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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
máme za námi další měsíc letošního roku, který rovněž uzavřel první pololetí. Za první půlrok máme za
námi řadu významných společenských, sportovních či investičních akcí. Neodpustím si hned v úvodu tohoto
vydání zhodnotit společensky nejvýznamnější akci, která se v měsíci červnu uskutečnila - rohovský odpust
spojený s oslavami letošního výročí vzniku obce Rohov. Příprava této slavnosti trvala několik měsíců, do
které se zapojilo mnoho organizátorů a nadšených dobrovolníků. Jistě si dovedete představit ty nervy, které
jsme před zahájením oslav především z počasí měli. Někteří z nás se dostávali do stavu totálního zhroucení.
Jsem však nesmírně rád, že to všichni ve zdraví přežili a společně s Vámi jsme si mohli dosyta vychutnat
přichystaný program. Domnívám se, že program byl zajímavý pro všechny vrstvy obyvatel Rohova a že jste
do svých domácností odcházeli spokojeni a že budete na letošní oslavy vzpomínat jen v dobrém. V rámci
letošních oslav jsme pro Vás mimo jiné vyrobili jednoduchý propagační letáček, který by měl Vám a Vašim
blízkým posloužit jako brožura, kterou se hodláme navenek presentovat. Největší zásluhu na této brožurce
má zaměstnankyně obce paní Marie Kubná a pan Pavel Kocur – grafik z Bolatic, kterým se společně povedl
docela zajímavý propagační materiál, a proto bych za nás za všechny oběma moc poděkoval.
Sluší se také poděkovat všem, kteří se organizačně či jinak spolupodíleli na přípravě a samotném průběhu
rohovského odpustu spojeného s oslavami 660. let od založení naší obce.
spolkům a organizacím – členům místního hasičského sboru za zajištění občerstvení a organizační stránky
sobotní části oslav, členům zahrádkářského svazu za zajištění toho samého v nedělní části, členům
mysliveckého sdružení Strahovice za přípravu výtečného guláše, fotbalovému klubu Spartak děkuji za
zapůjčení prodejního stánku, vedení naší mateřské školy za nacvičení pěkného vystoupení a dětem za
nebojácný a statečný výkon při samotném vystoupení, žákům Základní školy v Sudicích a jejich vedoucím
za předvedení působivého tanečního čísla, obci Sudice za zapůjčení prodejních stánků a lavic, obci
Kobeřice za zapůjčení pódia
dobrovolníkům - paní Dostálové za vynikající rohovské koláče a listové pečivo (jen pro zajímavost – koláčů
bylo 800 !), paní Anně Marii Slaninové za výrobu zákusků, zaměstnankyním prodejny potravin Ing. J.
Stříbného za provozování stánku s nápoji a dalším občerstvením, Frantovi Komárkovi za organizaci
hudební části akce po oba dva dny, rovněž děkuji Tomášovi Hluchníkovi za jeho tipy na hudebníky a
bezvadnou spolupráci, paní Haně Fedákové, Majce Kubné a dalším děvčatům za pomoc při rozdávání
koláčů a propagačních materiálů, zaměstnancům obce za přípravu areálu, panu Jargalymu za zajištění
projížďky po obci na bryčce. Poděkování patří rovněž všem vystupujícím, zvukařům a jejich doprovodu.
Děkuji také panu Rosťovi Pečínkovi a jeho kolegovi Jirkovi za pořízení videonahrávky z oslav (rád bych
Vás informoval o tom, že bude vyrobeno speciální DVD z těchto oslav, které si můžete zakoupit na našem
obecním úřadě, či jen tak shlédnout na našich webových stránkách). Moc děkuji také našemu otci Lucjanovi
za zajištění velmi důstojné sváteční mše a za zajištění všech sloužících kněží v čele s jeho milostí 50.
opatem z Želiva Ignácem Kramárem a otci děkanovi z hlučínského děkanátu. Srdečné poděkování patří
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nepochybně Standovi Mikovi za nápad a finální pořízení velmi krásných obrazů patronů naší kaple sv. Petra
a Pavla. Děkuji rovněž všem lidem, které jsem zde neuvedl a kterým se tímto omlouvám.
Obci Rohov přeji jen samé úspěchy, minimálně stejně velkou úspěšnost v získávání potřebných dotačních
prostředků na rozvojové projekty, čisté životní prostředí, minimum nezaměstnaných občanů, spokojené
občany, bezproblémové sousedské vztahy, vzájemnou úctu a pochopení všech vrstev obyvatelstva a mnoho
zdraví, štěstí a Boží požehnání všem občanům obce Rohov. Na další straně si Vám dovoluji ještě jednou
zveřejnit slavnostní proslov, který byl přednesen před sváteční odpustovou mší v sobotu 27.6.2009.
Z dalších informací o dění za uplynulý měsíc.
V sobotu 13. června se uskutečnil další ročník mezinárodního běžeckého závodu III. půlmaratón Kietrz –
Rohov. Propozice jsme uváděli v předešlém vydání rohovského zpravodaje, proto se zaměřím na jeho
hodnocení. Letošní ročník byl opět v mnohém zvláštní. Jednak proto, že se podařilo na celou akci získat
významnou dotaci z dotačních fondů EU,ale především v tom, že byl překonán rekord v počtu účastníků.
V letošním roce se do závodu přihlásilo neuvěřitelných 206 běžců a 202 jich doběhlo do cíle. Byl rovněž
překonán rekord tratě. Opět byla vyhlášena prémiová cena starosty obce Rohov s finanční odměnou
v celkové výši 3.000,- Kč, která byla rozdělena mezi první tři závodníky, kteří překonali prémiovou bránu
na desátém kilometru. Opět na tuto prémiovou cenu finančně přispěl atletický oddíl z Kobeřic pod vedením
pana Huberta Jaška. Velké poděkování patří opět panu Janu Urbišovi, který nám pomáhal jak s přípravou,
financováním, tak samotnou realizací závodu. Moc děkuji také Tomášovi Hluchníkovi za motorkářský
doprovod, díky němuž byly pořízeny unikátní záběry. Děkuji i místním hasičům a ostatním dobrovolníkům,
kteří se starali na nápojovém bodě o občerstvení běžců. Poděkování patří rovněž Vám, kteří jste podpořili
běžce na trati i když Vás nebylo mnoho. Další podrobnosti jsou uvedeny na jiném místě dnešního
zpravodaje.
V úterý 30.6.2009 jsme se rozloučili se školním rokem 2008 – 2009. Naši nejmenší v místní mateřské škole
se rozloučili také se svými kamarády – předškoláky. U této příležitosti jsem děti navštívil přímo ve školce,
abych se s nimi rozloučil za obec Rohov, popřál jsem dětem mnoho úspěchů ve škole, jen samé jedničky a
dobré kamarády. Na památku byly dětem předány pamětní listy, drobné dárky, které poslouží při
každodenních povinnostech ve škole. Dětem tedy ještě jednou přejeme, ať se jim ve škole daří, samé
jedničky a rodičům a učitelům mnoho sil při výuce. Ve stejný den se uskutečnilo také rozloučení se
školním rokem v sudické základní škole. Paní ředitelka a její zástupkyně zhodnotily uplynulý školní rok,
byli oceněni nejlepší žáci, kteří obdrželi drobné dárky či odměny a na úplný závěr proběhlo závěrečné
zvonění pro žáky devátých tříd, kteří opustili brány základní školy, aby se vydali na další etapu svého
života. Přejme jim vše dobré, úspěchy ve studiu a následné uplatnění v tom reálném životě, který je
nepochybně čeká. Kantorům a zaměstnancům naší mateřské školy a základní školy v Sudicích moc děkuji
za dosavadní bezproblémovou práci v průběhu školního roku 2008 – 2009.
V ten samý týden v sobotu a neděli byla zahájena dvoudenní sportovní slavnost. Sobotní část slavností byla
zahájena fotbalovým utkáním starších hochů Rohov – Sudice. Z tohoto klání nakonec jako vítězové vyšli
hoši ze Sudic, kteří porazili naše hochy 3 : 2. Od 17.00 hod. pak byly zahájeny druhým ročníkem Hry bez
hranic. Velmi povedená akce za krásného počasí přilákala nebývalé množství soutěžících (bylo sestaveno
pět družstev), ale také diváků, kteří se mohli pokochat mnohdy artistickými výkony soutěžících. Za nápad,
přípravu a samotnou realizaci akce děkuji Hance Birtkové, Zuzce Bočkové a všem ostatním děvčatům za
bezvadnou akci, která bude jistě další tradicí v naší obci. Děkuji také všem soutěžícím a divákům, že si našli
v sobotním odpoledni čas a přišli se pobavit. Od 20.00 hod. následovala volná zábava s DJ Ambrožem a
návštěvníci sportovní slavnosti se bavili do pozdních nočních hodin. O den později byly na pořadu další dva
významné body slavností. Od 13.00 hod. se uskutečnil fotbalový turnaj mužů, ze kterého vítězně vzešlo
mužstvo ze Sudic. Naše mužstvo se umístilo na 4. místě. Gratulujeme vítězům a poraženým přejeme větší
štěstí v dalších fotbalových kláních v budoucnu. V 19.30 hod. proběhlo losování věcné tomboly, která byla
jako tradičně velmi bohatá a já pevně věřím, že mnoho z Vás mělo štěstí a odnesli jste si alespoň jednu
krásnou cenu, která Vám bude sloužit ke každodenním účelům. Tak jako v sobotu, tak také v neděli na
úplný závěr slavností od 20.00 hod. začala volná zábava s DJ Ambrožem, kterou byla celá letošní sportovní
slavnost ukončena. Závěrem bych moc poděkoval všem členům tělovýchovné jednoty a jejich rodinným
blízkým za odvedenou práci pro druhé, za zajištění výborného občerstvení po oba dva dny a Vám všem,
kteří jste letošní slavnosti navštívili děkuji za Vaši účast a podporu našeho obecného společenského života
v obci Rohov.___________________________________________________________________________
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Zmínil bych se také o dalších aktivitách, které se v uplynulém měsíci zahájily, či ukončily, tedy investiční
akce. V minulém vydání jsem Vás, vážení spoluobčané, informoval o průběhu realizace projektu „Zřízení a
modernizace dopravního značení a chodníků v obci Rohov – III. etapa“ a to o jeho poslední části –
modernizace části asfaltového krytu na sil. II/466 v průtahu obce. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou
Strabag a.s. jsme předpokládali ukončení všech prací do 26.6.2009, čili do rohovského odpustu. Bohužel
nepřízeň počasí nám naše plány zhatila a ukončení těchto prací se v navrženém termínu nestihlo ukončit.
Jistě však každý z Vás chápe, že v takovém počasí se nedá provádět tak významná a technologicky důležitá
práce. Určitě by bylo velmi špatné, kdybychom za každého počasí pokládku asfaltového krytu chtěli provést
v dešti. Rozhodně bychom měli obrovské potíže se zárukou a následně s možností reklamace. Důležité bylo
to, že firma provedla práce v termínu, který byl dán projektovou žádostí (ukončení celého projektu bylo
Moravskoslezskému kraji – Krajskému úřadu projekčně stanoveno do 31.12.2009). Nastane-li v průtahu
obce na nově provedené vozovce jakýkoliv problém, ať již to bude kaluž či jiný problém, nahlaste jej
prosím na našem obecním úřadě, Vaše informace bude dál postoupena dodavatelské firmě, která ji v rámci
záruční lhůty jistě odstraní. Jistě Vás bude také zajímat, kolik tyto práce skutečně stály. Dle trojstranné
smlouvy, která byla podepsána mezi dodavatelskou firmou, Správou silnic Moravskoslezského kraje a naší
obcí, byla stanovena celková cena za dílo ve výši cca 4 mil. Kč. Obec Rohov se na těchto nákladech bude
podílet částkou cca 1.4 mil Kč. Nutné je však upozornit na skutečnost, že naše obec na celý projekt, tedy vč.
modernizace asfaltového krytu získala dotaci ve výši 700. tis. Kč. V současné době je prováděno předání
díla a následné závěrečné vyhodnocení celého projektu, o kterém se zmíním v dalším vydání našeho
zpravodaje. Další neméně důležitou investiční akcí je projekt „ Modernizace venkovské infrastruktury ke
sportovnímu areálu v obci Rohov – I. etapa“. Především obyvatelé ulice Horní již mají možnost vidět, že
byl tento projekt zahájen. Zastupitelstvo naší obce na tento projekt ve výběrovém řízení, ve kterém byly
osloveny čtyři stavební firmy, po zvážení vybralo jako nejvhodnějšího dodavatele firmu Technické služby
Bolatice s.r.o., která má v naší obci za sebou řadu zakázek. Vsadili jsme nejen na příznivou cenu za dílo, ale
také především na spolehlivost a kvalitu vykonávané práce této firmy. Celkové náklady tohoto projektu jsou
navrženy ve výši 670.tis,- Kč a opět sděluji, že na tento projekt nám Moravskoslezský kraj z dotačního
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje přispěl dotačními prostředky ve
výši 400.tis. Kč. Dle harmonogramu se zahájily práce na přístupovém chodníku na ulici Horní vedoucí
k fotbalovému areálu a předpokládáme, že pokud bude příznivé počasí, zaměstnanci firmy ukončí tento
úsek do 31.7.2009 tak, aby mohl být bez problému uskutečněn tradiční Strassenfest. Věřím, že se vše stihne
dle plánu. Další částí projektu bude přístupový chodník („ulička“) z ulice Slezské k ulici Horní. Tento
chodník bude opět kompletně zmodernizován, bude instalováno nové zábradlí a nové osvětlení. Práce budou
probíhat tak, abychom celou trasu chodníku přizpůsobili bezpečné schůdnosti vč. maminek s kočárky.
Výše uvedené investiční projekty tedy byly či jsou realizovány dle harmonogramu a financování obou
projektů je zajištěno jednak z dotačních prostředků, které nám byly poskytnuty, ale také z rozpočtu obce
Rohov.
Vážení spoluobčané, dne 15.6.2009 se uskutečnilo další, v pořadí 28. zasedání zastupitelstva obce Rohov.
Na programu bylo jako obvykle mnoho bodů, nad kterými bych se jen ve stručnosti pozastavil a seznámil
Vás s jejich obsahem. Zastupitelstvo obce (ZO) bez výhrad schválilo závěrečný účet obce Rohov za rok
2008, v rámci realizace projektu Czech POINT jsme ve výběrovém řízení vybrali nejvhodnějšího
dodavatele na rozšíření služeb a výběr technologie Czech POINTu, přijali jsme na základě darovací
smlouvy Moravskoslezského kraje bezplatně dva velkoplošné informační panely (před Hospodou u
Komárků a na křižovatce sil. I/46 a II/466), schválili jsme nákup veškeré vyfrézované živice ze sil. II/466
v průtahu obce, kterým hodláme upravit velkou část polních cest okolo Rohova, rovněž jsme schválili nákup
kolového traktoru pro obecní potřeby. Zastupitelstvo rovněž schválilo závěrečný účet Svazku mikroregionu
Hlučínsko – západ za rok 2008. Jedním z posledních bodů programu zasedání byl rovněž výběr
nejvhodnějšího dodavatele na výše uvedený projekt, týkající se modernizace přístupových chodníků na ul.
Horní, informace starosty o postupu prací na projektu „Obecní dům v Rohově“, o průběhu III. ročníku
půlmaratonu Kietrz – Rohov a řada dalších neméně důležitých záležitostí.
Jedním velmi smutným bodem tohoto zasedání, který byl zahájen uctěním památky minutou ticha, byla
informace o nečekaném úmrtí našeho kolegy pana Josefa Halfara, který vykonával pozici člena
zastupitelstva více jak 6 let. Vzhledem k úmrtí člena zastupitelstva obce p. J. Halfara zanikl jeho mandát
člena ZO a dle platných zákonů musí být tento mandát ve stanoveném termínu nahrazen. Tento mandát tedy
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byl obsazen náhradníkem z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí. Nastupujícím náhradníkem je dle
výše uvedeného pan Rostislav Návrat (volební strana č. 1 – Rohov – náš domov), kterému členové
zastupitelstva přejí mnoho úspěchů a podnětného přístupu k práci na pozici zastupitele obce Rohov.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné a bezproblémové prožití svých dovolených se svými blízkými ať již
je trávíte v tuzemsku či zahraničí a věřím, že se do svých domovů vrátíte vpořádku, zdrávi, načerpáni novou
silou a energií do dalších dnů a měsíců.
D a n i e l P r o c h á z k a – starosta obce

SLAVNOSTNÍ PROSLOV STAROSTY OBCE
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 660. LET ZALOŽENÍ OBCE ROHOV
Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, milí hosté,
obec Rohov si v letošním roce připomíná 660. let od svého založení. Dnes jsme se proto u příležitosti
rohovského odpustu sešli, abychom oslavili toto jubileum.
Úvodem bych srdečně přivítal mezi námi vzácné hosty, kteří dnešní oslavy přišli slavit s námi. Především
srdečně vítám jeho milost opata ze Želiva Bronislava Ignáce Kramára, a jeho sekretáře Petra Valtoše, Mgr.
Jana Svobodu- děkana hlučínského, našeho pana faráře otce Lucjana a další vzácné hosty a především Vás,
občany obce Rohov.
Od samého počátku spojovalo naši obec staré s novým. To zajistilo pro naši dobu vysokou kvalitu života a
naši občané, kteří zde žijí, mohou být v tomto prostředí spokojeni. Naše obec totiž patří mezi ty obce, které
jsou na dnešní poměry plně funkční po stránce infrastruktury, venkovské zástavby či způsobu zajištění
dopravního napojení na okresní a krajské města. Naše obec v posledním desetiletí prošla řadou významných
změn, které zajistily Rohovu poměrně vysokou úroveň života. Pravda, najdou se stránky, které je třeba
vylepšit, zmodernizovat či vystavět nově od základů. Jsou to však především investiční záměry, na které
jistě přijde řada v budoucnosti. Řadíme se mezi nejmenší obce v kraji, neznamená to však , že to má vliv na
prostředí ve kterém žijeme. Právě naopak. Velkou výhodou pro nás je bezesporu to, že pro rozvoj naší obce
nevyžadujeme tolik prostředků, jako ve větších obcích či městech. V posledních letech jsme se
nezaměřovali pouze na modernizaci středu obce, ale také na jeho okolí. Vzpomeňme například výsadbu
alejových stromů v okolí obce, kterou jsme prováděli v posledních třech letech a kterých je dnes bezmála
jeden tisíc, a se kterou počítáme i v budoucnu.V následujících letech rovněž hodláme řešit také modernizaci
či vznik nových cykloturistických tras, kterými hodláme spojit naši obec se sousedními, hodláme také
investovat do výstavby nového obecního domu, do modernizace domu služeb, do nových dětských hřišť pro
naše nejmenší, či do rozvoje výstavby rodinných či bytových domů a řadu dalších. Plánů do budoucna
máme hodně, avšak vše bude záležet na úspěšnosti naší obce v získávání dotačních prostředků, bez kterých
se bohužel neobejdeme.
Obec Rohov za poslední léta prošla také revolucí v kulturně společenském životě. Více jak dvacet
společensko-kulturních či sportovních aktivit, které se každoročně konají nás řadí mezi obce s vysokou
mírou společenského života. To vše by však nemohlo být, kdybychom v Rohově neměli poměrně velkou
část obyvatel, kteří za tím vším stojí. Všeobecně je známo, že obec venkovského typu, kterou Rohov
bezesporu je, tvoří dobrovolné spolky či sdružení. V našem případě se jedná o Sbor dobrovolných hasičů,
fotbalový klub Spartak Rohov,místní organizaci zahrádkářů, dechovou kapelu Rohovanka a v neposlední
řadě kulturní komisi zřízenou při místním obecním úřadě. Nepostradatelnou organizační součástí jsou
samozřejmě všichni další neorganizovaní dobrovolníci. Celá tato skupina lidí podle mne tvoří základ
veškerého kulturně-společenského života v obci Rohov. Tito lidé, byť mnohdy se zatnutými zuby,
uskutečňují řadu významných akcí aniž by stáli o popularitu či odměnu. Veškerá jejich práce je vykonávána
zcela zdarma a těmto lidem je potřeba vzdát hold, moc poděkovat a držet palce, aby jim jejich elán a chuť
do další práce vydržela i v následujících letech.
U příležitosti dnešní slavnosti rovněž moc děkuji Vám všem – rohovským občanům za Váš zodpovědný
přístup k udržitelnosti a rozvoji Rohova v oblasti kulturní, náboženské či jiných tradic. Je mi velkou ctí
působit v obci, ve které se tradice předávají z generace na generaci, ale především dodržují, tak jak to je na
Hlučínsku zvykem.
Je důležité ohlédnout se zpět do minulosti, kterou můžeme zhodnotit a poučit se z ní. A stejně tak je důležité
dívat se dopředu a mít jasně vytyčené cíle, kterých chceme dosáhnout. Vím, že mnohé problémy v naší
společnosti jsou stejně tak vážné jako v generaci našich předků a že se budeme muset s nimi vypořádat.

Jsem však přesvědčen o tom, že pokud se veřejně prospěšné práce ve prospěch naší obce vykonávají
poctivě, od srdce a s jistou mírou patriotismu, naše obec bude v budoucnu obcí, na kterou budeme právem
pyšni a naši občané budou v Rohově prožívat spokojený život a radovat se z něj.
Dnešní den je rovněž slavnostní i tím, že dnes nastal okamžik vysvěcení obrazů sv. Petra a Pavla, které
budou umístěny na naší kapli. Od srdce děkuji panu Stanislavovi Mikovi za to, že s touto myšlenkou,
namalovat obrazy patronů naší kaple přišel a uskutečnil ji. Jsem přesvědčen, že se mu jeho dílo povedlo na
výtečnou a že tyto obrazy budou významnou dominantou kaple sv. Petra a Pavla v Rohově.
Požádal bych zároveň jeho milost Bronislava Ignáce Kramára, aby v průběhu dnešní odpustové mše svaté
tyto obrazy slavnostně vysvětil. Po vysvěcení budou tyto obrazy přeneseny do naší kaple, kde budou trvale
ukotveny.
Na závěr mi dovolte, abych jménem nás všech občanů, popřál obci Rohov další stovky let její existence,
abychom my a naši potomci ve zdraví a štěstí rozvíjeli naši obec ve všech oblastech našeho života, žili zde
spokojeni a byli právem pyšní na náš ROHOV.

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Na obecním úřadě si můžete zakoupit zajímavé DVD
DVD s názvem „Tradice Hlučínska“ si můžete koupit za cenu 100,- Kč. Dokument s českým, německým a
polským komentářem zachycuje všechny tradice a tradiční akce, které se v obcích a městech regionu
Hlučínska konají v průběhu celého kalendářního roku. Autorovi dokumentu panu Rostislavu Pečinkovi se
podařilo do asi 30-ti minutového dokumentu zachytit krásné záběry z akcí Hlučínska.

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 30.6.2009: 11,45 % tj. 36 uchazečů o zaměstnání. ______

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 31.7.2009 !
Agentura pro regionální rozvoj,
a.s., Moravskoslezský kraj a
EKO-KOM,a.s. v letošním roce
opět společně realizují kampaň
na podporu třídění odpadu. Pro
obce je mimo jiné i letos
připravena soutěž ve výtěžnosti
O keramickou popelnici.
V průběžném čtvrtletním pořadí
obcí okresu Opava se obec
Rohov za období leden – březen
2009 umístila na 37. místě
s výtěžností 24,9 kg/obyvatel/rok.
Více se můžete dozvědět na nově
spuštěném
webu
_______________________________________________________________ www.tridenijetrendy.cz.!

Společenská kronika – měsíc červen 2009
Jubilanti – 55 let 1 občanka
60 let 1 občanka, 1 občan
70 let 1 občan
80 let 1 občan
Narození – 3 děvčátka
Úmrtí – 1 občan

_______________________________________________________________________________

VÝSLEDEK DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – komunitní plánování
V měsíci březnu a dubnu měli občané možnost odpovídat na dotazy v dotazníkovém šetření – zmapování
současného stavu a zjištění potřeb občanů, které jsou důležité pro plánování budoucího rozvoje v souvislosti
s procesem komunitního plánování sociálních služeb. Do domácností bylo distribuováno cca 400 ks
dotazníků, vyplněných se vrátilo 23 ks, což je pouze 5,75 % návratnost.
Samotné výsledky dotazníkového šetření:
2. Jakému způsobu péče o seniory byste
dal/a dnes či v budoucnu přednost?

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

11
4
0
5
6
11
3
3
tenisový kurt /1x/,
kosmetika /1x/,
pohybové cvičení Pilates /1x/
aerobic /1x/

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

6
15

0
4
0
0

4. Pokud využíváte sociální službu se
sídlem v Kravařích, označte křížkem,
zda jste či nejste spokojeni s danou
službou

17
5
3

Úřad práce
Spokojenost
Nespokojenost a proč

6
0

0

Městský úřad, sociální odbor
Spokojenost
Nespokojenost a proč

9
0

5. Využíváte v současné době Vy nebo
člen Vaší rodiny nějakou sociální službu?
Ano
Ne

12
7

6. Využíváte některé ze sociálních služeb
mimo města Kravaře ? 0

7. Jste dostatečně informováni o sociálních službách ?
Ano
Ne

6
15

8. Která z těchto oblastí je podle Vás v naší obci nejvíce problémová?
Nezaměstnanost
3
Kriminalita a agresivita mládeže
4
Chybí dům s pečovatelskou službou
10
Chybí zařízení pro seniory
0
Chybí startovací byty pro mladé
10
Nedostatečné řešení bezbariérových přístupů
1
Nedostatečné pokrytí sociál. službami, kterými 2
Jiné
Chybí stavební místa, nový obecní dům, obec je
znečištěná od psů

______________________________________________________________________________________
9. Domníváte se, že v průběhu posledních
10. Jakým skupinám obyvatel by se mělo dostat
5-ti let se životní podmínky v Rohově
v naší obci více péče než dosud?
Zlepšily
Zhoršily
Zůstaly stejné
Nedokážu posoudit

15
1
6
0

Dětem a mládeži
Seniorům
Zdravotně postiženým občanům
Rodinám sociálně slabým
Neúplným rodinám
Nezaměstnaným
Jiným

13
8
3
1
0
1
1

11. Sdělte nám, prosím, Vaši potřebu či jakoukoliv připomínku nebo námět.
Lidem v naší obci chybí: nová stavební místa, společenský sál, vybudování dětského hřiště na bývalé
skládce a doplnění vybavení dětského hřiště, výstavba nového obecního domu a přestavba stávající budovy
obecního úřadu na byty s pečovatelskou službou, přemístění volební místnosti pro tělesně postižené a starší
do klubovny SDH v přízemí obecního úřadu, ještě jeden konkurenční obchod, více sportovního vyžití
(tenisový kurt, posilovna, tělocvična), různé kroužky, klub maminek v MŠ, ve společenské kronice
v Rohovském zpravodaji uvádět jména nebo alespoň iniciály občanů.
Dle názoru jednoho občana jsou nové chodníky šikmé a v zimě zde hrozí nebezpečí úrazu.
12. Pohlaví
Muž
Žena

7
12

15. Věk
15 - 18
19 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 a více

0
0
5
1
3
7
3
2

13. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? 14. Jaké je Vaše zaměstnání ?
Zaměstnaný
8
Základní
2
Nezaměstnaný
1
Střední (vyučen)
9
Student
0
Střední s maturitou
3
Důchodce
9
Vyšší odborná škola
1
Na mateřské dovolené
0
Vysokoškolské
2
Podnikatel
1
V invalidním důchodu
2
Jiné
0

Obec Rohov děkuje všem občanům, kteří odpověděli prostřednictvím dotazníku.
Návrhy a výsledky se bude zabývat zastupitelstvo obce a vrátíme se k nim i
v dalších číslech Rohovského zpravodaje.
Věříme, že dalších dotazníkových šetření se zúčastní vyšší počet občanů, kteří
využijí možnost vyjádřit se k životním podmínkám a dění v naší obci.

Půlmaratón Kietrz - Rohov 2009

_______________________________________________________________________________
Výsledky
muži
Wojciech Baczyňski (PL) 01:08:53
ženy
Ewa Kucharska (PL)
01:22:29

WWW stránky : www.kietrz.pl

Organizace a atmosféra závodů byla
výborná. Potěšitelné je, že za Rohov
letos běhalo 5 závodníků. Nejlepší
z nich byl pan Stanislav Halfar
z Kobeřic,který obsadil 34. místo.
Srdečně gratulujeme vítězům a všem
účastníkům běhu a zveme již nyní na
IV. ročník půlmaratonu Kietrz–Rohov.

„Sportovní slavnost“ – 4. a 5.7.2009

„Memoriál Antonína Havaly“:
1.TJ SOKOL Sudice
2.TJ SOKOL Kobeřice
3.SK METEOR Strahovice 4.TJ Spartak Rohov

Hry bez hranic: 1. místo hasiči Rohov

nejen Pouliční turnaj v malé kopané
přihlásit se může: - družstvo z ulice
- družstvo složky ( např. hasiči, nebo zahrádkáři )
- družstvo štamgastů od jednoho stolu z hospody
- nebo prostě družstvo kamarádů

KDY: 25.7.2009 – prezentace v 13.30hod, začátek ve 14hod
KDE: hřiště TJ Spartak Rohov
KDO: mužstva 4 + 1 s možností hokejového střídání náhradníků
O CO: poháry s pěnou
CO SI PŘINÉST S SEBOU: kopačky, formu a dobrou náladu ( branky, dresy, sprchy jsou zajištěny ) a
startovné 200,- Kč/družstvo ( možno zaplatit předem ).
KDE SE PŘIHLÁSIT ( do 22.7. ):
Martin „Kegel“ Halfar - 776 461 975,
Jiří „Pižla“ Hluchník - 737 978 433
Občerstvení zajištěno, fanoušky si vezměte s sebou.

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Diecézní pouť dětí na Prašivou 2009

Všichni, kdo si udělali čas, se ve středu 1. července 2009 setkali na tradičním diecézním poutním setkání
dětí s otcem biskupem na Prašivé. Všichni zúčastnění měli možnost se zastavit a zjistit, jak čas plynul,
stále plyne a jak si v porovnání s ním člověk může představovat věčnost. Na hoře Prašivá děti na
jednotlivých stanovištích měřily čas, poznávaly, kdo o čas bojuje, nebo jak prožívají čas křesťané během
liturgického roku. Udělaly si na sebe čas, nebo třeba užasly nad dlouhověkými živočichy.

Pouti se zúčastnily také děti z naší farnosti pod vedením katechetky Pavly Němcové.

Obecní úřad Rohov zve všechny důchodce
na

Letní setkání seniorů u dechovky
Datum a místo: neděle 26. července 2009 v 15 hod.,
areál ČZS Kučakovec
Program:





vystoupí folklorní soubor Karmašnice z Kravař
k tanci a k poslechu jako tradičně zahraje kapela
„Rohovanka“
každý důchodce obdrží malý dárek
občerstvení – rohovské koláče a káva

Sbor dobrovolných hasičů v Rohově Vás zve na

„ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „
Přijďte se pobavit v sobotu 1. srpna 2009 od 18.00 hodin
na ulici Horní v Rohově.
Občerstvení !
Můžete si dát rohovské koláče, zákusky, guláš, kýtu, hamburgery, hranolky,
steaky kuřecí i vepřové, párky, připraven bude bohatý výběr nápojů.
Bohatá tombola !

V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany, aby ti občané, kteří chtějí

přispět cenou do tomboly, tuto cenu odevzdali u manželů Kristy a Leoše Halfarových,

ul.Horní 141,a to v průběhu pátečního odpoledne nebo v sobotu do odpoledních hodin !

HRAJE skupina UNICO
Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!

_____________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
Ve středu 3.6.09 jsme společně s dětmi ze sudické školky vyrazili na výlet.Prvním zastavením byl
pohádkový zámek v Hradci nad Moravicí.Děti byly očarovány již vstupní branou z červených cihel,
ozdobenou cimbuřím a věžičkami.Na malebném nádvoří červeného zámku jsme posvačili a pak už nás
zámecká cestička vedla kolem hradeb k bílé věži.Z romantické vyhlídky byl krásný rozhled na okolní
krajinu,která se rozkládala hluboko pod hradními zdmi.Naše cesta pak vedla dál parkem až k pomníku
hudebního skladatele Beethowena.
Při návratu k autobusu jsme si povídali o tom, jak se asi pánům na zámku žilo.Děvčata by se ráda projela
v kočáře a chlapci diskutovali o tom, že dobýt strmé hradby zámku musel být tvrdý oříšek.
Nedaleko Hradce n./Mor. nás čekal neméně zajímavý raduňský zámeček.Během půlhodinové prohlídky
interiéru zámku viděly děti knížecí komnaty zařízené stylovým nábytkem,obrazy, zrcadla, vyřezávaným
schodištěm,porcelánem, nádobím.Vše bylo doplněno květinami, drobnostmi, jako by se majitelé každou
chvíli vrátit.
Nejvíce se nám líbil dětský pokojíček plný medvídků,panenek, a dalších roztomilých hraček.
Na závěr prohlídky jsme se dověděli tajemství: po chodbách zámku se prý prohánějí duchové, nikomu
neublíží, nestraší, ale pečlivě hlídají zámecké poklady.

Dne 24.6.09 jsme se rozloučili s našimi „školáky“.Jako
vzpomínku na mateřskou školu dostal každý z nich knihu
s omalovánkou a CD s fotografiemi pořízenými v naší
školce v průběhu celého školního roku.
Červen už zase voní růžemi, brzy budou prázdniny a my
se těšíme, jako každý rok, na koupání, sluníčko, výlety a
nové zážitky.
Našim jedenácti „školákům“ přejeme úspěchy ve škole a
vám všem pohodové léto bez mráčků.

Děti z MŠ vystupovaly 28.6.09 odpoledne na oslavách 660. výročí založení obce Rohov.Děkujeme
dětem a jejich rodičům za vstřícnost, s jakou se i přes nepřízeň počasí, zúčastnili této akce.Také děkujeme p.
Ireně Hluchníkové, která nás nezištně a velmi ochotně doprovodila hrou na klávesy.
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ ODPUST 2009

_______________________________________________________________________________
Ani nepřízeň počasí nenarušila průběh oslav 660 let od první zmínky o obci Rohov 27.-28.6.2009.

Sobotní slavnostní mše svatá se uskutečnila za účasti 50. opata želivského Bronislava Ignáce Kramára,
který v průběhu mše vysvětil obrazy patronů místní kaple sv. Petra a Pavla, zhotovené pro tuto příležitost
místním malířem panem Stanislavem Mikou. Obrazy byly po mši svaté přeneseny do rohovské kaple a
postaveny u oltáře – sv. Petr na levé straně a sv. Pavel na pravé straně (z pohledu na oltář).
Obrazy budou umístěny na budově kaple ve výklencích.

Pak již areál Kučakovec patřil bohatému kulturnímu programu:

Vystoupení dechové kapely BORYNYA z Polska

Vystoupení skupiny CLUNCER z Kobeřic

Diváky nadchlo vystoupení seniorek z Kobeřic

Magnetem sobotního večera byla ostravská
zpěvačka Tanja

_______________________________________________________________________________

Sobotní program a ohňová show SSŠ Folleto

Skupina TEAM & PAĽO HABERA Revival

Nedělní odpoledne otevřela dechová kapela Rohovanka Vystoupily také děti z rohovské mateřské školy

Vystoupení žáků ze Základní školy v Sudicích

Projížďka po okolí bryčkou z Albertovce

Ani deštivé počasí neodradilo návštěvníky rohovského odpustu od účasti na této tradiční akci.______

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________
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