Vychází v srpnu 2015
č. 8/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo srpnového vydání Rohovského zpravodaje bych věnoval nejdříve malému zamyšlení. Sice
nepravidelně, ale poměrně často, zveřejňujeme v našem zpravodaji různá upozornění. Mám za to, že jsou to
upozornění z oficiálních míst, tedy z našeho obecního úřadu a já předpokládám, že by měla mít zaručenou
vypovídací hodnotu, jinými slovy, pokud na něco upozorňujeme, tak by se tím občané měli řídit. Ale abych byl
konkrétní. Již několikrát jsem upozorňoval na stání motorových vozidel na komunikacích (i přesto, že jsou
dvory rodinných domů majitelů prázdné), na veřejných plochách, zejména na travnatých plochách, kanalizaci či
jiných stavbách – dodnes někteří jedinci nepochopili.
Na základě požadavků občanů jsme zprovoznili sběrný/technický dvůr v každou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Tato služba se ujala, ale ne na 100%. Hned v sobotu odpoledne, či v pondělí ráno, nalézáme před tímto dvorem
nemalé množství „odhozeného“ odpadu. Velmi mne mrzí i to, že lidé v Rohově už zapomněli v sobotu zametat
před svým domem. Jsou místa, kde na ulici leží vysypaná popelnice a nikdo z občanů si jí ani nevšimne a to se
už ani nerozepisuji o stavu našich autobusových zastávek – zejména té u mateřské školy vč. okolí u vstupu do
mateřské školy. Do jisté míry chápu spoluobčany, že na údržbu obce máme zaměstnance obce, kteří mají
v popisu práce úklid veřejných prostranství. Na druhou stranu by však přece každý z nás měl mít k hodnotám
obecního majetku určitý vztah, ohleduplnost a měl by si tohoto majetku, který dopomáhá ke spokojenému a
vzhlednému bydlení v obci, vážit. Mnohdy mi však připadá, že tomu tak bohužel není. Proto opět žádám
všechny občany obce, aby si všeobecného prostředí v obci vážili a spolupracovali s našim úřadem, potažmo se
zaměstnanci obce a dopomáhali nám k pěknému obrazu Rohova. Děkuji Vám všem za pochopení.
V současném parném létě, jak jsem již avizoval v minulém zpravodaji, jsme rozběhli několik investičních akcí.
Silnice do Krzanowic na „Stromkové cestě“ je již prakticky hotová. Obnova silnice k Centru volnočasových
aktivit „Na skládce“ bude provedena koncem prázdnin, avšak nejpozději do 15. září. Jen pro úplnost dodávám,
že stavební práce bude provádět firma Jankostav z Ostravy, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenovou
nabídku a to ve výši cca 481 tis. Kč. Na tento projekt jsme získali dotaci ve výši cca 250 tis. Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Ve stejném termínu dojde rovněž i k opravě „ruského pomníku“.
Závěrem Vám všem přeji pokojné prožívání prázdnin dle Vašich představ, ale především ve zdraví a pohodě.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
! Upozornění občanům !
Vážení občané, jak vám již bylo oznámeno v minulých číslech zpravodaje, byly zahájeny v roce 2014
v katastrálním území obce Rohov komplexní pozemkové úpravy !________________________________

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rohov - pověření ke vstupu a vjezdu na
pozemky k výkonu činnosti
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava (dále jen „pobočka“), jako věcně a místně
příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, a podle ustanovení § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil v souladu s ustanovením § 6
odst. 1 zákona v katastrálním území Rohov řízení o komplexních pozemkových úpravách.
Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav je Ing. František Hanousek se společností
HANOUSEK s.r.o.
Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
Ing. Ivo Gřonděl, nar. 30.3.1963, bytem Štefánikova 1500/6, 747 05 Opava - Kateřinky
Ing. Michal Tošenovský, nar. 18.6.1990, bytem Vodní 2, 794 01 Krnov
Ing. Radim Kristián, nar. 25.4.1978, bytem Hlavní 14, 747 56 Dolní Životice
David Strakoš, nar. 20.6.1975, bytem Hlavní 179/39, 747 06 Opava – Kylešovice
Jiří Ručka, nar. 5.3. 1966, bytem Haškova 2367/10, 746 01 Opava – Předměstí
Jiří Mikulec, nar. 26.4.1965, bytem Antonína Sovy 1518/41, 747 05 Opava – Kateřinky
David Kučker, nar. 24.6.1975 , bytem Mendlova 1772/28, 746 01 Opava – Předměstí
Ing. František Hanousek, nar. 8.3.1944, bytem K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice
Ing. David Dohnal, nar. 17.4.1989, bytem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Ing. Michaela Hanousková, nar. 16.4.1974, bytem Skřípov 143, 798 52 Konice
Ing. Miroslav Lošťák, nar. 23.11.1954, bytem Arbesovo náměstí 4, 796 01 Prostějov
Ing. Zuzana Lízalová, nar. 20.7.1987, bytem Mutěnická 4129/4, 628 00 Brno
Osobní automobily: Renault KANGO 1T3 0185, Škoda FABIA 3T1 9608, Dacia LOGAN 3T0 7380, Škoda
OCTAVIA 3M7 4138, Ford FOCUS 2M9 6734, mohou dle ustanovení § 6 odst. 9 zákona vstupovat a vjíždět
na pozemky po dobu provádění pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu
nezbytně nutném, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku výkonu
činnosti pro pozemkové úpravy, mají právo na náhradu této újmy v penězích. Právo na náhradu majetkové
újmy musí být uplatněno, jde-li o porosty, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku, v ostatních případech do
1 roku ode dne jejího vzniku, jinak právo zaniká. Ing. Zdeněk Šiška,vedoucí Pob. Opava, Státní pozemkový úřad

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci proveden
v pondělí 31. srpna 2015 !
____________________________________________________________________________________
Nová služba Czech POINT !
Vážení spoluobčané, od 6. 8. 2015 lze na Městském úřadu v Kravařích v rámci projektu Czech POINT, a také
na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy, tj. i na Obecním úřadě Rohov, požádat o vyhotovení snímku
katastrální mapy. Není tedy nutné kvůli snímku z katastrální mapy chodit o něj žádat na katastrální úřad. Služba
je zpoplatněna.___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Uzavírka silnice Bolatice – Dolní Benešov V době od 7.8.2015 bude na této silnici kyvadlová
doprava. Od 24. 8. 2015 po dobu cca 14 dnů bude silnice zcela uzavřena z důvodu opravy povrchu silnice !___

Úplná uzavírka silnice v obci Strahovice Dle předpokladu dojde v době od 31. 8. 2015 do 30.9.2015
k úplné uzavírce silnice v průtahu obce Strahovice z důvodu opravy povrchu silnice ! Objízdná trasa bude
vedená ve směru na Bolatice – Kobeřice – Rohov- a zpět do Strahovic, DTTO v opačném směru. O konečném
termínu uzavírky budeme občany informovat prostřednictvím místního rozhlasu a na web. stránkách obce !___

__________________________________________________________________________________________
Vyšla kniha BUDUJEME SLEZSKO, autor: Zdeněk Bajgar
Nedlouho po 2. světové válce vznikla iniciativa na pomoc nejvíce poškozenému Slezsku - akce BUDUJEME
SLEZSKO, která oslovila celé Čechy a Moravu. Vznikla mohutná vlna solidarity měst, podniků a instituci, kteří
převzali "kmotrovství" nad všemi postiženými obcemi Slezska, aby finančními i věcnými dary pomohli nejvíce
postiženým lidem, kteří často přišli o všechno. Kniha BUDUJEME SLEZSKO připomíná tuto lidskou
solidaritu.
V knize je uvedena také obec Rohov, níže přinášíme ukázku – fotografii z knihy, kterou autor čerpal z archívů.
Pokud se obci podaří získat od autora další fotodokumentaci, budeme vás s ní dále seznamovat !
Úryvek z obecní kroniky k tématu:
Kmotrem Rohova byly Nučice u Prahy a Ústřední
sociální pojišťovna v Praze, na pozvání kterých na
konci školního roku 1946/47 podniklo 20 dětí
z Rohova (7 z obecní a 13 z měšťanské školy) zájezd
do Prahy. Přijetí v Praze bylo velmi srdečné a kmotři
se vynasnažili ze všech sil, aby se dětem v našem
hlavním
městě líbilo. Během osmidenního pobytu
děti z Rohova na pozvání kmotra v Praze –
shlédly děti zajímavosti Prahy a podnikly výlety na
foto z knihy /naskenované v horší kvalitě/
Vranskou přehradu a na Karlštejn.
Kniha Budujeme Slezsko je již k zakoupení na obecním úřadě za cenu 250,- Kč !
Na obecním úřadě je stále možnost zakoupení dalších knih:
• spisovatelky Evy Tvrdé - Nenápadný půvab Slezska, Pohádka o červené kostce, Andělé tabulky a sny
• spisovatelky Anny Malchárkové – Album
• spisovatelky Jany Schlossarkové – Už by teho bylo došč!
__________________________________________________________________________________________
___________________________________
Společenská kronika
– měsíc
červenec 2015
Jubilanti – 50 let 1 občanka
85 let 1 občanka
Narození – 1 chlapeček
Úmrtí – 1 občanka
______________________________
Z evidence obyvatel –
za I. pololetí roku 2015:
Počet přistěhovaných občanů: 2
Počet odstěhovaných občanů: 1
Počet narozených dětí: 3
Počet zemřelých občanů: 5
Sňatky: 2
Počet obyvatel k 1.1.2015 : 597
Počet obyvatel k 1.7.2015 : 596

______________________________________

____________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
__________________________________________________________________________________

Festival kultury a hlučínských řemesel již posedmé

paní Anna Pospěchová

dechová kapela Rohovanka

se svými ručními výrobky

Mírové náměstí v Hlučíně patřilo opět po roce Festivalu kultury a hlučínských řemesel. V neděli 12. července
proběhl již 7. ročník této tradiční akce a Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a
městem Hlučín naplánovalo opět bohatý a pestrý program.
Počasí organizátorům přálo a na hlučínském náměstí se postupně sešlo několik stovek posluchačů, kteří měli
možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů a kapel z Hlučínska. Festival zahájila dechová kapela
Rohovanka. Za zvuku tónů známých písní se tak postupně začalo náměstí v Hlučíně plnit prvními posluchači.
Rohovanku vystřídaly seniorky ze Závady, které si pro návštěvníky připravily taneční vystoupení. Po krátkém
přivítání a slavnostním zahájení ze strany zástupců Sdružení obcí Hlučínska se představil se svým tanečním a
pěveckým vystoupením folklorní soubor Škobránek ze Štěpánkovic. Následovaly taneční vstupy souborů
Slunečnice z Kobeřic, Bolatických seniorek a pěvecké vystoupení folklorního souboru Vlašanky z Bohuslavic.
Poté již přišla na řadu série skladeb v podání Městského orchestru mladých z Dolního Benešova a taneční vstup
mužské taneční skupiny Bobři z Bolatic. Druhá polovina části programu patřila folklornímu souboru
Karmašnice z Kravař, tanečnímu souboru Vřes z Vřesiny a dechové kapele Hlučíňanka. Závěrečnou tečku za
festivalem pak udělala country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Součástí festivalu byl také hlučínský jarmark výrobků a řemesel. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout
ukázky řezbářského řemesla, paličkování, pletení z papíru, patchwork, bižuterní výrobu apod. Z regionálních
pokrmů mohli zájemci ochutnat např. hlučínské koláče, ovocné šťávy a sirupy, domácí marmeládu, pštrosí
produkty, domácí uzeniny a další.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si určitě každý návštěvník
přišel na své. Příjemně slunečné odpoledne bylo navíc podpořeno bohatou nabídkou občerstvení i atrakcemi pro
děti.
Akce byla spolufinancována Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit oblasti kultury na
rok 2015.

Lenka Osmančíková, managerka Sdružení obcí Hlučínska
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prázdninový letní tábor pro děti
Od 14. do 25. července si 37 dětí z Rohova a okolí užívalo 12-ti denní letní tábor ve Velkých Karlovicích.
Společně s pohádkovými bytostmi ,,Machem a Šebestovou“ jsme putovali za nevšedními zážitky a to díky
kouzelného sluchátka. Každé ráno
jsme se ocitli na cizím území či v
jiném světě. Zavítali jsme ke
kovbojům, za piráty, svedli boj
s indiány, utíkali před černochy,
zchladili se u Eskymáků, apod.
Prodírali jsme se neprobádaným
územím Velkých Karlovic a objevili
Miloňovskou rozhlednu, ze které jde
vidět až na konec světa ☺. Při
návštěvě moře jsme se museli
přebrodit přes řeku, kde jsme našli
vzkazy v láhvích starých námořníků.
Každý den jsme si náramně užili a
k pěkným zážitkům přispělo i krásné
slunečné počasí. Každý z nás si odvezl
nejeden milý zážitek a spoustu nových
kamarádů.
Velké poděkování patří všem vedoucím, kuchařům, zdravotníkovi, kamarádům a také všem dětem. Už se těšíme
na příště.
Roháček, o.s.

__________________________________________________________________________________
,,Milé děti, prázdniny budou u konce a opět se budete připravovat až zasednete do školních lavic. Nebuďte
však smutní, a přijďte se užít poslední prázdninovou sobotu.“
Roháček, o.s. zve všechny děti, přátelé a kamarády na zábavnou akci

,,ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
V sobotu 29.8.2015 od 15:30 hod na Kučakovci
Těšit se můžete na spoustu her, zábavu, odměny a něco dobrého do bříška.
☺ Těšíme se na Vás, Roháček, o.s. ☺
________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ STRASSENFEST 2015
V pořadí již 20. ročník se uskutečnil v sobotu 8. srpna 2015 od 18.00 hodin opět za krásného tropického počasí.
Na ulici Horní připravili tuto akci jako již tradičně místní hasiči. Akci doprovázela hudba pana Foltýnka.
Nechyběla tradiční bohatá tombola, do které věcné ceny poskytli samotní občané. Pro děti bylo připraveno
zdarma malování na obličej a skákací hrad, akce byla doprovázena stánkovým prodejem různých specialit.
SDH Rohov děkuje všem občanům za příspěvky do věcné tomboly, dále za účast a příjemnou atmosféru na této
akci. Poděkování patří také starostovi obce a pracovníkům obce za pomoc při převozu lavic a mobilního pódia.
Za trpělivost a shovívavost patří díky všem občanům z ulice Horní.
SDH Rohov se těší na další ročník Rohovského Strassenfestu !
_____________________________________________________________________________________
Sportovní okénko – nový závodník
SK VEHA TEAM p. Pavel Halfar

Informace o odevzdaných odpadech – I. pololetí r. 2015
Dne 30.5.2015 proběhl v naší obci svoz nebezpečných a
velkoobjemových odpadů z domácností.
Firmě Marius Pedersen a.s. bylo odevzdáno:
• 2,76 t objemného odpadu
• 0,36 t nebezpečného odpadu (barvy, tiskařské barvy,
lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - tekuté)
_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Projekty ELEKTROWINu pomáhají vysbírat více spotřebičů
Největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci starého elektra, ELEKTROWIN, funguje už
desátým rokem. Za tu dobu předal k recyklaci přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přes
230 000 tun, což představuje váhu 176 245 automobilů Škoda Octavia, jejichž výroba by trvala zhruba
4,5 roku.
Nepodařilo by se to bez aktivní spolupráce všech občanů ani bez nejrůznějších projektů, které
informují o možnostech zpětného odběru, upozorňují na význam recyklace a podporují domácnosti,
které se chtějí chovat ekologicky.
Začátek u dětí a mládeže
ELEKTROWIN začíná už u dětí a mládeže. Do nového ročníku vstoupil v září 2014 projekt
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který organizuje společně s kolektivními systémy Asekol,
Ekolamp a Ecobat. Dnešní děti začnou jednou rozhodovat, jak se bude v českých domácnostech i ve
firmách zacházet s odpadem a kolik se ho vyprodukuje. Tento projekt si klade za cíl umožnit jim, aby
se v budoucnu rozhodovaly správně.
Přímo na sběrných dvorech měst a obcí se děti učí třídit odpad v rámci projektu Zaskočte si pro radu,
jak se zbavit odpadu. Mohou s sebou přinést i drobné vysloužilé spotřebiče, aby si vyzkoušely, kam
je správně odložit.
Zdarma a ještě s odměnou
ELEKTROWIN dělá vše pro to, abychom měli odevzdání spotřebičů k recyklaci pokud možno
pohodlné. Proto vytvořil hustou sběrnou síť z více než 13 000 míst zpětného odběru, kterou neustále
zkvalitňuje.
Kromě sběrných dvorů měst a obcí nebo kontejnerů v ulicích, u prodejců a na dalších místech, ji
doplňují také možnosti odevzdávat spotřebiče při vytipovaných akcích. Obvykle to bývá navíc spojeno
také s odměnou.
Tradičně úspěšné jsou například akce pořádané společně s největšími zoologickými zahradami pod
společným názvem S vysloužilci do ZOO. Návštěvníci zoologických zahrad v určeném termínu
mohou za přinesený spotřebič získat slevu na vstupném.
Premiéru měl v roce 2013 projekt s názvem Vlak do stanice Recyklace, realizovaný ve spolupráci se
Zlínským krajem. Recyklační vlak jezdil na trase Otrokovice-Zlín-Vizovice ve čtyřech pravidelných
spojích denně. Cestující, kteří tohoto vlaku využili, v něm mohli do sběrných košů odložit nepotřebný
spotřebič, příležitost k tomu měli také přímo ve vybraných stanicích. Za odevzdané elektro navíc
každý získal slosovatelný kupon s možností vyhrát nový spotřebič. V roce 2014 projekt pokračoval
v Kraji Vysočina a Libereckém, Středočeském i Karlovarském kraji.
Jedinečnou možnost nabídnout své letité domácí pomocníky jako exponát do sbírek Národního
technického muzea v Praze nebo Východočeského muzea v Hradci Králové dostali loni účastníci
zářijových Železných týdnů. Z přinesených spotřebičů, které fungovaly také jako poukázka na slevu ze
vstupného, si odborníci těchto muzeí vybrali ty nejzajímavější, které budou postupně vystaveny.
Celkem se do akce zapojlo 12 regionálních muzeí různého zaměření. V liberecké IQLandii například
přinesené spotřebiče využili jako názorné pomůcky při recyklačních workshopech.
Hasiči pomáhají sousedům i sobě
Jeden z nejúspěšnějších projektů ELEKTROWINu nese název Recyklujte s hasiči. Zapojilo se do něj
už přes 1000 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR. Jubilejní tisící byl loni na podzim sbor z Nové Vsi
na Liberecku. Hasiči pomáhají svým sousedům dopravit staré spotřebiče k recyklaci i tam, kde je na
nejbližší sběrné místo stále ještě daleko. A to včetně velkých a těžkých kusů, které kvůli obtížné
manipulaci dosud ležely někde v garáži nebo kůlně, ve sklepě či na půdě.
Princip projektu je jednoduchý, zúčastněná SDH ve svých obcích organizují sběrové dny, během nichž
občany buď sami navštíví, nebo určí místo, kam lidé mohou svůj elektroodpad přinést.
Hasiči za svou záslužnou práci v tomto projektu sbírají finanční odměny, které jim pomáhají například
získat chybějící části vybavení._________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
projekt
„Centrum volnočasových aktivit Rohov – přístupová komunikace„
je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Obec Rohov již delší dobu plánovala opravu místní
komunikace ve východní části katastru obce. Se svým
záměrem se v letošním roce přihlásila do dotačního
programu, který vyhlásil a na který finanční prostředky ze
svého rozpočtu vyčlenil Moravskoslezský kraj v rámci
programu na podporu a rozvoj venkova s tím, že obce
do 2. tis. obyvatel zde mohou získat dotaci až 250 tis. Kč.
Obec uspěla a získala finanční podporu na realizaci projektu „Centrum volnočasových aktivit Rohov –
přístupová komunikace„, řešícím opravu příjezdové komunikace k nově vzniklému centru volnočasových
aktivit, ve kterém se již nyní nachází první část in-line dráhy pro bruslaře se zázemím a doprovodnou zelení.
Cílem projektu je zkvalitněním infrastruktury zvýšit atraktivitu této části obce včetně dopravní bezpečnosti.
Realizace projektu započne v podzimních měsících a musí být dokončena do 30.11.2015.
__________________________________________________________________________________

Pacienti klimkovických lázní budou trénovat i mozek
Jako projektant byl Martin velmi ceněný, ve firmě měl pověst mimořádně schopného. V pětačtyřiceti měl pocit, že má celý
život ještě před sebou. Cévní mozková příhoda ho postihla, když hrál s kamarády volejbal. Zkolaboval, odvezla ho rychlá.
Ochrnutí pravé poloviny těla nebylo nijak fatální, rehabilitace, které záhy následovaly, mu dost pomohly. Ale ne zcela.
Po návratu do práce budily jeho výkony rozpaky, až dostal výpověď. Už prostě nedokázal souvisle přemýšlet v potřebných
souvislostech. Marek je zatrpklý, jeho stav se v určité chvíli přestal zlepšovat, on sám ztratil tah na branku, začal
být apatický. „Pravdou je, že mozková mrtvice postihuje čím dál mladší lidi, ani děti nejsou výjimkou. Pokud jde o lidi v
produktivním věku, bývá to pro ně opravdu velký zásah do života,“ říká primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko.
Trénovat paměť nebo rozpoznávací funkce by takoví pacienti měli daleko intenzivněji. Podobně jako mozková mrtvice
přitom mohou do života zasáhnout i jiná onemocnění nebo úrazy mozku.
Proto Sanatoria Klimkovice v srpnu otevírají specializované kognitivní centrum vybavené počítači se sofistikovanými
programy umožňujícími trénink mozku dle potřeb, stavu a úrovně pacienta. Přitom v základním, finančně náročném
vybavení je dokonce počítač se software, který umožňuje trénink mozkových funkcí dokonce i u lidí, kteří vůbec nejsou
schopni viditelné zpětné vazby, nijak nekomunikují. V případě potřeby se pacientovi může individuálně věnovat psycholog,
který s ním mimo jiné probere i jeho další možnosti, nebo ho pošle do profesní poradny. „Ideální je, když se k fyzické
rehabilitaci u lidí s postižením mozku přidá i kognitivní trénink, terapie s psychologem a mnohdy také speciální logopedie.
To vše teď v našem centru nabízíme, takže se klientům v Sanatoriích Klimkovice dostává skutečně komplexní péče,“
vysvětlila vedoucí lékařka nového centra Lenka Dzidová.

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

projekt

„Revitalizace zeleně v obci Rohov„

byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel.

Obec Rohov v roce 2014 realizovala projekt obnovy zeleně
v intravilánu obce. V rámci realizace akce byla provedena
výsadba dřevin v počtu 2383 ks. Cílem projektu bylo
zkvalitnění životního prostředí, zlepšení kvality života obyvatel
a estetického vzhledu obce.
Na spolufinancování projektu z vlastních zdrojů obec získala
dotační prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis.
obyvatel.
Informace o projektu naleznete také na webových stránkách
www.rohov.cz.
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
íRohovský zpravodaj – vydává Obec Rohov, Hlavní 180, 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

