkem zranění: 11
Z toho: děti do 14 ti let – dívek: 2
hochů: 1
dospělých žen: 8
Počet zraněných těžce 6, lehce 8
Počet členů postižených rodin: 120
Počet rodin které přišly o veškerý majetek: 9
V kolika případech je nutná finanční pomoc: 9 případů ve výši 500.000 Kč
Za bojů byla také úplně zničena a vyřazena z provozu škola a hasičská zbrojnice a částečně kaple.
Ovocných stromků bylo zničeno 140. Občanů z vyhořelých a neobyvatelných domů se ujali sousedé, jiným
byly propůjčeny nouzové dřevěné baráky. V obci se také v této době nacházeli uprchlíci z Ratibořska. Stav
občanů k 1. lednu 1945 byl 466. Za války padlo na frontách 35 místních občanů.
***
Útrapy války byly nesmírné, je proto důležité, abychom na ně nezapomínali …
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Ukázka z knihy spisovatelky Evy Tvrdé „Okna do pokoje“.
Bernardeta a Farská zahrada . Bernardeta se nadechla a otřásla se. Podzim páchl tlejícím listím a ona
právě teď pach podzimu ucítila. V pozdním odpoledni mířila do květinářství, aby nakoupila dušičkové
vazby a svíčky. Jedna kytice na městský hřbitov na hrob manžela a jedna na venkovský hřbitov na hrob
rodičů. Oblékla si elegantní světle šedé kalhoty a tmavě šedé paleto, na hlavu si promyšleně usadila vínově
červený klobouk. Černé rukavice, černé boty a černá kabelka doplňovaly dokonalou městskou eleganci.
Mrholilo. Bernardeta se usmívala a snažila se nevnímat syrový podzim okolo. Nastoupila do trolejbusu.
Kolem ní se pošťuchovaly studentky a hlasitě se smály. Lehce pozvedla levé obočí a snažila se je nevnímat.
Ona sama se nikdy takhle nesmála. Ani dnes, ani kdysi. Bývala vážná. Vážně studovala, vážně pracovala,
vážně se zamilovala…
Kuchyň v domě jejích rodičů byla vždy tmavá, plná nádobí a pachů. Na sporáku vždy stály hrnce
s jídlem, pořád se něco krájelo, čistilo, loupalo a vařilo. Po malém dvorku pobíhala drůbež, v chlívku prase,
koza, vedle kráva a kůň pro práci v lese a na poli. Bála se svého otce, statného autoritativního hospodáře, i
své matky, pracovité zodpovědné ženy, která snad nikdy nebyla mladá. V domě vládl neradostný řád
válečného a poválečného nedostatku, později zmizela z rodinného majetku pole, pak les, pak kráva i kůň.
Otec ze vzdoru vůči združstevňování nastoupil do Ostravy jako dělník, matka si chodila přivydělávat do
kuchyně místního hostince. Bernardeta vnímala jen tíži a bázeň.
Trolejbus zastavil v centru města a Bernardeta vystoupila. Měla ráda město. Široké chodníky a
ulice, obchody, kavárny, stále kamsi spěchající lidé. Prostě život. Šla přiměřeným tempem ke
květinářství, aby zkontrolovala ceny vyhlédnutých vazeb. Letos si vybrala dva košíky úhledně vyplněné
jehličinami a umělými květy bílých anturií. Elegantní a symetrické.
V dětství ráda chodila na faru. Farářova domácnost se naprosto lišila od domácnosti jejích
rodičů. Ticho, velká okna, světlo, naleštěný nábytek, zlacený porcelán, bílé naškrobené ubrusy, krajkové
záclony. Farářova hospodyně pekla jemné pečivo a vařila bylinkové čaje. Bernardeta už od dětství věděla,
že jednou bude žít ve světě světla, naleštěného nábytku, zlaceného porcelánu, bílých naškrobených
ubrusů, krajkových záclon, jemného pečiva a bylinkových čajů. Srkala každé ráno žitovku s kapkou
mléka, žvýkala suchý chleba a toužila po lepším životě.
Zkontrolovala cenu vyhlédnutých dušičkových vazeb, opustila květinářství a vydala se směrem směrem
ke konkurenčnímu obchodu. Ceny měla už týden zjištěné. Byly výhodnější v obchodě, který právě
opustila, ale chtěla se přesvědčit, zda přece jenom konkurence ceny nesnížila.
Učení jí v základní škole šlo, a tak rodiče souhlasili s tím, aby studovala dál na jedenáctiletce v Opavě.
Doma jí nic neodpustili, podílela se na práci v domě, na dvoře, v zahradě i na zbytečku polí a lesa, který
jim zůstal. Přesto studovala. Úporně a často i po nocích, ale tehdy to pro ni byla jediná cesta ke světlu.
Odkudsi se proti ní vynořil hlouček děvčat, které viděla v trolejbusu. Otřásla se.
Studovala obtížně. Chtěla vynikající prospěch, ale byla průměrná, přestože se učila opravdu
hodně. Zdůvodňovala své průměrné výsledky povinnostmi doma, ale věděla, že zdůvodnění je jen pro
ostatní. Studovala hodně, vlastně dřela, ale studium jí nešlo. Vadili jí spolužáci, kteří měli lepší známky za
méně námahy. Cítila křivdu. Nevážila si jich. Kdyby měla jejich nadání, využila by je lépe. Jenže ona
nadání neměla. Maturitní zkoušku složila a pak už ji zajímalo jediné: zmizet z rodného domu a z rodné
vesnice.
V konkurenčním obchodě ceny zůstaly stejné. Bernardeta přelétla očima vystavené zboží a
otočila se k odchodu. Utkvěla chvíli očima na obrovských smetanově bílých květech chryzantémy. Znovu
ucítila pach podzimu.
Před padesáti lety musela zmizet. Jinak by se propadla hanbou.___________________

______________________________________________________________________________________

Velikonoce - Svátky radosti z nového života.
Je možno je definovat lépe? Bohoslužebné hymny a zpěvy tento Den dní
krásně oslavují. Jistě potřebujeme také sváteční dny bez "pokud" a "ale", neboť
každodenní zprávy z domova i ze světa, nepřízeň života či jeho všednost by z
nás postupně velmi snadno udělaly patologické pesimisty. I když se život
neskládá jen z utrpení, ohrožení a hrůzy, přesto v něm často zůstává něco
těžkého a tísnivého. A proto potřebujeme svátky, které nám přinášejí naději.
jež nezklame.
Velikonoční svátky jsou pro nás zárukou, že se s člověkem počítá, že
láska je silnější než nenávist a život mocnější než smrt. A tak k Velikonocům
patří svátečnost a slunce, stromy v květu, pestré šaty, usměvavé tváře,
sváteční pokrm. tance a písně.
Kdo pochybuje o tajemství svátků, ten nesmí zůstat jen u vnější
svátečnosti a musí se důkladněji zahledět do tajemství Velké noci.
Křesťané slaví Velikonoce, protože věří. že Ježíš Nazaretský, kterého
ukřižovali, žije. Jestliže se k tomu hlásíme, můžeme Velikonoce slavit s
radostí, aniž bychom museli z lidského života odsouvat ona "pokud" a "ale".
Co pro nás křesťany Velikonoce vlastně znamenají? Můžeme odpovídat jen
použitím nedokonalých protikladů: Velikonoce, to je smích se slzami v očích.
Velikonoce. to je údiv s několikerými nevyslovenými otázkami... Především
jsou Velikonoce ale svátkem neuvěřitelnosti. Navzdory vnějšímu zdání totiž
"Projekt Ježíš" neztroskotal - "Projekt Ježíš" se podařil. Navzdory bolesti
a výsměchu. navzdory všem těžkostem. které ho na jeho cestě provázely.
vstoupil Ježíš svou smrtí do Života.
Samozřejmě, že i Velikonoce, nejdůležitější svátky liturgického roku,
mají svou symboliku. Z hlediska vznikajícího nového života v přírodě je to
například vajíčko nebo rozkvetlá ratolest. Z pohledu posvátného tajemství je
to velikonoční svíce, paškál, a velikonoční beránek, který zdobí stoly mnoha
křesťanských rodin.
Čím nás oslovuje symbolika velikonočního beránka? Beránek byl pro Židy
symbolem smíření, oběti, ale i záchrany. Krev beránka, kterou natřeli veřeje
dveří, zachránila vyvolený národ před smrtí. Na památku toho se v Izraeli
každoročně konala slavnost paschy. V předvečer tohoto svátku obětovali
otcové rodin na nádvoří chrámu v Jeruzalémě zdravého ročního beránka. Kromě
toho přinášeli starozákonní kněží oběť beránka denně, ráno i večer, jako
projev živé úcty k jedinému pravému Bohu.
Ježíš zemřel právě v tu hodinu, kdy byli v chrámu beránci zabíjeni na
velikonoční slavnost. Proto, ale i na základě mnohých proroctví, je Ježíš
chápán jako novozákonní neposkvrněný beránek. Velikonoční beránek s vítěznou
korouhví a radostným "aleluja" symbolizuje Ježíše jako vítěze nad smrtí.
Podobně jako v Egyptě zachránila krev beránka starozákonní lid, tak krev
novozákonního beránka zachraňuje lidstvo a otevírá mu nové možnosti svobody.
Vítězná korouhev v rukou Krista, Beránka, je i pozváním: Pojďte ke mně
blíž! Zůstaňte v mé blízkosti! Shromážděte se pod mou zástavou, chcete-li
přežít. Pojďme pod ní společně do boje proti zlu, proti hříchu a smrti. S
Kristovou zástavou kráčejme k lásce, radosti, trpělivosti, dobrotě a
věrnosti.
Jestliže si při symbolu Velikonoc uvědomíme, že každý křesťanský symbol
vyrostl ze zapáleného srdce, v němž je soustředěna silná víra, hluboký cit a
pevné odhodlání žít a zemřít pro Krista, a pokud tento symbol přijmeme do
svého života, udělali jsme hodně - jistě jsme se alespoň trochu přiblížili k
velikonočnímu tajemství.
Požehnané Velikonoce, zdraví, radost a sílu vzkříšení přeje:
P. Lucjan

_____________________________________________________________________________________
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POZVÁNKA na 3. Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci
podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH), sdružující 31 obcí a měst regionu Hlučínska (cca 75 000
obyvatel) připravuje na středu 7. dubna 2010 v 16,00 hod. v sále Kulturního domu v Hlučíně „3.
Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti
z regionu Hlučínska“.
Na minulých dvou setkáních jsme informovali podnikatelskou veřejnost o možnostech získání dotací
pro podnikatele i zemědělce z EU i od státu, o možnostech vzájemné pomoci a spolupráce, loňského
setkání se zúčastnil hejtman MSK Ing. Jaroslav Palas, atd. Zápisy ze setkání i další informace
naleznete na internetových stránkách SOH www.hlucinsko.eu v sekci – spolupráce s podnikateli. Na
letošním setkání bychom chtěli dohodnout s Vámi především konkrétní formy spolupráce.
Na setkání budou také pozváni zástupci Hospodářské komory v Opavě, Úřadu práce v Opavě a
hejtman MSK Ing. J. Palas. Pokud Vy sami máte nějaký návrh, který by bylo potřebné na setkání
řešit, prosím, zašlete ho v termínu do 24. 3. 2010 na e-mailovou adresu starosta@bolatice.cz,
abychom mohli připravit odpověď či přizvat odborníka. Žádáme Vás také, abyste svoji účast na
setkání potvrdili u svých starostů či paní starostky v termínu do 24. 3. 2010.
Naším cílem je více prohloubit vzájemnou spolupráci samosprávy a podnikatelské veřejnosti a
společně se podílet na rozvoji obcí a měst na Hlučínsku i celého regionu Hlučínska.
Děkujme Vám za Váš případný zájem o setkání i o spolupráci a těšíme se na viděnou ve středu 7. 4.
2010 v Hlučíně.
S úctou
Mgr. Herbert P a v e r a, předseda Sdružení obcí Hlučínska
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