Vychází v březnu 2009
č. 3/2009
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

z letošního roku nám čas ukrojil další měsíc a ať chceme či nechceme, máme zde již březen. Tento měsíc je
jako každoročně měsícem příprav na nadcházející období. V měsíci březnu se v naší obci zpravidla
připravuje a posléze schvaluje rozpočet obce, ve kterém si stanovujeme cíle, kterými hodláme tak jako
každý rok udělat maximum pro rozvoj naší obce, ale také nezapomínáme na zajištění bezproblémového
chodu naší obce především v oblasti školství, dopravní obslužnosti, volnočasových aktivit atd. Nejinak
tomu bude i letos. Finanční výbor již v těchto dnech projednal návrh rozpočtu obce Rohov na rok 2009,
který musí být ze zákona zveřejněn na úřední desce obce po dobu 15 dnů. Máte tedy možnost si tento návrh
prohlédnout a do dne jeho schválení uplatnit své připomínky. Jistě bychom přivítali Vaše podněty či návrhy,
kterými se naše obec má směřovat. Tyto návrhy můžete samozřejmě učinit mnoha způsoby – písemně,
elektronicky, osobně na obecním úřadě či přímo se zastupiteli obce Rohov. Po zapracování veškerých
připomínek bude obecní rozpočet schválen. Po tomto schválení však v žádném případě není rozpočet a jeho
směry pro občany naší obce uzavřen. Bude-li v průběhu roku potřeba provést nějakou změnu či úpravu, je to
samozřejmě možné formou rozpočtových úprav, takzvaným rozpočtovým opatřením. Je však určitě dobré,
když se v rozpočtu vymezí veškeré cíle rozvoje naší obce, podle kterých se budeme v průběhu roku řídit.
V minulém vydání rohovského zpravodaje jsem Vás, vážení spoluobčané, informoval o neúspěchu při
získání významné dotace na náš Obecní dům v Rohově. V minulém týdnu jsem společně se zpracovateli
projektové žádosti učinil konzultační schůzku na Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, kde nám byly
sděleny důvody nepřiznání dotačních prostředků. Ze sdělených důvodů vyplývá jediný vážný ukazatel,
který byl bodově hodnocen velmi nízko, a to je nesplnění eliminačního kritéria kapitoly 3 – Význam
projektu. Náš projekt získal 62,16 bodů. Minimální počet bodů byl stanoven na 60 bodů. Dle mého názoru
velmi přísně hodnocený projekt tedy dosáhl poměrně dostatek bodů, ovšem v součtu veškerých požadavků
to bylo dle názoru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko málo. Jsme tedy připravení
společně se zpracovateli učinit takové kroky k přepracování projektu, abychom při bodovém hodnocení
v dalším kole, které bude vyhlášeno 11. dubna 2009, získali ještě více bodů než doposud.
Dne 25.2.2009 se také uskutečnilo 24. zasedání zastupitelstva obce Rohov. Na programu jednání byla mimo
jiné projednávána problematika plánování sociálních služeb v naší obci, kterou připravujeme a do které
bychom rádi zapojili i Vás, občany obce Rohov formou dotazníkového šetření, který je součástí dnešního
zpravodaje. Zastupitelé dále projednávali výši odměny za výkon funkce členů zastupitelstev dle nařízení
vlády č. 20/2009 Sb. a schválili zachování stávající výše odměny, která je již více jak 6 let stejná.
Projednával se také výběr nejvhodnějšího dodavatele na výřez rizikových stromů v naší obci a řada dalších
organizačních záležitostí. Zastupitelé se rovněž dále zabývali přípravou projektových dokumentací na již
schválené investiční projekty letošního roku a v neposlední řadě partnerstvím ve společných česko-polských
projektech (III. ročník půlmaratónu Kietrz – Rohov a hasičská slavnost Moravská brána). U tohoto bodu

______________________________________________________________________________________
bych rád prostřednictvím tohoto zpravodaje poskytl informaci našim občanům, kteří toto partnerství
nechápou. Jedná se o projekty, jehož nositeli jsou polští kolegové. Naše obec se v těchto projektech
zúčastňuje pouze jako partner, který zajišťuje nejnutnější požadavky, které vyplývají z podmínek dotačních
programů(zajištění bezpečnosti na komunikacích v Rohově, či obsluha nápojových bodů, kterou zajišťují
rohovští spoluobčané zcela zdarma a ve vlastním volném čase). Nejedná se tedy o partnerství, ze kterého by
měla naše obec určitý hmotný prospěch, například tím, že si naše obec v rámci společného česko-polského
projektu zakoupí např. hasičský vůz. Naše obec samozřejmě má možnost zpracovat svůj vlastní projekt, ze
kterého bude mít hmatatelný prospěch, ovšem jde pouze o naši aktivitu a samozřejmě o naše financování.
Rád bych Vás rovněž informoval o spuštění nové podoby našich webových stránek. Adresa zůstává stejná,
ovšem grafický design byl přepracován a v nejbližším období budeme tuto webovou stránku obce doplňovat
veškerými informacemi, fotogalerií, atd.
Vážení spoluobčané, moc děkuji všem, kteří jste nám i v uplynulém měsíci pomáhali s úklidem v obci.
Děkuji všem za ochotu a obětavost dělat něco pro ostatní aniž by stáli o popularitu.
Daniel P r o c h á z k a - starosta

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

!!! Připravujeme letní tábor pro děti !!!

Obecní úřad v Rohově vyhlašuje možnost uskutečnit letní dětský tábor chatového typu, téma tohoto tábora
bude „Cesta ze století do století“. Jedná se o tábor pro děti od 1. do 7. třídy ZŠ, místo konání tábora bude
v Dolní Moravici u Rýmařova. Předběžná cena cca 1.500,- Kč.
Zájemci hlaste se buď na obecním úřadě nebo u paní Hany Fedákové, která také podá bližší informace !!!

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru (a humanitární sbírka) bude v obci proveden
v úterý 31.3.2009 !
Upozornění
Na Obecním úřadě v současné době probíhá výběr poplatků na rok 2009, a to ze psů, místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a
výběr poplatku za odvod odpadních do obecní kanalizace.
Sazby poplatků a termín úhrady: Místní poplatek ze psů – 80,- Kč/1 pes, úhrada do 30.6.2009.
Poplatek za odvod odpadních vod do obecní kanalizace – 30,- Kč/1 osoba, úhrada do 30.6.2009.
Místní poplatek za komunální odpad – 460,- Kč/1 osoba – úhrada pololetní splátky je do 30.6.2009.

Informace - čištění komínů a kouřovodů

V souvislosti s množícími se dotazy, týkající se provádění kominických prací, a to v tom smyslu, že
v minulosti obcházel obec kominický mistr a poskytoval své kominické služby, uvádíme:
Každý občan je povinen udržovat pravidelnou kontrolu a čištění komínů a kouřovodů spotřebičů paliv dle
vyhlášky č. 111 o čištění komínů. Kominické služby, které poskytoval v obci kominický mistr pan Řídký
z Hlučína, již v loňském roce prováděny nebyly. Výběr kominíka je na občanu samotném. Občané však
mají možnost kontaktovat kominického mistra pana Huňku ze sousedních Strahovic, který po domluvě
(alespoň dvou domácností v jednom časovém termínu) přijede a kominické práce provede.
Telefon na pana Huňku: 553 650 563.________________________________________________________

ZMĚNA VE VÝBĚRU REGULAČNÍCH POPLATKŮ od 1. 2. 2009

Vážení občané, ředitel Slezské nemocnice v Opavě MUDr. Milan Cvek si vás dovoluje informovat o novém
výběru regulačních poplatků, jejichž účinnost je od 1. 2. 2009.
Na základě rozhodnutí Moravskoslezského kraje budou od 1. 2. 2009 30-ti korunové poplatky za ošetření a
vydání léků na Rp hrazeny formou finančního daru (více zpráva KÚ MSK).
Pacienti však budou nadále hradit poplatky za hospitalizaci a pohotovost.
Uhrazení 30-ti korunového poplatku proběhne na základě trojstranné dohody o zaplacení regulačního
poplatku. Na vyžádání bude vystaveno potvrzení o podepsání trojstranné dohody.
POZOR: V případě, že bude v nemocniční lékárně vyzvedávat předepsané léky na Rp jiná osoba, než ta,
které byl Rp vydán, musí mít tato jiná osoba vyplněnou plnou moc.
Bližší informace naleznete na webových stránkách Slezské nemocnice.
http://www.nemocnice.opava.cz/.
(převzato z Kravařského besedníku)

_____________________________________________________________________________________

Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov v roce 2008

Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o bezpečností situaci v obci
za rok 2008. Na území obce Rohov došlo v roce 2008 ke spáchání 1 trestného činu, 7 přestupků, viz. tabulka
– porovnání s předešlými léty.

rok
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

trestné činy
3
0
3
1
4
2
1

přestupky
1
5
1
3
3
4
7

řidiči pod vlivem alkoholu
0
0
0
0
2
1
0

Analýza trestných činů v rámci obce Rohov
1 případ pokus krádeže vloupáním + poškozování cizí věci, neobjasněno, škoda 50.700,- Kč.
Analýza přestupků v rámci obce Rohov
Bylo evidováno 7 přestupků, což je o 3 přestupky více než v roce 2007. Skladba přestupků je následující:
2 přestupky proti majetku – neznámí přestupci
5 přestupků proti občanskému soužití – známí přestupci
Dopravní nehodovost
Na území obce Rohov byly způsobeny 2 dopravní nehody s hmotnou škodou ve výši 15.200,- Kč, kdy při
těchto nebyl nikdo zraněn. Tyto dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního
inspektorátu OŘ PČR Opava. Zdejší útvar se podílí pouze na zajištění míst dopravních nehod.___________
V obci Rohov došlo v uplynulém roce k mírnému nárůstu počtu přestupků. V obci došlo ke snížení výkonu
služby policistů, což je následkem zrušení referátu cizinecké a pohraniční policie v Sudicích, který zde
směřoval svou činnost, mimo jiné spojenou i s ostrahou státní hranice. Bezpečnostní situace v obci Rohov je
vzhledem k předešlým letům stabilizovaná, mezi obecním úřadem a obvodním oddělením policie je dobrá
spolupráce, která je zajišťována územně odpovědnými policisty, jejich vedením, jakožto i ostatními
policisty OO PČR Kravaře.V rámci celého území Obvodního oddělení PČR v Kravařích došlo v roce 2008,
tak jako i v roce 2007, ke zvýšení nápadu trestné činnosti oproti předchozímu období let 2004 až 2006, což
je výsledkem kombinace kriminogenních faktorů. Pokud nebudou společnosti i orgány PČR přijata opatření
k jejich eliminaci, nelze očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu. 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.___________________________________________________________________________________

Aktivity Sdružení obcí Hlučínska (SOH)
Sdružení obcí Hlučínska pokračuje i v roce 2009 ve svých
aktivitách. SOH podalo několik žádostí o dotaci, z nichž
nejvýznamnější je projekt „Hlučínsko se představuje“, který by měl

www.hlucinsko.eu

přispět k propagaci Hlučínska i přilehlých polských gmin (prezentace
obce v podobě virtuální prohlídky, propagační materiály o obcích, kniha o Hlučínsku, filmy o Hlučínsku,
atd.), dále projekt na vydání knihy o „Zámeckých zahradách na Hlučínsku“ i na realizaci folklorního
festivalu na Hlučínsku (přehlídka všech lidových souborů za účasti zahraničních účastníků).
Obce na Hlučínsku se svými zpěváky také připravují vydání třetího CD s písněmi v hlučínském nářečí.
Po prvním CD, na kterém se podílelo 14 obcí, druhém CD, do kterého se zapojili zpěváci ze 13 obcí
Hlučínska, by se do nazpívání písní třetího CD mělo zapojit nejvíce obcí, na tomto CD by měli společně
minimálně jednu hlučínskou píseň zazpívat i starostové obcí a měst Hlučínska. Nové CD by se mělo objevit
v prodeji v září letošního roku.
Úkolem pro SOH je i nadále spolupráce s podnikatelskou veřejností – cílem je pokračovat v rozvoji regionu
Hlučínska společně a nadále rozvíjet vztahy mezi samosprávou a podnikateli.
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Poplatek za svoz a likvidaci odpadů v roce 2009

V předešlých vydáních rohovského zpravodaje jsme Vás, vážení spoluobčané,informovali o stanovené výši
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Bohužel jsme každoročně nucení tento poplatek navyšovat. Navyšuje se ovšem pouze
poměrná část, neboť zbývající náklady hradíme z rozpočtu obce. Stalo se již tradicí, že Vám tuto
rekapitulaci odpadového hospodářství zveřejňujeme. Nejinak tomu bude i v letošním roce a tabulku
zveřejňujeme níže.
Z tabulky je zřejmé, že se vyprodukovaný komunální odpad nepatrně snížil. Snížila se ovšem i produkce
papíru a nápojových kartonů, za které získáváme bonusové finanční prostředky,což je velice nemilé.
Naopak zvýšená produkce velkoobjemových a nebezpečných odpadů vzrostla mnohem více než v roce
2007, což znamená nárůst nákladů, který pocítí každý poplatník. Moc dobře je však to, že jsme vytřídili o
3,56 tun více plastů než v roce 2007, což nám zvyšuje výši odměny za separaci odpadů.
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s žádostí o větší zapojení do systému separace odpadů, do kterého
může přispět každý z nás. Snížíme si tím sami výši nákladů na jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a
odstraňování !
starosta
V tabulce uvádíme rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2008.
Celkové množství vyprodukovaných odpadů
Komunální odpad:
212,74 t
/ 220,09 t v r. 2007/
Sklo barevné:
3,898 t
/ 7,95 t barevné+bílé v roce 2007/
Sklo bílé:
3,906 t
Plasty:
14,71 t
/ 11,15 t v r.2007/
Papír:
1,88 t
/ 2,63 t v r.2007/
Nápojové kartony:
0,16 t
/ 0,18 t v roce 2007/
Velkoobjem. a nebezpečný:
11,353 t
/ 7,73 t v roce 2007/______________
Celkem:
248,647 t
/ 253,13 t v r. 2007, 248,49 t v r.2006/
Celkové náklady (uhrazené svozové firmě)
Celkové náklady za:
komunál. odpad, velkoobjemové + nebezpečné kontejnery:
362.536,- Kč
Pronájem nádob na sklo:
6.903,- Kč
Svoz skla:
4.569,- Kč
Svoz nápojových kartonů:
470,- Kč
Nákup plastových pytlů:
27.846,- Kč
Svoz plastů:
37.040,- Kč
Výstavba zpevněné plochy pod odpad. nádoby-zvony na sklo:
45.608,- Kč
Celkem:
484.972,- Kč
/ 429.578,- Kč v r. 2007,
402.358,- Kč v r. 2006 /
Celkový objem uhrazených financí za odpady:
Finance uhrazené občany:
287.311,- Kč
Finance uhrazené podnikateli:
46.035,- Kč
Finance obdržené za sběr papíru:
1.904,- Kč
Odměna od spol. EKO-KOM, a.s.:
53.686,50 Kč
(bez odměny za IV. čtvrtletí 2008)
Odměna od spol. ASEKOL , s.r.o.
1.700,- Kč
(příspěvek za odevzdaný elektroodpad)_______________________________________
Celkem:
390.636,50 Kč /377.869,50 Kč v roce 2007,
348.783,50 Kč v r. 2006/

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši : - 94.335,50 Kč je hrazen z rozpočtu obce !________
/ - 51.708,50 Kč v roce 2007/
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jsou děti připraveny na mateřskou školu ?
Všichni patrně známe základní dovednosti, které v minulosti umožňovaly dětem vstup do mateřské školy. Takže jen
připomenu:
 znát své jméno, příjmení, adresu svého bydliště,
 umět se oblékat i svlékat, zapínat oděv a zavazovat tkaničky,
 umět se najíst,
 udržovat čistotu,
 umět si vyčistit nos,
 respektovat pokyny dospělého,
 umět říci co potřebuji,
 dodržovat zásady slušnosti (pozdravit, požádat a poděkovat).

Dnešní požadavky na děti
Tak hlavně byly zrušeny jakékoli požadavky na dítě. K tomu, aby bylo dítě přijato k docházce do mateřské školy, stačí
přání rodičů, vyjádření dětského lékaře a věk 3 roky. Velká část rodičů si přeje, aby dítě vstoupilo do dětského
kolektivu ihned po dovršení tří let nebo raději ještě dřív. Pediatr se nikdy nepostaví rodičům na odpor, vždy respektuje
jejich přání. Pokud si dovolí z hlediska svých praktických zkušeností poradit něco, co se rodičům nelíbí, rodiče si bez
obtíží najdou jiného, který jim vyhoví. Pokud se u dítěte opravdu jedná o nějaký problém, pediatři i psychologové
z poraden naopak ordinují mateřskou školu jako lék: „Dejte ho do školky, tam se naučí jíst, nepočůrávat se, vysmrkat
apod.“
A když bychom vzali původní požadavky a porovnali je s dnešním stavem, vidíme, že:
 na své jméno dítě většinou nereaguje,
 dítě se posadí a čeká, tak jako panenka, a nechá se obléknout, většinou ani neví, kam co patří,
 dítě nezná běžná jídla a je potřeba ho motivovat, přesvědčovat a krmit nebo dokrmovat,
 rodiče přicházejí s požadavkem, aby bylo do školky přijato dítě s plenami,
 dítě se ani nepokouší utřít si nos, rovnou přijde za učitelkou s tekoucím sekretem,
 dítě nerespektuje žádné pokyny na první oslovení, je nutné oslovit ho několikkrát a ještě to mnohdy nestačí,
 většina dětí s nikým z nového prostředí nekomunikuje anebo až po delěí době – půl roku i déle,
 jak je možné chtít od dětí,aby pozdravily, když to mnohdy nedělají rodiče ?
Co dnešní děti umějí ? Bránit se, nenechat si nic líbit, diskutovat o všem a se všemi, manipulovat s rodiči i učiteli,
pokud se dají, prosazovat svá práva a dožadovat se jejich splnění za každou cenu, mají hodně vědomostních informací
z různých oborů lidské činnosti. A co by potřebovaly umět ?
 Respektovat pravidla a autoritu, která je určuje, ale i diskutovat o nich.
 Zvládat sebeobsluhu, ale i zajímat se o nové poznatky a neustále se vzdělávat.
 Komunikovat se svým okolím, ale i umět nepříjemnou komunikaci odmítnout.
 Zvládat společenské chování, ale i při tom mít možnost být sám sebou.
Kdo je tohle všechno může a má naučit ? Rodiče a škola.
Zdroj: Informatorium pro MŠ
_____________________________________________________________________________________

- Informace z farnosti -

Finále 1. kola soutěže Proglaso
V brněnském sídle radia Proglas proběhlo v úterý 10. února 2009 finále 1. kola soutěže Proglaso.
Soutěže se zúčastnily děti z celé republiky. Do finále se probojovali Maruška Solářová z Hlučína, Vojta
Waloszek z Albrechtic u Č. Těšína, Zdíša Hnízdilová z Hodonína u Nasavrk a také náš ministrant František
Hluchník. Tato několikaměsíční soutěž se týkala znalostí Písma svatého a probíhala o nedělích vždy před
polednem na radiu Proglas. Františkovy znalosti byly obdivuhodné, probojoval se až do finále, kde v tvrdé
konkurenci s přehledem vyhrál !
Soutěž nyní pokračuje druhým kolem. Tak neváhejte a přihlaste se! Více informací naleznete na
internetových stránkách Proglasu a také přímo ve vysílání každou neděli v 11 hodin!
Františkovi moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v hádání biblických otázek.Více informací na
www.proglas.cz ___________________________________________________________________

Pozvánka pro rodiče a děti
Klub Ámos zve 28. a 29. 3. děti i dospělé na Dny velikonočních řemesel do sálu budovy Telepace na
Kostelním nám. 2 v Ostravě. Návštěvníci si vyzkoušejí tradiční řemesla a řemeslné techniky a hotové
výrobky si odnesou domů. S sebou přineste 2 vyfouklá vajíčka!____________________________________

_______________________________________________________________________________________________

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU
Městský úřad Kravaře, odbor vnitřních věcí upozorňuje žadatele o vydání cestovního pas,
že ode dne 1. dubna 2009 se vydávají cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím údaje o
otiscích prstů. Od tohoto data bude možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas“), který bude obsahovat otisky
prstů. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání
žádosti dosáhli věku 6 let.
Žádost o vydání e-pasu bez údajů o otiscích prstů lze podat nejpozději do 24. března 2009.
V období od 25. března 2009 do 31. března 2009 bude Městský úřad Kravaře, odbor vnitřních
věcí odpojen od systému cestovních dokladů s biometrickými údaji, a proto nebude možné
podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu po doručení od výrobce a
předávat e-pasy.
(převzato z Kravařského besedníku)

______________________________________________________________________________

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Rohov
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ




funkční



SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
knihy

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry, elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční v naší obci
V úterý dne: 31. března 2009 spolu se svozem plastů !!!
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem !
Děkujeme za Vaši pomoc. Dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.

Více na www:diakoniebroumov.org

__________________________________________

ROZLOSOVÁNÍ TJ SPARTAK ROHOV
JARO 2009

Zápas
A3A1505

Domácí
Rohov

Hosté
Služovice „B“

Termín
19.4. 16:00

Zápas
A3A1601

Domácí
Darkovice "B"

Hosté
Rohov

Termín
Den
26.04. 16:00 NE

Zápas
A3A1705

Domácí
Hosté
Malé Hoštice "B" Rohov

Termín
Den
03.05. 14:15 NE

Zápas
A3A1802

Domácí
Rohov

Hosté
Budišovice

Termín
Den
10.05. 16:30 NE

Zápas
A3A1004

Domácí
Hrabyně

Hosté
Rohov

Termín
Den
16.05. 16:30 SO

Zápas
A3A1103

Domácí
Rohov

Hosté
Strahovice "B"

Termín
Den
24.05. 16:30 NE

Zápas
A3A1203

Domácí
Kozmice "B"

Hosté
Rohov

Termín
Den
30.05. 16:30 SO

Hosté
Deportivo Opava

Termín
Den
07.06. 16:30 NE

Zápas
A3A1304

Domácí
Rohov

Den
NE

_______________________________________________________________________________
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 28.2.2009: 13,47 % tj. 40 uchazečů o zaměstnání. ______
_____________________________________________________________________________________

KADEŘNICTVÍ
tel.: 776 786 761

Úterý :
Čtvrtek :
Pátek :

13 – 18
13 – 18
8 – 12

objednávky
Pavlína Pekárková
IČO: 66173116

______________________________________________________________________________________________

Velikonoce a neděle

OKÉNKO Z HISTORIE

(čerpáno z knihy Kuchařka Hlučínska)
Na Velký pátek až do vzkříšení na Bílou sobotu byl půst újmy i od masa. Na Boží hod
přinášeli lidé ke svěcení pokrmů pečivo ve tvaru ovečky s mašličkou pod krkem a malovaná
vajíčka. Tyto svátky byly prozářeny hlavně radostí ze vzkříšeného Spasitele, účastí na
bohoslužbách a taky nadějným příslibem jara. K obědu na Boží hod velikonoční bylo většinou
pečené kůzlátko nebo jehňátko na smetaně. Zdejší lid byl velmi zbožný, každou neděli byla
ranní a velká mše svatá. Odpoledne byly nešpory nebo požehnání. Kostel byl vždy naplněn do
posledního místečka a po mši svaté šli sedláci v jednom šiku do hospody, kde u sklenice piva
všechno probrali, asi tak jako jejich robky u peřa. Hospodyně zatím měly čas uvařit „lepší“
oběd. Polévka prý bývala nejlepší z holuba a k slavnostnímu jídlu patřilo hovězí maso,
halečka a smetanová mačka (dnešní svíčková).
______________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
Hlučínsko si zaslouží, aby si zachovalo svou identitu
a uchovalo odkaz svých předků. Proto byl při Muzeu
Hlučínska se sídlem v Hlučíně nově založen "Klub
přátel Muzea Hlučínska" za podpory starostů
Sdružení obcí Hlučínska. Posláním tohoto klubu je
mimo jiné napomáhat zřízení stálé expozice
dobových předmětů užívaných v obcích na našem
Hlučínsku, která se připravuje za podpory Evropské
unie v podkroví hlučínského zámku. Jedná se o
předměty denní potřeby v domácnostech, různé
řemeslné, zemědělské a jiné pracovní náčiní, lidový
oděv,
dobové
písemnosti
a
fotografickou
dokumentaci, které budou připomínat život na našich
vesnicích s životními osudy obyvatel. Muzejní
expozice bez dochovaných historických předmětů,
listin, fotografií ale i výpovědí pamětníků by neměla
cenu. Apelujeme proto na všechny komu věc
Hlučínska není lhostejná, porozhlédněte se, prosíme,
kolem, po půdách, v pozůstalostech po prarodičích i
rodičích a poskytněte pracovníkům muzea informaci
co jste objevili. Ze strany Muzea Hlučínska pak máte
závazný slib, že žádná Vámi darovaná věc nebude
prodána a navždy ponese jméno laskavého dárce.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě nebo přímo
kontaktujte Muzeum Hlučínska na telefonním čísle
595 041 617.
Můžete také kontaktovat přímo kontaktní osobu pro
obec Rohov – paní Helenu Tichou.
_____________________________________________________________________________________
kolo 12.04.2009

Společenská kronika – měsíc únor 2009
Jubilanti – 55 let 1 občan
65 let 1 občanka
Úmrtí – 1 občan

NEJVĚTŠÍ SECOND-HAND
NA PRAJZSKÉ
ANNE V BOLATICÍCH , BÝVALÝ AREÁL
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA MÍROVÁ 17,
OZNAMUJE, ŽE PŘIŠLO NOVÉ ZBOŽÍ
A STÁLE TRVAJÍ SLEVY !!!

DÁLE VÁM NABÍZÍME
LEVNÝ POUŽITÝ HOLANDSKÝ NÁBYTEK
A BYTOVÉ DOPLŇKY
OPĚT S VÝRAZNÝMI SLEVAMI !!!

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

PO-PÁ
SO

10 do 18 hod.
OD 9 do 13 hod.

OD

Těšíme se na Vaši návštěvu

_______________________________________________
Agentura Pojišťovny Generali, a.s.
Dne 10.12.2008 zahájila provoz Agentura Pojišťovny Generali, a.s..
V Kobeřicích, ul. Slezská 77 / 64

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.00 – 12.00

Kontakt: Tel: 553 662 631 – pevná linka
Tel: 604 981 365 – Martin Kurka
Tel: 723 790 526 – Šárka Kurková
E-mail: martin_kurka@generali.cz

Rohov

Bolatice

Štěpánkovice

Kostel

______________________________________________
QUELLE SHOP V BOLATICÍCH !!!
MOŽNOST OBJEDNÁVEK :
1. NA QUELLE SHOPU - RATIBOŘSKÁ 6,BOLATICE
2. PŘES E-MAIL – janarehankova@atlas.cz
3. TELEFONICKY NA ČÍSLO 732469619
4. SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 732469619
VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ QUELLE SHOPU,RATIBOŘSKÁ 6
BOLATICE
PO - ČT
14.00 - 18.00 hod.
PÁ
8.00 - 11.00 hod.
NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ JANA ŘEHÁNKOVÁ______________

_______________________________________________________________________________________________

Rohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 107, 747 25 Rohov, IČO: 00635499
Tel.:, fax: 553 761 091 – www.rohov.cz - e-mail: rohov@raz-dva.cz - náklad 200 ks
Evidenční číslo : MK ČR E 15754 – vytiskl Obecní úřad Rohov

Komunitní plánování – Váš názor je důležitý !
Vážení občané, obracíme se na Vás v souvislosti s procesem komunitního plánování sociálních služeb
v naší obci. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , který je účinný od 1.1.2007 v § 94 ukládá obcím
mj. zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a
zajišťovat dostupnost informací o sociálních službách působících v daném regionu. Také klade důraz na
spolupráci obce s dalšími obcemi a krajem. V zákoně o soc. službách je obcím nabízena možnost
zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (komunitní plán). Kraj však již má povinnost
zpracovávat svůj střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a to ve spolupráci se zástupci obcí, tj. je
žádoucí, aby krajský plán vycházel z výstupů obecních plánů. Je zřejmé, že o plánování sociálních služeb
lze hovořit až na úrovni obcí s větším počtem obyvatel. Malá obec má omezené personální , finanční
možnosti, je proto žádoucí pro obec Rohov plánovat v rámci správního obvodu obce s pověřeným obecním
úřadem (MěÚ Kravaře).
Komunitní plánování je moderní rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory všech
občanů (komunity). Znát Váš názor, požadavek či připomínku nebo námět je naší prioritou, proto Vás
žádáme, abyste se zapojili a vyplnili tento dotazník.
K vybraným odpovědím, prosím, udělejte křížek:
1. Které z těchto služeb byste v Rohově uvítali ?
 klub důchodců
 klub pro mládež
 osobní asistent
 rozvoz obědů
 pedikura
 rehabilitace
 pečovatelská služba
 občanská poradna
 jiná služba – uveďte jaká …………………………………………………
2. Jakému způsobu péče o seniory byste dal/a dnes či v budoucnu přednost?
 doma – pomoc a péče rodiny
 doma – s pomocí pečovatelské služby
 v domově důchodců
 byt s pečovatelskou službou v místě bydliště
 byt s pečovatelskou službou mimo místo bydliště
 jiný způsob……………………………………………………………….
3. Kam byste se v prvé řadě obrátil/a v případě potřeby sociální služby?
 Obecní úřad Rohov
 Městský úřad Kravaře
 Poskytovatelé sociálních služeb (např. OÚ Kobeřice – Dům s pečovatelskou službou v obci)
 jiné …………………………….
4. Pokud využíváte sociální službu se sídlem v Kravařích, označte křížkem zda jste či nejste spokojeni
s danou službou
Úřad práce
 spokojenost
 nespokojenost a proč ………………………………………………
Městský úřad, sociální odbor
 spokojenost
 nespokojenost a proč……………………………………………….

5. Využíváte v současné době Vy nebo člen Vaší rodiny nějakou sociální službu?
 ano
 ne
6. Využíváte některé ze sociálních služeb mimo města Kravaře? (napište jaké a kde)
…………………………………………………………………………………………….
7. Jste dostatečně informováni o sociálních službách ?
 ano

ne
8. Která z těchto oblastí je podle Vás v naší obci nejvíce problémová?
 nezaměstnanost
 kriminalita a agresivita mládeže
 chybí dům s pečovatelskou službou
 chybí zařízení pro seniory
 chybí startovací byty pro mladé
 nedostatečné řešení bezbariérových přístupů
 nedostatečné pokrytí sociálními službami
kterými …………………………………………
 jiné………………………………………
9. Domníváte se, že v průběhu posledních 5-ti let se životní podmínky v Rohově
 zlepšily
 zhoršily
 zůstaly stejné
 nedokážu posoudit
10. Jakým skupinám obyvatel by se mělo dostat v naší obci více péče než dosud?
 dětem a mládeži
 seniorům
 zdravotně postiženým občanům
 rodinám sociálně slabým
 neúplným rodinám
 nezaměstnaným
 jiným ……………………………………
11. Sdělte nám, prosím, Vaši potřebu či jakoukoliv připomínku nebo námět.
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas a zájem.
Otázky pro vyhodnocení dotazníku:
12. Pohlaví
15. Věk
14. Jaké je Vaše zaměstnání
13. Jaké je Vaše nejvyšší
 15 – 18
 muž
 zaměstnaný
dokončené vzdělání ?
 19 – 25
 nezaměstnaný
 žena






základní
střední (vyučen)
střední s maturitou
vyšší odborná škola
vysokoškolské








student
důchodce
na mateřské dovolené
podnikatel
v invalidním důchodu
jiné ………………..








26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 – 75
76 a více let

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. dubna 2009 :
- přímo na obecním úřadě
- vhoďte do poštovní schránky u vchodu na OÚ
- vhoďte do poštovní schránky ve vstupní chodbě v Domě služeb /obchod potravin/

