Vychází v dubnu 2009
č. 4/2009
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,

Do Vašich domácností se dostává již čtvrté vydání rohovského zpravodaje, které vychází v měsíci, na který
jsme netrpělivě čekali dlouhé zimní měsíce, které nám připravili nemalé starosti s chodem domácností ať již
v oblasti vytápění, úklidu napadaného sněhu, či jiných zimních nástrahách. Máme zde duben, který nám
ještě může ukázat aprílové počasí, avšak jistě snesitelnější, než teplota hluboko pod bodem mrazu a půl
metru sněhu před našimi domy.
Rád bych Vás stručně informoval o činnosti zastupitelstva obce, které v průběhu měsíce března zasedalo
hned dvakrát. Na 25. zasedání, které se uskutečnilo dne 18.3.2009 se projednávalo hned několik důležitých
bodů. Jedním z nich byl záměr obce prodat stávající kolový traktor, který slouží obecním účelům. Vzhledem
k opotřebení, stáří a nekonečným a nákladným opravám, se rozhodlo, že bude prodán. Zároveň bylo
zastupitelstvem obce schváleno pořízení jiného (novějšího) traktoru. Ten by se měl zakoupit z prostředků
utřených z prodeje stávajícího traktoru, z dotace Úřadu práce (tato dotace nám již byla schválena na základě
vytvoření společensky účelného pracovního místa) a z rozpočtu obce. Tento záměr jsme dlouhodobě řešili i
z některými odborníky, kteří nám náš záměr jednoznačně schválili, neboť je dosti pravděpodobné, že na
stávající obecní traktor bychom každoročně vynaložili nemalé prostředky. U nově zakoupeného traktoru je
toto riziko mnohem nepravděpodobné. Samozřejmě se může stát, že může nastat problém, ale to je opravdu
jen na nás, abychom možné riziko eliminovali na pokud možno nejmenší úroveň. Na zasedání jsme rovněž
projednávali detailnější podobu nových dětských hřišť, které bychom rádi z prostředků Evropské unie v naší
obci vybudovali. Jak jsem již avizoval, bude se jednat o zbrusu nové dětské hřiště mezi ulicemi Horní a
Dolní (stávající dětské hřiště) a druhým hřištěm u mateřské školky. Třetí navržené hřiště jsme kompletně
přehodnotili z „klasického“ dětského hřiště na víceúčelové (s umělým trávníkem), které by mohlo být
vybudováno na pozemcích po bývalé skládce ve východní části obce. Toto hřiště bude však zpracováno
pouze projekčně, neboť výše uvedená lokalita je v našem územním plánu navržená jako les. Je tedy
nezbytná změna, která nám dovolí toto hřiště vybudovat. Navržený les můžeme navrhnout v jiných
lokalitách obce. Dalším bodem jednání bylo rozpočtové opatření, stanovení ceníku sazeb za vydání
ověřených výpisů Czech POINTu na OÚ Rohov v návaznosti na rozšíření jeho služeb. Kompletní nabídka
je uvedena podrobněji na jiném místě toho vydání. Mimo výše uvedené body jsme dále schválili výše
poplatků za odvod odpadních vod do obecní kanalizace a výše poplatků za likvidaci odpadů právnickým a
fyzickým osobám, které v Rohově podnikají. Projednával se mimo jiné informativní bod ohledně souvislých
oprav silnice II/466 – průtah obce. Jak jste jistě zaregistrovali, v těchto dnech se provádějí počáteční práce
před samotnou pokládkou nové živice (asfaltového povrchu). Dle předpokladu Správy silnic
Moravskoslezského kraje se finální pokládka provede v průběhu měsíce května či června. Neméně
důležitým bodem programu bylo rovněž projednání smlouvy o bezplatném převodu ochranných prostředků
pro potřeby naší jednotky hasičů. V rámci této smlouvy nám bude z majetku státu bezplatně převedeno 5

______________________________________________________________________________________
párů zásahových bot a dalších 5 párů blůz a kalhot. Toto vybavení bude sloužit výhradně pro účely požární
ochrany obyvatelstva. Účetní hodnota výstroje je 44.250,- Kč, takže jsme opravdu rádi, že nám v tomto
směru stát opět pomůže zabezpečit bezproblémovou akceschopnost našich hasičů. Jedním z posledních
bodů programu zasedání byla informace o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
kontrolní skupinou odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která
konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a vedení obecního úřadu je proto v pořádku. U této
příležitosti moc děkuji svým spolupracovnicím pí. Marii Kubné a pí. Karle Moravcové za vzornou a
precizní práci v souvislosti s činností našeho obecního úřadu. Členové zastupitelstva také dále projednávali
finální úpravy stavebních úprav na objektu sportovního klubu TJ Spartak a také další kroky k přepracování
projektu Obecního domu v Rohově.
Jak máte sami možnost číst, jednání zastupitelstva jsou mnohdy obsáhlá, v tomto případě jsme projednávali
20. bodů. Jsou však nezbytná, poněvadž pokud chceme naši obec dále rozvíjet, musíme udělat vše proto,
aby se nám to povedlo. V minulých vydáních jsem Vás zároveň informoval o předloženém projektu
„Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – I.etapa“. Tento projekt byl
po formální stránce v pořádku a já pevně věřím, že Vám, vážení spoluobčané v dalším vydání podám
informaci, jak byl náš projekt posouzen a případně schválen či neschválen.
Druhé zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo dne 30.3.2009 a neslo se mimo jiné v duchu projednávání
letošního rozpočtu. Rozpočet byl v navrženém znění schválen a podrobnější strukturu Vám popíšu
v následujícím vydání. Mimo rozpočet jsme se seznámili s podmínkami rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o
udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT. Jedná se o zajištění dostatečného vybavení tohoto
pracoviště tak, aby splňovalo kvalitní poskytování služeb v rámci Czech POINTu. Naše stávající pracoviště
proto bude do-vybaveno potřebnou počítačovou technikou, na kterou z velké části přispěje zmiňované
Ministerstvo. Část financí bude poskytnuta z rozpočtu obce.
Jelikož jsme v jarním období, je na našem úřadě již tradice, že připravujeme také další část projektů na
zlepšení životního prostředí v Rohově. Proto v těchto dnech zpracováváme podklady pro další výsadbu
alejových stromů. O tomto projektu Vás budu informovat v dalším vydání zpravodaje.
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

Příjemné prožití svátků
velikonočních,
bohatou pomlázku
a jarní dny plné pohody
přeje
Obecní úřad Rohov
____________________________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OBCI
Vážení občané,
součástí březnového čísla Rohovského zpravodaje byla výzva k vyplnění stručného dotazníku , který se
zaměřil na výzkum požadavků spoluobčanů v oblasti sociálních služeb. Návratnost těchto dotazníků je
k dnešnímu dni velice nízká !!! Dotazník je součástí i dubnového čísla Rohovského zpravodaje a u jeho
vyplnění je možné také využít elektronické pošty (dotazník je umístěn na internetových stránkách obce
www.rohov.cz. ).
Věříme, že do dotazníkového šetření se zapojí co nejvíce občanů, kterým není lhostejné dění v obci a
vyjádří prostřednictvím dotazníku svůj názor či námět nebo připomínku. Děkujeme.

!!! Připravujeme letní tábor pro děti - zájemci hlaste se !!!

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 !!!
12.04.2009

_____________________________________________________________________________________

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

v sobotu dne 9. 5.2009 !

Časový limit přistavení kontejneru bude s předstihem oznámen !
Připomínáme, že v obchodě potravin v Domě služeb je k dispozici E-box, kde
občané mohou odložit nepoužitelné drobné el. spotřebiče (např. fény, varné
konvice, kalkulačky, CD přehrávače, videorekordéry apod.) a také speciální box na
odkládání použitých baterií !!!
POZOR !
Do kontejnerů na sklo nepatří
keramika a
porcelán !!!
Prosíme
občany,
aby
dodržovali toto pravidlo a
nevhazovali do zvonů na sklo
porcelánový
odpad
(dochází
tím
ke
znehodnocení
skleněného odpadu) ani jej
neodkládali
vedle
sběrných
kontejnerů – zvonů na sklo u
obchodu potravin v obci !!!
Drobné porcelánové předměty
např.
hrníčky
patří
do
směsného odpadu (popelnice),
větší
předměty
např.
sanitární
keramika
–
umyvadla, WC apod. patří na
velkoobjemové kontejnery !

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 30.4.2009 !
______________________________________________________________________________________

INFORMACE - Zavedení Czech POINTu na Obecním úřadě Rohov

______________________________________________________________________________________
Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní
místa Czech POINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Výpis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Podání do registru účastníků provozu Modulu autovraků ISOH
• Přijetí podání podle živnostenského zákona

Ceník
1. Výpis z katastru nemovitostí – 100,-- Kč za první stránku, 20,-- Kč za každou další započatou
stránku
2. Výpis z obchodního rejstříku – 50,-- Kč za první stránku, 20,-- Kč za každou další započatou
stránku
3. Výpis z živnostenského rejstříku – 50,-- Kč za první stránku, 20,-- Kč za každou další započatou
stránku
4. Výpis z rejstříku trestů – 50,-- Kč
5. Výpis z bodového hodnocení řidiče – 50,-- Kč za první stránku, 20,-- Kč za každou další započatou
stránku
6. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání) – 50,-- Kč + poplatek živnostenskému úřadu dle povahy úkonu – podle položky č. 24 zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
7. Výpis z registru účastníků provozu autovraků ISOH – 50,-- Kč za první stránku, 20,-- Kč za
každou další započatou stránku
8. Výpis z ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů50,-- Kč za první stránku,
20,-- Kč za každou další započatou stránku
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit kritéria pro
vyhledání svého požadavku, a to:
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo popisné
Seznam kvalifikovaných dodavatelů: IČ subjektu
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
U neveřejných evidencí je ověřována totožnost žadatele. Žadatel předkládá doklad totožnosti - občanský
průkaz nebo cestovní pas, event. povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. V případě zastoupení
žadatele jinou osobou, je nutné doložit i úředně ověřenou plnou mocí k tomuto úkonu. Výpisy lze vydat
cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.
Bodové hodnocení řidiče: doporučujeme předložit i řidičský průkaz
Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH: IČ subjektu
Podání podle živnostenského zákona: 1. v listinné podobě - vyplněný formulář registru živnostenského
podnikání, vzor - viz www.komora.cz 2. v elektronické podobě - přidělené číslo identifikačního tiketu –
registrační číslo - získané z vyplněného formuláře na webu www.komora.cz
Více informací o Czech POINTu obecně naleznete na www.czechpoint.cz______________________

INFORMACE – Zaplacení daně z nemovitostí

____________________________________________________________________________________

Obcím v územním obvodu Finančního úřadu v Opavě.
Finanční úřad rozesílá (tisk a distribuce dodavatelskou firmou) hromadně (prostřednictvím České pošty)
složenky k zaplacení daně z nemovitostí.
Složenka obsahuje veškeré informace potřebné k zaplacení daně. Mimo jiné i kontakt na příslušného
pracovníka FÚ (potřebuje-li poplatník další informace) a upozornění na zvýšení cen zemědělské půdy a
zahrad, jakož i koeficientů obcí a místních koeficientů majících v mnoha obcích vliv na citelné (v Opavě
až trojnísobné) zvýšení daně z nemovitostí. Připomínáme, že platba daně prostřednictvím zasílané
složenky, na kterékoli poště v ČR, je bez jakéhokoli poplatku.

Složenky k placení daně z nemovitostí v roce 2009
Složenky jsou vytvořeny k datu 31. března 2009 (včetně evidence plateb
k tomuto datu a podaných daňových přiznání – pozdější změny nejsou zahrnuty) a
budou zasílány poštou na adresu uvedenou v přiznání.
Zaplatit je třeba do 1. června 2009 (31.5. neděle).
Pokud daň přesáhne částku 5000,- Kč lze ji rozdělit na 2 splátky. První splátka do
31. května, druhá do 30. listopadu. Poplatníci provozující zemědělskou výrobu
platí ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a do 30. listopadu. Složenky budou
zasílány od 14. dubna do 15. května.
Nejasnosti vysvětlíme na telefonních číslech a e-mailech uvedených na
složence,
osobně
na
FÚ
nebo
na
e-mailové
adese:
vladimir.rybka@opa.os.ds.mfcr.cz, variabilní symbol uvádějte VŽDY = Rodné
číslo, či IČO. Nedoplatek přičtěte a přeplatek odečtěte od daně celkem.
Poznámka: Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2008 daňová správa využívá
nový způsob zpracování a distribuce daňových složenek pro platby daně
z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány
centrálně podle územní působnosti jednotlivých finančních ředitelství a
rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou, tj. nikoli
jednotlivými finančními úřady.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.1.2009 a v něm vypočtená daň se
liší od daňové povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v
daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
V Opavě 1. dubna 2009
Ing. Vladimír Rybka
Vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend
Finančního úřadu v Opavě

ZVEME VÁS

____________________________________________________________________________________
Kulturní výbor při OÚ Rohov ve spolupráci se Základní školou v Sudicích
pořádá v úterý 21. dubna 2009 od 10.00 hodin akci

Naše děti budou propagovat šetrné chování k přírodě a k životnímu prostředí
a tak oslaví svátek naší planety !.

Kulturní výbor při OÚ Rohov pořádá ve čtvrtek 30. dubna 2009

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

___________________________________________________
KNIHA MÉHO SRDCE

Česká televize připravila ve spolupráci s Českým
rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů
a knihovnami ČR pořad „Kniha mého srdce“, jehož
cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České
republiky.
Hlasovat budou moci zájemci od 4.4.2009 na webu
www.knihasrdce.cz . Od tohoto data budou také vysílány
pravidelné pořady na téma Kniha mého srdce v České
televizi a v Českém rozhlase.
Zapojte se i Vy !____________________

__

Této soutěže se mohou
jako diváci zúčastnit
děti, které mají zájem
stát
se
členy
rybářského kroužku a
v budoucnu
získat
rybářský lístek.

_______________________________________________________________________________

OKÉNKO Z HISTORIE

kolo 12.04.2009

Velikonoční svátky

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.

jsou nejvýznamnější křesťanské svátky roku. Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 1. nikajský koncil.
Podle těchto pravidel připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní
úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může
připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
Velikonoční pondělí, které následuje po dni Zmrtvýchvstání páně, je v našem prostředí spojeno s řadou tradic a
zvyklostí. Zatímco církev oslavuje Kristovo vítězství nad smrtí a křesťané prožívají radost ze svého vykoupení,
oddávají se především děti velikonočnímu koledování. Za výplatu pleteným prutem obdrží chlapci od dívek kraslice.
Zmrtvýchvstání Kristově předchází týden, který se zve pašijový nebo také svatý či velký. Ten byl vždy typický tím, že
během něj probíhalo veliké čištění v domácnostech. Upravovaly se zahrádky a okolí domu, čistila se okna a
připravovaly nové šaty. Na „Modré pondělí“ (někde také „Žluté“) začínaly pro děti a studenty jarní prázdniny –
„vakace“. Na „Šedivé úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Daleko větší význam z náboženského
hlediska však zaznamenaly dny následující. Sazometná středa, během které se často vymetaly komíny, bývala
nazývána také Škaredá, což bylo odvozeno od toho, že se Jidáš na Ježíše škaredil. Proto lidová tradice říká, že se nikdo
nesmí v tento den mračit, jinak by se pak škaredil po všechny středy v roce.
Při večerní liturgii na Zelený čtvrtek se připomíná poslední Ježíšova večeře, ustanovení eucharistie a Ježíšovo mytí
nohou jeho učedníků. Na Zelený čtvrtek se také světí oleje, které se potom používají při udílení svátostí během
následujícího roku. Český název vznikl přesmyčkou původního německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na
Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Se zeleným čtvrtkem se pojí i několik pranostik, např. „Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak
je léto teplé“.
Velký pátek je připomínkou ukřižování a Kristovy smrti, kterou na sebe vzal hříchy celého světa. Pro křesťany
přestavuje den nejpřísnějšího půstu, během kterého je zcela zakázáno jíst maso. Tento den se neslouží mše svatá, ale
věřící se scházejí k uctívání kříže. Bílá sobota symbolizuje den, kdy Ježíšovo mrtvé tělo leželo v hrobě. Přes den se
žádné bohoslužby nekonají. Noc ze soboty na neděli je nazývána Velká noc a je vyvrcholením velikonočního týdne.
Bohoslužba konaná o této Velké noci se nazývá Velikonoční vigilie. Začíná obvykle po sobotním soumraku svěcením
ohně před chrámem. Od něho si věřící zapalují svíce, které jsou symbolem světla, které Kristus přinesl světu. Během
vigilie věřící čekají, až zvony, které se od Zeleného čtvrtku nepoužívaly, oznámí Kristovo zmrtvýchvstání.

Tímto okamžikem končí také čtyřicetidenní půst a začínají skutečné oslavy. Neděle po Bílé sobotě – Boží hod - je
věnována připomínce slavného Kristova zmrtvýchvstání._________________________________________________
________ _____________________________________________________________________________________

Tip na sváteční výlet
Velikonoční pondělí 13.4.2009
Koňská procesí v Pietrowicach Wielkich
u nás známé jako jarní otevírání polí.
více na www.pietrowicewielkie.pl
/za účastí koní z Albertovce/

_____________________________________________________________________________________

10 let Euroregionu Silesia

1998 - 2008

„Rád bych své vystoupení věnoval období, kdy se nejprve utvářela myšlenka a poté jsme se připravovali na
založení Euroregionu Silesia…dovolte mi připomenout události a osoby, které se objevily před tím, než byla
dne 20. září 1998 podepsána smlouva o založení Euroregionu Silesia.“ Těmito slovy zahájil své vystoupení
pan Andrzej Markowiak, jeden ze zakladatelů Euroregionu Silesia, na konferenci o přeshraniční spolupráci
konané dne 28. listopadu 2008 v aule Slezské univerzity v Opavě. Tato konference byla první částí setkání,
které se konalo u příležitosti 10. výročí založení euroregionu a kterého se zúčastnili hlavní aktéři českopolské přeshraniční spolupráce – zástupci příhraničních obcí a měst, euroregionů, českého a polského
ministerstva pro místní rozvoj, škol a dalších organizací z obou stran hranice podílejících se na rozvoji
přeshraniční spolupráce.
Kromě Andrzeje Markowiaka historii euroregionu připomněl také doc. Jan Mrázek, který se jako tehdejší
primátor příhraničního města Opavy podílel na založení euroregionu. Současnou roli euroregionu v oblasti
přeshraniční spolupráce představila dlouholetá tajemnice Jana Novotná Galuszková a ředitelka polského
sekretariátu Daria Kardaczyńska. K dalším aktuálním tématům konference patřil Operační program
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, „evropská seskupení pro územní

spolupráci“ jako nový typ subjektů v Evropě či zcela nový fenomén v Euroregionu Silesia: přeshraniční
spolupráce tzv. místních akčních skupin, kterou představili zástupci MAS Hlučínsko a polské MAS
Płaskowyż Dobrej Zemi. Součástí konference bylo i mimořádné slavnostní zasedání Rady české části
euroregionu, na kterém bylo přijato Statutární město Ostrava za nového člena Euroregionu Silesia.
Odpolední program oslav pokračoval v Raciborzu kulturně-společenským setkáním, které zahájil polský
poslanec Evropského parlamentu Jan Olbrycht. Po „narozeninových gratulacích“ ze strany zástupců všech
česko-polských euroregionů byly slavnostně vyhlášeny nejlepší přeshraniční projekty financované z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG IIIA. Příjemnou atmosféru celého
setkání dotvářela česko-polská hudební produkce a bohatá polská kuchyně.

Euroregion Silesia byl koordinátorem projektu „Přístupové chodníky pro pěší podél silnice
I/46 v obci Rohov“, na který obec Rohov získala v roce 2005 dotaci z prostředků EU._______
Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.3.2009: 12,46 % tj. 37 uchazečů o zaměstnání. ______
Společenská kronika – měsíc březen 2009
Jubilanti – 50 let 2 občané
55 let 1 občan
60 let 1 občanka a 1 občan
__________________________________________________________________________________________
V okrese Opava bude provedeno letecké kladení vakcín

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________
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

______________________________________________
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/

