Vychází v prosinci 2009
č. 12/2009

Radostné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších,
hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti
v novém roce 2010
přeje
Obecní úřad Rohov

______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí přátelé,

do Vašich domácností se právě dostává poslední letošní vydání Rohovského zpravodaje, ve kterém
bych Vás rád seznámil s děním v obci za uplynulý měsíc. Jako tradičně bych nejdříve zhodnotil
společensko-kulturní dění. Koncem listopadu, v neděli 22.11. jsme pro nově narozené rohovské děti a jejich
rodiče připravili v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu tradiční Vítání občánků. Naše pozvání
natuto malou slavnost přijali všichni pozvaní rodičové se svými nově narozenými dětmi. Měli jsme radost
z toho, že jsme mohli přivítat do našeho společenství čtyři chlapečky a tři holčičky. Obřad Vítání občánků
byl zpestřen vystoupením dětí z naší mateřské školy pod vedením paní učitelky Aničky Nevřelové. Milou
atmosféru obřadu obohatil krásnými písněmi také náš varhaník Petr Němec s kolegyní z chrámového sboru
při kostele sv. Jana Křtitele. Po vystoupení dětí a zpěváků nastalo oficiální přivítání občánků do života
rohovské obce. Rodičové dětí se zapsali do obecní kulturní kroniky, převzali z rukou zástupců obce drobné
dárky, pamětní listy, maminky kytičku a na závěr se všichni zvěčnili na společném fotu do kroniky obce.
Přejeme všem nově narozeným dětem především mnoho zdraví, štěstí a teplo domova. Ať je jejich život
bohatě naplněn krásou, bezpečím, úspěchem a láskou. Rodičům dětí přejeme při výchově dětí rovněž
mnoho zdraví,
pozornosti a moudrosti. Samozřejmě děkuji také vystupujícím dětem a zpěvákům za krásný doprovod na
této akci. V pondělí 30.listopadu se uskutečnilo avízované a se zvědavostí dlouho očekávané Předvánoční
setkání seniorů. Zvědavost byla opřena o námi navržené prostory setkání – Hospoda U Komárků. Jistě si
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mnoho seniorů kladlo otázku – „jak ku temu Komárkovi všeci vlezem“. Přiznám se, že jsem měl pár dnů
před tímto setkáním také starosti, zda budou prostory u Komárků dostačující. Nakonec se ukázalo, že si měli
všichni co přišli kam sednout, a ještě byly volné židle, a přitom se tohoto setkání zúčastnilo 56 seniorů (!),
což je výborná návštěvnost. Vystupující děti a muzikanti sice prostorem omezeni byli, avšak všichni se
s tímto handicapem vyrovnali zcela profesionálně. Na programu bylo vystoupení dětí ze základní školy,
které si připravily pod vedením paní učitelky Blanky Halfarové. Obdivuhodné bylo také vystoupení
Verunky Hluchníkové, které zahrála na malinkaté housličky. O kulturu se rovněž postarala námi pozvaná
hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková, která si pro seniory připravila čtení z jejich vydaných knih.
O hudební kulisu se opět postarali hudebníci z naší velmi oblíbené dechové kapely – Rohovanky. Upřímně
moc děkuji za pomoc a organizaci úplně všem, kteří se na setkání podíleli – dětem základní školy, paní
učitelce, paní Schlossarkové, Rohovance, paní Hance Fedakové a Majce Kubné, personálu Hospody U
Komárků a především všem seniorům, kteří se tohoto předvánočního setkání zúčastnili a tím nám dokázali,
že o tato setkávání stojí a tímto všechny organizátory oceňují a podporují do další práce.
V sobotu 5. prosince do naší kaple zavítal svatý Mikuláš s doprovodem. Na setkání se sv. Mikulášem se
přišlo podívat zhruba 80 dětí (!), z čehož byl nadšený i náš otec Lucjan. Krásné a příjemné sobotní
odpoledne jen umocnilo právě probíhající adventní dobu, na kterou se jistě každý z nás těšil celý rok. Bylo
moc pěkné, že si některé děti pro sv. Mikuláše připravily i nějaké dárečky, ze kterých byl sv. Mikuláš
očividně potěšen. Některé děti pro změnu zazpívaly či zarecitovaly, za což sklidily pochvalu sv. Mikuláše i
anděla. Na ty zlobivější děti letos čekali tři čerti, za kterých šla skutečně hrůza. Jak jsem zaregistroval,
mnoho dětí jak sv. Mikuláši, tak čertům slíbily, že budou hodnější než byly a já jim moc přeji, aby se jim to
splnilo. Všechny děti, které do naší kaple přišly, dostaly sladký dárek ve formě adventního kalendáře. Moc
děkuji jak rodičům dětí, ale především samotným dětem, že na Mikulášskou nadílku do kaple přišly a že si
domů odnesly nejen sladký dáreček, ale především krásné zážitky ze setkání se sv. Mikulášem, andělem, ale
také s čerty.
V úterý 1. prosince se zastupitelstvo obce sešlo na v pořadí již 31. zasedání, na kterém se projednávala řada
bodů, které přímo souvisí s chodem naší obce. Na programu tedy zastupitelé schválili třetí rozpočtové
opatření, zprávu finančního výboru, dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v ostatní dopravní
obslužnosti, která musí být v harmonizaci smluv o závazku veřejné služby v návaznosti na Nařízení
evropského parlamentu a rady Evropského společenství. Zastupitelé obce dále projednávali návrh na
ocenění dárců krve v naší obci. U této příležitosti bych Vám rád sdělil, že v naší obci máme vzácného dárce
krve, kterou je slečna Jana Hanslíková, která byla za 80 bezpříspěvkových odběrů oceněna Zlatým křížem
III. třídy, který udělil Český červený kříž. Tento skutečně obdivuhodný čin byl zastupiteli obce vzat na
vědomí. Zastupitelé obce rovněž sl. Janu Hanslíkovou pozvali na další zasedání zastupitelstva, na kterém
byla sl. Janě předána kytice, pamětní list a dárkový kupón. Přejeme sl. Janě do dalších let mnoho zdraví,
odhodlanosti a Božího požehnání, neboť v souvislosti s darováním krve je pro nás všechny pravým vzorem.
Členové zastupitelstva se také zabývali kalkulací místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2010. Tato problematika je
každoročně projednávána s velkou pečlivostí, neboť tato oblast je jednou s důležitých položek rozpočtu jak
obecního, tak potažmo rozpočtu domácího, tzn. každého z nás. Největším problémem je neustále vzrůstající
objem komunálního odpadu, který se z naší obce svozovou firmou odveze. Náklady na jejich odvoz
automaticky zdražují. Automaticky se tak jako každý rok z rozpočtu obce vyčleňují prostředky na jejich
dofinancování. Řešením, jak tomu zabránit se zastupitelé zabývali poměrně dlouho. Bohužel se však
neobejdeme bez mírného navýšení poplatku na nastávající rok. Zvýšení bylo schváleno o 10,- Kč, tedy ze
460,- Kč na částku 470,- Kč/osobu/rok. Věřím, že toto zdražení nepřinese ve vašich domácích rozpočtech
výrazných problémů, ale každopádně se za toto zdražení omlouvám, ale věřte, že se tento systém spojený
s problematikou svozu komunálního odpadu musí řešit plošně. Na zasedání jsme však navrhli další opatření,
která by měla vést k utlumení zvyšování poplatku. O těchto opatřeních Vás však budeme informovat
v dalších vydáních našeho zpravodaje. Mezi dalšími body zasedání byl zařazen také rozpočet Základní
školy v Sudicích, neboť spolufinancování provozu je pro naší obec rovněž z těch podstatně nákladných.
Před návrhem rozpočtu jsme však uskutečnili společné jednání v Sudicích, kdy jsme hledali veškeré
možnosti, jak rozpočet Základní školy v Sudicích co nejlépe sestavit, samozřejmě s ohledem na současnou
ekonomickou situaci. Je však namístě říct, že veškerá úsporná opatření provozu školy, která byla projednána
nesmí a ani nebudou mít vliv na úroveň výuky ve škole ! Mezi posledními body zasedání byla rovněž
záležitost nabídky firmy Silnice Morava a.s. na odkup vyfrézované živice z komunikace I/46, která byla
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v rámci oprav této komunikace obci nabídnuta. Zastupitelé tedy schválili zakoupení zhruba 200 tun tohoto
materiálu, který bude použit (lépe řečeno již je používán) na vyspravení polních cest, v rámci rohovských
cyklostezek. Zabývali jsme se také dalšími kroky k projektu stavebních úprav sociálního zařízení
v prostorách naší mateřské školky, které vyplývají z nařízení Krajské hygienické stanice MSK.
Zastupitelstvo obce se sešlo v průběhu měsíce prosince na svém letošním posledním zasedání, o jehož
obsahu Vás budeme informovat v dalším čísle rohovského zpravodaje.
Závěrem dnešního úvodního slova mi dovolte, abych poděkoval Vám všem za všechnu odvedenou
práci ve prospěch nás všech. Děkuji touto cestou všem členům zastupitelstva obce za jejich vykonanou práci
v obecném zájmu, majitelům a zaměstnancům firem, které působí v Rohově, členům všech zájmových a
společenských organizací za dosavadní bezvadnou spolupráci při jejich činnosti a organizaci veškerých
společensko-kulturních akci v průběhu roku a všem spoluobčanům za nezištnou práci pro obec, za
společenský, kulturní a hospodářský přínos úrovně života v naší malebné obci. Velké poděkování patří
všem občanům naší obce také za to, že navštěvují veškeré společensko-kulturní či sportovní akce a pořady
uskutečněné v letošním roce, které se tímto přístupem stávají životaschopné a smysluplné.
A na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pohodově prožitou adventní a vánoční dobu v kruhu
svých nejbližších bez shonu, podrážděných nervů ovlivněných všudypřítomnou reklamou. Přeji Vám
hojnost Božího požehnání milosti i radosti. Do nastávajícího roku především mnoho zdraví, štěstí,
spokojenost v rodinném společenství a úspěchy v zaměstnání, i když to bohužel není jednoduché, klidný a
spokojený život v naší obci.
Daniel Procházka – starosta___________

PODĚKOVÁNÍ SPRÁVCI KAPLE sv. Petra a Pavla

Panu Hubertu Hluchníkovi za dlouholetou práci správce rohovské kaple, za jeho obdivuhodný elán a
příkladnou spolupráci
děkuje obec Rohov.
Už za chvíli nás doma čeká důležitý bod, a tím je štědrovečerní slavnostní
večeře, prožívaná obvykle v úzkém rodinném kruhu. Snažně Vás prosím,

aby tam, kde na to máte sebevětší vliv, společná večeře začala a skončila

modlitbou, ať je tam třeba i místo na čtení úryvku o narození Pána Ježíše z

druhé kapitoly Evangelia podle sv. Lukáše. Nechť je po večeři čas nejen na

rozbalování dárků a televizní pořady, ale také na společný zpěv koled a třeba i na vyprávění vás starších

mladým, co to vlastně jako křesťané slavíme. Ukažme také, hlavně malým dětem, Betlém v našem kostele.

I tady je prospěšné aspoň krátké vysvětlení vánočního tajemství.

Připomenu, že „Půlnoční“ bohoslužba začíná ve farním kostele ve 21.00 h.

Na první svátek, je mše sv. v kapli v 07.00 h.

ve farním kostele v 10.00 h.

Na sv. Štěpána mše sv. bude v kapli v 07.00 h.
ve farním kostele v 08.30 h.

Milí přátelé: Přeji vám dar Božího požehnání, opravdu šťastné a krásné Vánoční svátky.

Zpívání u vánočního stromečku

P. Lucjan

V sobotu 19.prosince 2009 po mši svaté v naší kapli bude letos poprvé pořádána akce, která navodí tu
správnou vánoční atmosféru – Zpívání koled u vánočního stromu u kaple sv. Petra a Pavla.
Občerstvení a „něco na zahřátí“ bude připraveno. Věříme, že tato slavnostní akce se stane pro naši obec
tradicí. Těšíme se na Vaši účast !___________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2010 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného k 1.1.2010

Voda pitná (vodné) 27,91 Kč/m3 (bez DPH) 30,70 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2010,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 4.1.2010 !

Provozní doba Obecního úřadu v době vánočních svátků
V období od 22. prosince 2009 do 31. prosince 2009 bude Obecní úřad uzavřen. V případě
neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !

ÚŘEDNÍ DNY Městského úřadu KRAVAŘE v době vánočních svátků
Pondělí 21.12. od 8.00 do 17.00 hod.
Úterý 22.12. od 8.00 do 15.00 hod.
Středa 23.12. od 8.00 do 12.00 hod.
Polední přestávka od 12.00 do 13.00 hod.
!! Ve dnech od 28. – 31.12. ÚŘAD UZAVŘEN !!
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 30.11.2009: 9,43 % tj. 29 uchazečů o zaměstnání.
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!!! Cvičení pro ženy v Sudicích !!!
probíhá každou středu od 19.00 hodin v místnosti nad jídelnou v Základní škole v Sudicích.
Platí se na místě 30,- Kč za hodinu.

Tříkrálová sbírka 2010
se uskuteční v naší obci v sobotu 9. ledna 2010
Tříkrálová sbírka, jejímž cílem není jen zisk finančních prostředků, ale především vzájemné
setkávání lidí dobré vůle, se bude v roce 2010 konat již podesáté. Věříme, že každý z Vás se bude
dle svých možností podílet na charitním díle a pomůže lidem, kteří to nejvíce potřebují.
Sbírku opět pořádá Charita Hlučín
Změna ordinačních hodin u MUDr. Běrského v době vánočních svátků !
středa 23.12.2009
7.00 hod. – 12.00 hod. jen Kobeřice
středa 30.12.2009
7.00 hod. – 12.00 hod. jen Kobeřice
čtvrtek 31.12.2009
7.00 hod. – 9.00 hod. jen Kobeřice
ostatní dny jako obvykle
Změna ordinačních hodin u MUDr. Praskové na dětském středisku v Kobeřicích v době
vánočních svátků !

čtvrtek 31.12.2009 se neordinuje,zástup Mudr.Švachová Štěpánkovice 7.30 – 9.00
Změna ordinačních hodin u MUDr. Šimka v Kobeřicích v době vánočních svátků !
Od 23. 12. 2009 do 3.1.2010 – dovolená !
Zástup MUDr. Hrubá ve Štěpánkovicích, tel. 553 675 136
Pondělí
28.12.2009
úterý
29.12.2009
středa 30.12.2009
čtvrtek 31.12.2009

8 – 11 hod.
8 – 11 hod.
13 - 15 hod.
8 - 11 hod.

Okénko mateřské školy

V e dnech 2. – 6.11. proběhla v MŠ prodejní výstavka svíček a drobných dárků.Děkujeme všem,kdo si
nějaký výrobek zakoupili.Finanční částku 500,-Kč , získanou jako procenta z prodeje, použijeme
k zakoupení dárečků pro děti k Mikuláši.
Pověstí měsíce listopadu byla ta „O Bivojovi“.Chytrý,milý a neohrožený Bivoj zvítězil nad divočákem,
kterého přinesl na hrad a získal tak ruku Kazi,sličné dcery knížete Kroka.Prostřednictvím této pověsti
získaly děti spoustu znalostí o způsobu života lesních zvířat.Některé z nich vyráběly z papíru,hrály o nich
pohybové hry např.:“ Na medvěda,Zajíček ve své jamce,Na ježka“ apod.Také si osvojovaly poznatky o
významu pohybu a sportu pro zdraví člověka.Svou tělesnou zdatnost si ověřily při překonávání
překážek,přetahování lanem,posilovacími cviky ve dvojicích a při cvičení na průlezce,trampolíně,švédské
bedně a jiném nářadí.Za odměnu jim paní školnice upekla jablečný závin z jablek,které si děti přinesly do
MŠ.
22.11.2009 vystoupilo 5 našich dětí s krátkým programem na Vítání občánků.Rodičům miminek předaly
přáníčka vyrobená paní učitelkou.
Z prostředků KÚ Moravskoslezského kraje jsme dětem k Vánocům zakoupili televizi a DVD
přehrávač,které budeme využívat nejen k zábavě, ale především k poučení a modernizaci vzdělávací práce
v MŠ.
Sváteční pohodu během vánočních svátků,stálé zdraví,spokojenost,radost i vše dobré v nastávajícím novém
roce vám všem přejí děti a zaměstnanci MŠ Rohov.
_____________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy v Sudicích

V neděli 13.12.2009 se již tradičně ve škole konal vánoční jarmark s vystoupením žáků. Zároveň probíhal
prodej výrobků s vánoční tématikou, které vytvořili sami žáci. Celá, velice zdařilá akce, se uskutečnila v
prostorách tělocvičny ZŠ.

Společenská kronika – měsíc listopad 2009
Jubilanti – 70 let 1 občan
90 let 1 občanka

Zlatá svatba – 1

Úmrtí – 1 občanka a 3 občané

______________________________________________________________________________________

´VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Uskutečnilo se

V neděli 22.11.2009 proběhlo
v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu vítání nových
občánků obce.
Přivítali jsme tyto děti:
Šimon Stříbný
Lenka Hluchníková
Sofie Helena Csölleová
Natálie Bartošová
Filip Komárek
Vít Halfar
Jakub Riemel

Jubilantka oslavila 90. narozeniny
Dne 27.11.2009 se dožila neuvěřitelných
90 let nejstarší obyvatelka obce Rohov
paní Amalie Kubná.
S blahopřáním oslavenkyni navštívili zástupci
obce. Přejeme stále milý úsměv na tváři, zdraví
a spokojenost do dalších let.
Krátký záznam z tohoto setkání můžete
shlédnout na internetové televizi
www.hlucinsko.tv

____________________________
___________________________________________________________
Zlatá svatba

Zlatou svatbu – manželství, které trvá již
50 let – oslavili manželé
Jozef a Irmgarda Bojkovští.
Dvacátý osmý listopad 2009 byl dnem, kdy

uplynulo padesát let od chvíle, kdy si řekli své
ano a slíbili si lásku a věrnost na celý život.
Důkazem toho, že to mysleli opravdu a upřímně,
je mimo jiné skutečnost, že mohli toto výročí
slavit.
Obec Rohov přeje manželům vše nejlepší
do dalších let společného života.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V pondělí 30. 11. 2009 se uskutečnilo předvánoční setkání seniorů. V Hospodě U Komárků se sešlo 56
důchodců. O program se postaraly dětí ze základní školy, vystoupila spisovatelka Jana Schlossarková.
K poslechu zahrála dechová kapela Rohovanka.

Mikulášská nadílka
Po skončení mše svaté v kapli sv. Petra a Pavla v sobotu 5. prosince 2009 přišel za dětmi
svatý Mikuláš s andělem a čertem.
Mikuláš si děti prozkoušel z náboženství. Za odměnu měl pro ně přichystán sladký dárek.

_____________________________________________________________________________________

Pro Vaši informovanost

Ke dni 1.1.2009 byl novelizován zákon č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi. Novelizace se týká
veřejné služby, kterou obce mohou pro své občany, kteří se nacházejí v hmotné nouzi dle výše citovaného
zákona , zřizovat.
Veřejnou službou dle § 18a) se rozumí:
pomoc obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce, zejména při zlepšování životního prostředí v
obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního rozvoje a sociální
péče. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy uzavřené s obcí
obsahující alespoň místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby obci. Za výkon veřejné služby nenáleží
odměna.
Dle § 24 citovaného zákona dále platí
- že osobě, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, náleží částka existenčního
minima, pokud tato osoba nevykonala dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20
hodin v kalendářním měsíci.
- že u osoby, která vykonávala dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin v
kalendářním měsíci, se částka existenčního minima zvýší o polovinu rozdílu mezi životním minimem
osoby a existenčním minimem,
Příklad: Při odpracování 20 hod. za měsíc, náleží osobě 2905 Kč, při splnění dalších podmínek lze přiznat
3126 Kč. Platí pro jedince, společně posuzované osoby se počítají obdobně.
Při odpracování 30 hod. za měsíc, náleží osobě částka 3679 Kč.Platí pro jedince, společně
posuzované osoby se počítají obdobně.

Svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 7. 11.2009 se v naší obci uskutečnil v pořadí druhý svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v roce 2009. Pro informaci uvádíme množství jednotlivých druhů odpadů, které byly odvezeny:
0,055 t /11 ks/
Objemný odpad : 4,35 t
Ostatní velké domácí spotřebiče:
Televizory:
0,148 t /7 ks /
Kosmetické přípravky:
0,001 t
Pneumatiky:
0,64 t /75 ks/
Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky: 0,21 t /5 ks /
Rozpouštědla:
0,006 t
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť:
8 ks
Pesticidy:
0,012 t
Vyřazená zařízení obsah. chlorofluorouhlovodíky: 0,08 t
Olej a tuk :
0,025 t
Nepoužitelná cytostatika:
0,001 t
Barvy, lepidla a pryskyřice:
0,388 t _______
Celkem:
5,916 t

Živý Betlém
ve Strahovicích
neděle 20.12. od 15 hod.

_____________________________________________________________________________________

Modrá barva duhy
Osudy dvou generací, stařenky a vnučky, nás budou postupně vtahovat do děje knihy a vykreslí i příběh
jejich rodné země – Hlučínska v průběhu téměř celého 20. století.
V životních příbězích dvou žen je zachycena hlučínská mentalita, která byla
v některých znacích odlišná od jiných kultur. Rozdíl byl dán výchovou a
dědictvím předešlých generací. Jejich nelehké osudy byly poznamenány
četným přesouváním státních hranic. Za cenu přežití se museli mnohokrát
přizpůsobovat. Řadu let žili docela osamoceně, na pokraji státních zájmů a
koncem 20. století byli považováni za rizikovou skupinu obyvatel.
S hrdinkami tak zažijeme rozpad německého císařství a vznik
Československa. Dále pak přičlenění „zpět do říše“ před vypuknutím druhé
světové války, odsuny po válce, věznění blízkých příbuzných v sovětských
lágrech, jakož i specifický způsob srpnové okupace 1968 s následnou vlnou
emigrace. Pravda o Hlučínsku byla po mnoho let záměrně upravována a
překrucována. Lidem byl vštěpován pocit viny a náležitě připomínán jejich
původ.Dusili v sobě hořkost z odstrkování a nepřímé diskriminace. Přesto je
však pocit ukřivděnosti neochromil. Neztratili ani svou tvář, naopak byli
obdařeni smyslem pro humor. Starší generace předávala mladší nejen víru
v Boha, ale také přesvědčení, že respektu si člověk vydobude jen tvrdou prací.V postavě stařenky Františi
nalézáme osud každé druhé ženy, která se narodila na Hlučínsku po roce 1900. Porodila syny a postupně o
ně přicházela. Vnučka Marta trpí jen následky toho, kde se narodila. Vnímá rozdíly, ale nezná příčinu.
Postupně se začleňuje do společnosti a nachází v ní i místo, kde chce žít. Přestože je Marta často kritická ke
způsobu života svých rodičů, při studiích v Praze si uvědomí, že by si na jiný způsob života těžce zvykala.
Žije už jen málo z těch, kteří mohli svým vyprávěním přispět ke zrodu této knihy. Pravdivé události nejsou
nikterak překrucovány a přikrašlovány. Jsou jen literárně zpracovány.Knihou autorka splácí dluh těm, kteří
mlčeli a pravdy se už nedožili. Kniha je v prodeji na obecním úřadě za cenu: 180,- Kč.
_____________________________________________________________________________________

90 let od největší železniční katastrofy na železniční trati Opava - Ratiboř

Před 90 lety, v pátek 24. října 1919, došlo k největší železniční katastrofě na trati Opava Ratiboř, která byla
uvedena do provozu v neděli 20.10.1895. Ranní osobní vlak 1002 z Opavy, který měl dopravit na pracoviště
v Ratiboři několik set pracovníků, najel v 5.37 hod. do nákladního vlaku 8901, stojícího mimo návěstidlo
výhybky, půl kilometru před nádražím Křenovice. Po nárazu lokomotivy osobního vlaku do lokomotivy
nákladního vlaku, se její přední část odtrhla a obě lokomotivy vykolejily. Osobní vagóny 4. třídy, plně
obsazeny, se vklínily do sebe a pak je zachvátil požár, způsobený pravděpodobně výbuchem kotle
lokomotivy.Ihned po nehodě poskytovalo místo neštěstí hrůzostrašný pohled. Postižení pobíhali planoucí na
celém těle okolo místa katastrofy. Pod svými šaty totiž měli v plechových nádobkách ukrytý líh, který se
v tomto moravském výběžku hojně pašoval. Do nemocnice v Křenovicích bylo dopraveno 60 zraněných
mužů a žen. Skoro všichni, jen s nemnoha výjimkami, byli těžce popáleni. Na jejich ošetření, které trvalo
celé dopoledne, se podíleli lékaři Dr. Jureczka ze Sudic, Dr. Matthies z Ratiboře a Dr. Shyra z Kravař.
Další část zraněných byla transportována do nemocnice v Ratiboři, kam též poledním vlakem byli převezeni
i těžce ranění, pokud byli schopni převozu. Dle úřední zprávy Ředitelství železnice Ratiboř si neštěstí
vyžádalo 19 mrtvých, 60 těžce a 18 lehce raněných. Mezi obětmi byli občané: Kravař a Kout, Štěpánkovic,
Malých Hoštic, Bolatic, Křenovic, Sudic a dalších obcí z okolí. 19 neznámých mrtvých, úplně
zuhelnatělých, bylo pohřbeno na hřbitově v Křenovicích.
Z článků Neu Oberschlesische Volkzeitung
převzato z kravařského Besedníku

Štědrovečerní omáčka

Potřebujeme: 3 dkg másla, 4 dkg hladké mouky, 30 dkg povidel, 20 dkg strouhaného perníku, cukr, skořici,
sušené švestky, mandle, ořechy, rozinky, špetku soli, trochu rumu.
Jde v podstatě o vylepšenou a slavnostní povidlovou omáčku. Z másla a mouky se připraví světlá jíška.
Zředíme ji vodou, ve které jsme rozmíchali strouhaný perník a vše dobře povaříme, přidáme povidla,
mandle, ořechy, rozinky, švestky, můžeme přidat lžíci citrónové šťávy, sůl, skořici, dochutíme podle chuti
cukrem, povaříme. Do hotové omáčky přimícháme pro dospělé trochu rumu.
(zdroj – Hornická kuchařka z Ostravska, kterou si můžete zakoupit na obecním úřadě za cenu: 140,- Kč)

_______________________________________________________________________________
Výročí úmrtí hlučínského malíře Jana Bochenka (1831 – 1909)
Dne 3. prosince 2009 to bylo právě 100 let od úmrtí malíře Jana Bochenka,
hlučínského rodáka, který proslavil Hlučínsko daleko za jeho hranicemi.
Jan Bochenek se narodil v Hlučíně 2.5.1831 jako třetí z osmi dětí stolařského
mistra. Jako osmnáctiletý se vydal s našetřenými penězi do Berlína
studovat Uměleckou akademii.Vedle malby studoval také filozofii a jazyky,
získal řadu cen a podnikl studijní cestu do Itálie. Po návratu do Berlína
vytvořil rozsáhlé malířské dílo.
Jako hluboce věřící katolík spojil své dílo s vírou. Pravidelně zajížděl do
rodného Slezska, kde zanechal řadu církevních malířských děl. Vedle jeho
maleb v hlučínském farním kostele je na Hlučínsku jeho dílo nejvíce
zastoupeno ve farním kostele v Sudicích (sv. Barbora, P. Maria se sv.
Dominikem, Sv. František z Asissi, Pieta, Nejsvětější srdce Ježíšovo, trpící Kristus). Malířův
umělecký i duchovní odkaz je tak podnes stále živý. Jan Bochenek zemřel v Berlíně, kde je také
pohřben._____________________________________________________________

Štěrkovna Open Music 2010 láká na Chinaski

Vstupenky na festival Štěrkovna Open Music, který se bude konat v závěru července 2010, jsou již
v prodeji. Mezinárodní hudební festival opět přichystal řadu hudebních lahůdek. Hlavním tahákem
nadcházejícího ročníku festivalu se má stát kapela Chinaski. Příznivce punkového žánru přitáhne na břeh
hlučínského jezera Visací zámek.
Vstupenky jsou v předprodeji od. 1.12.2009, a to na obvyklých místech – v Hospodě 56 a v Galerii na
hlučínském náměstí, avšak za zvýhodněnou cenu. Další vstupenky budou k dispozici až na jaře, proto
vyslyšte výzvu pořadatelů a darujte první exkluzivní vstupenky pod vánočním stromečkem. Nejlevnější
vstupenku na festival v roce 2010 pořídíte již za 260 korun.
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

VÝZVA MUZEA HLUČÍNSKA
Muzeum Hlučínska se obrací na občany s prosbou o zapůjčení dobových (i rodinných) fotografií z období
1900 – 1938.
Máte-li zájem zapůjčit fotografie, popř. věnovat, kontaktujte prosím pracovnici informačního centra
v Hlučíně, slečnu Janu Nevřelovou (tel.: 595 041 617, e-mail:infohlucin@centrum.cz).

_________________________________________________________
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