Vychází v září 2015
č. 9/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
čtenáři,
a je po prázdninách. Dva prázdninové měsíce utekly jako voda a opět jsme postaveni před končící letní a
začínající podzimní období. Z pohledu obce jsme, jak jsem již avizoval, uskutečnili opět krůček k zvelebení
naší obce a to tím, že jsme dokončili dva investiční projekty, zaměřené na dopravní infrastrukturu. Novou silnici
do Krzanowic, která nesla oficiální název „Silniční propojení hraničních obcí Rohov a Krzanowice“ jsme
dokončili a slavnostně „otevřeli“ v pondělí 24. srpna. Byl jsem mile překvapen z hojné účasti rohovských, ale i
ostatních občanů na této akci. Moc Vám děkuji za účast ! Jen pro doplnění uvádím (na základě četných dotazů),
že se nejedná o cyklostezku, ale o „obyčejnou“ účelovou silnice, na které není vyloučen provoz pro motorová
vozidla. Je tedy určena všem, jak pěším, cyklistům, bruslařům, příznivcům Nordik wolkingu, ale rovněž
motorovým vozidlům, vozidlům Integrovaného záchranného systému (Policie, Hasiči, Záchranná služby, ad.),
zemědělské technice. Je zde však jedna výjimka, kterou je omezení tonáže vozidel, která je stanovena na 10 tun.
Důvodem je jednak konstrukce vozovky, ale především nosnost mostu přes Strahovický potok, známější pod
názvem „Kozí můstek“. U tohoto mostu totiž není jasné, na jak velké zatížení je určen.
Druhým projektem je obnova povrchu silnice vedoucí k Centru volnočasových aktivit „Na skládce“, která byla
v tomto týdnu firmou Jankostav Ostrava s.r.o. provedena. Tato akce, jak jsem se již dříve zmiňoval, nese
oficiální název „Centrum volnočasových aktivit Rohov – přístupová komunikace“ a je spolufinancována
z dotace Moravskoslezského kraje částkou 250 tis. Kč z celkových plánovaných nákladů ve výši 483 tis. Kč
(rozdíl je financován ze zdrojů obce). Touto obnovou silnice se bezpochyby zvýší bezpečnost provozu na této
komunikaci a rovněž se zlepší vizuální komfort tohoto areálu. V plánu je ještě výstavba multifunkčního hřiště
s umělým povrchem, II. etapa IN-LINE dráhy a další potřebné zázemí, které však vyplynou z potřeby
samotných občanů.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, byl pro potřeby obce a pro potřeby místních spolků a organizací
pořízen dodávkový 9-ti místný automobil Renault Trafic 2.5 DCI (107 kW). Jde o vozidlo starší (rok výroby
srpen 2011), které bylo zakoupeno za cenu 273 tis. Kč a bylo plně hrazeno z rozpočtu obce. Mělo by sloužit
především našim spolkům (hasiči, sportovci, senioři, děti z farnosti) a také pro běžné potřeby obce. V těchto
dnech se dolaďují potřebné detaily, jako je provoz vozidla, proškolení řidičů a další. Věřím, že toto vozidlo
přispěje k dalšímu rozvoji naší obce či samotných spolků.
Ze společenského života :
V posledních vydáních rohovských zpravodajů jsem neuváděl žádné informace z této oblasti, proto tak činím
dnes. Rohovským hasičům bych rád moc poděkoval za dosavadní organizaci akcí, jako např. Memoriál Huberta
Hluchníka, Rohovský odpust, Strassenfest, kdy poslední dvě akce byly mimořádně zdařilé. Rohovským

____________________________________________________________________________________
fotbalistům (mladší přípravka) děkuji taktéž za výborné výsledky v zápasech a turnajích, které pod vedením
Martina Halfara a Romana Halfara zdolávají na výbornou prakticky vždy. Děkuji rovněž dechové kapele
Rohovanka za účast na festivalu kultury a hlučínských řemesel 2015 v Hlučíně (12.7.2015) a stejně tak paní
Anně Pospěchové za reprezentaci naší obce se svými ručně pletenými výrobky. Rohovským seniorům a všem
ostatním občanům děkuji za účast na Setkání seniorů (14.7.2015), na diecézním setkání dětí s otcem biskupem
na Prašivé (1.7.2015) a na dalších kulturně-společenských a sportovních akcích v Rohově, ale i mimo ni. Děkuji
Vám všem za jakoukoliv pomoc při organizaci, přípravu před i po jednotlivých akcích, za účast na všech
aktivitách našich spolků a za vzájemnou spolupráci. Děkuji také otci Jackovi za vřelý vztah k naší obci, ke všem
občanům a zejména dětem.
A co nás čeká ještě do konce letošního roku? Jednak se ještě letos provede oprava památníku padlých ruských
vojáků v II. světové válce, obnoví se povrch mramorového kříže před kaplí sv. Petra a Pavla, společně
sestavíme nový Strategický plán rozvoje obce Rohov a v neposlední řadě se budeme připravovat na příští rok.
Na sklonku letošního roku, respektive na začátku příštího roku, bychom mohli s konečnou platností vědět,
jakým směrem se bude ubírat dotační politika státu a EU, ze které bychom mohli čerpat potřebné dotační
prostředky pro náš další rozvoj obce. Z doposud dostupných informací to nevidím moc růžově, ale nebudu
sestavovat černý scénář.
Závěrem mého úvodního slova Vám všem přeji pohodové a zdravím naplněné nadcházející dny, hodně elánu a
spokojenosti.
Daniel P r o c h á z k a , starosta
___________________________________________________________________________________________

SILNIČNÍ PROPOJENÍ HRANIČNÍCH OBCÍ ROHOV A KRZANOWICE
Obec Rohov získala finanční podporu z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007 – 2013 na realizaci projektu daje
SILNIČNÍ PROPOJENÍ HRANIČNÍCH OBCÍ ROHOV A KRZANOWICE, reg. číslo CZ.3.22/1.1.00/14.04233.
Předmětem podpory je zpevnění stávající jednopruhové polní komunikace z obce Rohov (CZ) po státní hranici s
Polskem, směrem na obec Krzanowice (PL). Zhotovitelem vzešlým z výběrového řízení se stala firma SILNICE
MORAVA s.r.o. z Krnova. Projekt byl slavnostně uveden do provozu 24.08.2015 za přítomnosti polského
partnera, obce Rohov, občanů obce a pozvaných hostů.
Informace o projektu naleznete také na webových stránkách www.rohov.cz.
Projekt „SILNIČNÍ PROPOJENÍ HRANIČNÍCH OBCÍ ROHOV A KRZANOWICE“ je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

zvleva burmistrz gminy Krzanowice, starosta obce Rohov

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Bude Vás zajímat
Stromy na pozemku jiného vlastníka
V souvislosti s novým občanským zákoníkem, který je účinný od 1.1.2014, se do českého právního řádu vrátila
stará zásada, že součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku s výjimkou
staveb dočasných včetně toho co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Platí, že součástí pozemku
je i rostlinstvo vzešlé na pozemku. Jsou tím myšleny rovněž dřeviny a stromy.
V souvislosti s výsadbou stromu na pozemku jiného vlastníka tak vyvstává otázka, jak je to s ošetřováním
stromů a jejich údržbou v případě, že strom zasahuje do pozemku jiného vlastníka, tj. souseda. Platí, že
neučiní-li tak vlastník pozemku, na kterém stojí strom v přiměřené době poté, co jej o to soused požádal, smí
soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době větve stromu přesahující na jeho pozemek odstranit, působíli mu škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.
Vlastník sousedního pozemku tedy může provést ořez, ovšem musí předem oznámit vlastníkovi pozemku, že
jako vlastník by měl provést ořez s tím, že pokud tak vlastník pozemku, na kterém stojí strom, v přiměřené
době neučiní, může tak učinit soused sám pokud k tomu má vážný zájem. Pochopitelně vyvstává otázka, co je
myšleno tím vážným zájmem. Podle výkladu je to např. to, že kořeny stromu vysávají z pozemku živiny,
narušují statiku plotu, přesahující větve stíní, ztěžují pozemek listím apod. Pokud takový vážný zájem není,
nesmí být ořez proveden. Na mysli je třeba mít i to, že ořez by měl být proveden ve vhodnou dobou čímž je
myšlena především doba vegetačního klidu.
Mírnější podmínky stanoví občanský zákoník pro jiné rostliny např. břečťan, tady je možné je odstranit
šetrným způsobem bez dalšího.
Za daného stavu věci proto doporučuji předem písemně upozornit vlastníka pozemku, na kterém dřevina stojí o
nutnosti provést ořez, ponechat si doklad o doručení a teprve poté, pokud je k tomu vážný zájem, přistoupit
k řešení. V opačném případě by soused odpovídal za škodu vlastníkovi pozemku, na kterém stojí dřevina.
JUDr. Milan Čichoň (advokát obce Rohov)

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci proveden ve
středu 30. září 2015 !
Místní knihovna – nová výpůjční doba od září 2015

knihovna bude otevřena každou středu, vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
____________________________________________________________________________________
Nová služba Czech POINT !
Vážení občané, v minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že v rámci projektu Czech POINT lze na
kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy, tj. i na Obecním úřadě Rohov, požádat o vyhotovení snímku
katastrální mapy.
Upozorňujeme, že u pozemkových parcel lze prostřednictvím této služby vyhotovit snímek katastrální mapy
s označením pouze jediné parcely, a to za cenu 100,- Kč/výpis. Pokud se jedná o snímek několika parcel, je
nutné snímky každé parcely vyhotovit jednotlivě ! Pouze v případě, že se parcely nacházejí v bezprostřední
blízkosti, je možné v rámci jednoho snímku katastrální mapy vyhotovit výpis více parcel !____________
______________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska (SOH) plánuje vyburcovat lidi za větší ochranu čistoty ovzduší
SOH bude v září a v říjnu na všech úplných základních školách a ve všech obcích a městech Hlučínska
realizovat projekt „Dýchejme čistý vzduch“. Součástí projektu budou besedy s dětmi i občany, které budou
zaměřené na větší informovanost občanů v oblasti novely zákona o ochraně ovzduší (mj. povinné revize kotlů
po roce 2016), třídění odpadů, na možnosti využití různých druhů ekologických kotlů atd. V rámci projektu
obdrží každá domácnost na Hlučínsku leták s podrobnými informacemi o možnostech a významu třídění
odpadů, o povinnosti majitelů nemovitostí mít revizi kotlů od 1.1.2017 a další informace týkající se ochrany
ovzduší. Projekt budou zajišťovat pro SOH pracovníci Natura Opava, občanského sdružení, zabývající se mj.
ekologickou výchovou.
Obec Rohov připravuje informační besedu k projektu „Dýchejme čistý vzduch“, která se uskuteční v sále
Obecního domu, a to do konce roku 2015. O termínu budete s předstihem informováni !___________

____________________________________________________________________________________

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pro vlastníky a
uživatele dotčených pozemků
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme
požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).

Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší informace viz.www.rohov.cz, úřední deska__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní, knihy, peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční : ve středu 30. září 2015 (spolu se svozem plastů),

místo:

vystavit před rodinný dům

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. : 491 524 342, 39 999 112, www: diakoniebroumov.org
______________________________________________________________________________________________

Konzulární dny v Kravařích ve dnech, 10. a 11. listopadu 2015
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že ve dnech úterý a středa, 10. a 11. listopadu,
uskuteční v Kravařích konzulární dny. Dva zkušení konzulární úředníci jsou Vám ve dnech
úterý, 10. listopadu od 8:30 – 17:30 hodin a středa, 11. listopadu od 8:30 – 11:00 hodin
v místnostech Buly Aréna Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře–Kouty k dispozici.
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména poskytne velvyslanectví
příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy, dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení
německého rodného listu. Veškeré dokumenty Vám budou po vystavení z Prahy zaslány.
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.900 CZK
cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.500 CZK
dětský cestovní pas do 12 let: 1.000 CZK
žádost o vystavení německého rodného listu: 700 CZK
(částky se mohou v závislosti kurzu české koruny mírně lišit)
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace, které
doklady pro příslušné žádosti je nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se prosím obraťte na následující tel. číslo: 602-502-478 (pan Josef Melecký).__________
__________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA
Obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Bolatice a Sdružením obcí Hlučínska pořádá
v neděli 4. října 2015 od 15.30 hodin
v kostele sv. Stanislava v Bolaticích

“Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska“
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Sportovní okénko – fotbal v Rohově

LOS PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE MINI ŽÁKŮ
datum

čas

domácí – hosté

4. kolo
Pátek
28.8.2015 17:00
Vřesina - Rohov
5. kolo
Neděle
6.9.2015 15:30
Rohov - Strahovice
6. kolo
Úterý
15.9.2015 17:00
Štěpánkovice - Rohov
7. kolo
Neděle 20.9.2015 15:30
Rohov – Hlučín „A“
8. kolo
Čtvrtek 24.9.2015 16:30
Kobeřice - Rohov
9. kolo
Neděle 4.10.2015 15:30
Rohov - Bolatice
1. kolo
Neděle 11.10.2015 15:30
Rohov – Hlučín „B“
2. kolo
Středa 21.10.2015 15:30
Dolní Benešov – Rohov
3. kolo
Neděle 25.10.2015 15:30
Rohov – Chuchelná
Upozorňujeme, že časy utkání se mohou měnit, pokud dojde ke změně, bude změna vyhlášena
místním rozhlasem!
____________________________________________________________________________________

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŽÁKŮ TJ SPARTAK ROHOV V LETNÍCH MĚSÍCÍCH
Přípravu na novou sezónu jsme začali hned v úvodu prázdnin, kdy jsme se 1x týdně scházeli k tréninkům. V
měsíci srpnu pak následovala série turnajů.
1. srpna v rámci Sportovní slavnosti ve Strahovicích náš tým vybojoval 3. místo.
8. srpna na turnaji ve Štěpánkovicích jsme měli dva týmy. Tým kategorie 2008 obsadil 2. místo a tým 2006
skončil na místě prvním.
15. srpna pak svůj turnaj pořádal TJ Spartak Rohov. Vítězem se stali hráči z Bolatic, na 2. místě se umístil tým
Spartak Rohov „A“ a na 3. místě, překvapení turnaje, Spartak Rohov „B“. Turnaje se zúčastnilo 7 týmů
(Oldřišov, Hněvošice, Štěpánkovice, Strahovice). Ač před turnajem panovala velká obava z velmi teplého
počasí, nakonec se Rohovem přehnala bouřka, která sice odnesla 2 stany, ale zase přinesla ideální fotbalové
počasí.
Za rohovský turnaj chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na průběhu, chodu a organizaci turnaje. Díky všem
rodičům hráčů, kteří přiložili ruku k dílu. Také děkujeme našim sponzorům: Zemědělské farmě Rohov,
Minipivovaru Rohan, Řeznictví Gebauer, Isotře, Malířství Urbanský, Autodopravě Jiří Kretek, Zámečnictví
David Vaníček a hlavně obci Rohov.
22. srpna se pořádal turnaj v Bolaticích, který jsme v konkurenci dalších 5 týmů dokázali vyhrát.
29. srpna jsme byli účastníky velkého fotbalového turnaje s názvem Pospěch cup v Opavě. Tohoto turnaje se
také zúčastnily celky Baníku Ostrava, SFC Opava a další. Náš tým dokázal zvítězit ve všech utkáních a turnaj
tak vyhrát. Konečné pořadí : 1. Spartak Rohov, 2. Baník Ostrava, 3. SFC Opava A, 4. SFC Opava B, 5. Velká
Polom, 6. Oldřišov, 7. Kylešovice.
Momentálně už začala i mistrovská utkání. Letos OFS Opava vypsal kategorii pro ročník 2007 a mladší. Proto
náš tým opustily dvě hvězdy narozené v roce 2006, a to Vojta Stříbný a Max Slanina. Oba dva budou
probíhající fotbalovou sezónu působit v Sokole Kobeřice. Přejeme jim hodně úspěchů.
Také našemu družstvu přejeme chuť sportovat, radost ze hry a mnoho úspěchů ve škole. Martin Halfar

Turnaj v Rohově

Pospěch cup __________________________

_________________________________________________________________________________________________
Příspěvek našeho rodáka
Když mne začátkem července oslovil můj synovec Martin, zdali bych nepřijel do rodného Rohova pomoci na
turnaj mini žáků jako rozhodčí, rád jsem nabídku přijal. Jelikož se kolem fotbalu pohybuji už hezkou řadu let ať
už jako hráč, později jako trenér všech věkových kategorií, můžu posuzovat a srovnávat. Je škoda, že v Rohově
se momentálně fotbal v kategorii mužů nehraje a tak aspoň fandové mohou díky nadšencům,kteří založili tým
mini žáků sledovat tento sport v jejich provedení. A věřte,že nadšení, bojovnost a snaha vyniknout, není o nic
menší než u dospělých, spíše opak je pravdou. Je jen škoda, že se někteří dospělí chovají velmi nevhodně a
nabádají své týmy k nečisté až unfér hře a chování. Proto i rozhodčí těchto utkání mají velkou zodpovědnost,
aby svým rozhodováním nepokřivil jejich ještě nevyvinutou mysl pro čestné jednání. Turnaj sám osobě měl
slušnou úroveň, byl sice přerušován bouřkou, ale i s tímto nezvaným hostem si pořadatelé poradili. Vím kolik
úsilí a času zabere trénování a účast na různých turnajích a zápasech, proto smekám před těmi, kteří svůj
osobní čas tomu věnují. Bydlím v Bolaticích-Borové a to je vesnice mnohem větší než Rohov a v současné
době nemáme žakovské družstvo o 11 hráčích. Proto buďte hrdí na svoje družstvo, které válcuje své soupeře a
v rámci svých možností je podpořte. Kdysi dávno jeden rohovský patriot a fotbalový nadšenec prohlašoval
,,pamatujte že nad Rohovem ještě bude slunko svítit (fotbalové)". No a už svítí zatím na ty nejmenší a snad
opět někdy i ty dospělé. Strávil jsem u Vás moc hezké sportovní odpoledne a skoro po tmě dorazil domů.
Zdraví Vás rohovský rodák Gerhard alias Jerry.
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Roháček, o.s. zve všechny děti, přátelé a kamarády na zábavnou akci

,,Podzimní putování s draky“
V sobotu 19.9.2015 od 15:00 hod v areálu Centra volnočasových aktivit (bývalá skládka)
Program: od 15 do 17 hod zdolávaní stanovišť a soutěží
Od 17:30 pouštění draků – tím chceme vyzvat všechny děti a rodiče aby si sebou přinesli draka, toho
nejvyššího čeká milá odměna ☺
Těšit se můžete na spoustu her, zábavu, odměny a něco dobrého do bříška.
☺ Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.☺

__________________________________________________________________________________

Obec Rohov zve všechny nadšence sportu na

IN – LINE ZÁVODY
Závody budou probíhat

27. září 2015 od 14:00 hodin
v areálu Centra volnočasových aktivit
„Na skládce“ v Rohově,
…………………………………………..……………………………………………………….
PROGRAM
13:00 – 14:00 Příjezd závodníků a přihlášení do soutěže ( registrace na místě )
Od 14:30 - zahájení závodů v kategoriích, které budou případně upraveny dle zájmu závodníků
PŘIHLÁŠKY:
ŘIHLÁŠKY registrace na místě závodů, závody jsou určeny všem věkovým kategoriím
STARTOVNÉ:
STARTOVNÉ neplatí se
VYBAVENÍ:
VYBAVENÍ povinná výbava každého závodníka je přilba, doporučenou výbavou jsou chrániče na
lokty, kolena a ruce
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ : každý závodník obdrží diplom a občerstvení zdarma

Bohaté občerstvení a hudební doprovod zajištěn.
_____________________________________________________________________________________________

KLUCI A HOLKY
Z ROHOVSKÉ ŠKOLKY
Do naší mateřské školky chodíme rádi. Stejně jako ostatní děti v „mateřinkách“ si tady
hrajeme, cvičíme, zpíváme, kreslíme a malujeme. Ve školním roce 2015/2016 budeme
pracovat podle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP) nazvaného „KLUCI A HOLKY“. Záměrem
tohoto ŠVP je podporovat utváření kamarádských vztahů mezi sebou, kultivovat a
obohacovat vzájemnou komunikaci, zlepšovat tělesnou zdatnost a podporovat individualitu
dítěte. Budeme pokračovat v poznávání lidové kultury a dodržování tradic.
My, kluci a holky z Rohova, bydlíme blízko sebe a jsme kamarádi. A tak jsme vám to
nakreslili.

V naší mateřské škole se zaměřujeme na podporu čtenářské gramotnosti dětí, ale také na
propagaci literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.
Spolupracujeme s knihovnou v Rohově, kde se na pravidelných schůzkách děti seznamují
s různými zajímavostmi. V měsíci září nás čeká první setkání v knihovně, na které se velmi
těšíme.

______________________________________________________________________________________________________________

Vyšel nový vlastivědný časopis
Muzea Hlučínska !
Můžete se v něm dočíst o krajinách
hlučínských vesnic a jejich proměnách, o
konferenci Domov na hranici – kulturní
život Hlučínska v proměnách času, o
posledním úlovku knížete Karla Maxe
Lichnowského a další zajímavosti.
Časopis je k zakoupení na OÚ za 35 Kč.
___________________________________________________________________________________

Společenská kronika - měsíc srpen 2015
Jubilanti –

50 let 1 občan
60 let 1 občanka
80 let 1 občan

____________________________________________________________________________________________________________
Firma Stoklasa textilní galanterie s.r.o. hledá brigádníky na jednodenní vykládky kontejnerů 1-2krát do měsíce
v areálu
skladu
Bolatice.
Vhodné
jen
pro
muže
s
dobrým
zdravotním
stavem.
Zájemci se mohou hlásit na personální oddělení, telefon: 734 112 500, mail: jana.moravcova@stoklasa.cz,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Kam se ztratil čas ?
Čas utíká jako voda, nejsou to jen prázdná slova. Čas – ten nikde nekoupíme, to též všichni dobře víme.
Dej mi pokoj – nemám čas, slyšet je dnes a zítra zas. Lidé, co se to jen s námi děje? Kam život tak rychle spěje ?
Není čas vzít si knížku do ruky. Není čas na pohádku pro vnuky. Není čas posadit se v klidu u vody.
Není čas na procházku do přírody. Není čas zajít ke kámošce na kávu. Není čas jenom tak lehnout si na trávu.
Není čas navštívit častěji své známé. Kytici na hřbitov kdy rodičům dáme?
Není čas povznést své myšlenky k Bohu. Není čas pomáhat bližním – copak za to mohu ?
Proto ptá se každý z nás: Prosíme, nevíte, kde rozdávají čas?
A.B. klientka Charitní ošetřovatelské služby Hlučín
_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci, zaměstnanci a přátelé
školy, září je tady a s ním i poslední zvonění prázdninám.
Doufám, že jste prožili pohodové léto plné jedinečných
zážitků a načerpali jste dostatek sil, které budou zajisté
potřebné k úspěšnému zvládnutí nového školního roku
2015/2016. První zvonění, dveře školy jsou otevřeny, škola začíná… Na začátku školního roku vždy nasedají
děti naší školy do vláčku života, který každý rok zaveze jednu třídu až před bránu dospělosti. Proto si na tomto
místě dovolím popřát žákům 9. třídy hodně štěstí při volbě budoucí střední školy a posléze i budoucího
povolání. Držíme vám všichni palce! Škola – to jsou nejen povinnosti, ale i spousta radostí. Kamarádi, nové
zážitky a velká očekávání především těch nejmenších, našich prvňáčků, kterým všichni držíme palečky a
věříme, že se jim v naší škole bude moc líbit. Do minulého školního roku vstoupila naše škola s několika
výraznými změnami. Jednalo se o nové šatny v podobě osobních skříněk našich žáků a moderně zařízenou
učebnu fyziky, chemie a přírodopisu. I do letošního školního roku vstupuje naše škola s jednou výraznou
proměnou. Zatímco jsme minulý rok vylepšovali interiér, tentokrát prošel obrovskou proměnou
především exteriér školy. Stará venkovní dlažba je již minulostí a naše škola se může díky svému
zřizovateli pyšnit zcela novou a moderní venkovní dlažbou. Všem žákům, pedagogům i dalším pracovníkům
školy přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů nejen v tom školním, ale i osobním životě.
Mgr. Ivana Kobzová, ředitelka školy

__________________________________________________________________________________
Nový školní rok 2015/2016 zahájen
Začala škola, období prázdnin je pryč. Někdo se do školy
těšil, někdo do ní vcházel s obavami, co ho v novém
školním roce čeká. Brzké vstávání, spousta povinností…ale
škola, to jsou především také kamarádi a nové zážitky. To
vše čeká hlavně na naše nejmenší prvňáčky, kteří 1. září
2015 prožili svůj velký den. Žádný strach a nervozita,
naopak, úsměvy, kornouty plné cukrovinek a hurááá do
školy. V letošním školním roce nastoupilo na naši školu 11
prvňáčků, které stejně jako jejich rodiče a ostatní žáky přivítala paní ředitelka. Následně byl dětem představen
pedagogický
sbor.
Poté
POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 - 2016
všechny přítomné pozdravili
a všem žákům do jejich
Třída
Celkem Chlapci Dívky Sudice Rohov Třebom
školních let hodně úspěchů
1.*
11
5
6
4
4
2
popřáli
starostové
obcí
Sudice,
Třebomi
a
Rohova.
2.
21
11
10
11
10
0
K přítomným také promluvil
3.
14
11
3
6
8
0
pan farář Mgr. Jacek Janusz
Domański.
4.
11
5
6
4
5
2
Věříme, že se u nás bude
dětem líbit, že se našim
5.
16
7
9
8
7
1
učitelům podaří rozvíjet
1.stupeň
73
39
34
33
34
5
jejich talent a vy rodiče
budete
spokojeni s jejich
6.
17
7
10
5
8
4
prací. Přejeme všem žákům,
7.
17
9
8
5
9
3
pedagogům, zaměstnancům
školy,
8.
10
3
7
6
2
2
ale také rodičům - hodně
9.*
štěstí a úspěchů v životě
11
7
4
4
4
2
pracovním i osobním, ať je
2. stupeň
55
26
29
20
23
11
tento školní rok pro všechny
rokem šťastným a úspěšným.
CELKEM
128
65
63
53
57
16
Ivana Kobzová, ředitelka

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
V polských Chalupkach se konala
3. září 2015 prezentace knihy,
čerpající z historie obce Rohov,
„Nenápadný půvab Slezska“ .

Polští Slezané tuto knihu velmi
oceňují, jejich dějiny jsou těm
našim velmi podobné. Prostě
Slezsko
zsko. autorka Eva Tvrdá
Sle
zsko

__________________________________________________________________________________

1.12.2015 vyjde kniha spisovatelky Evy Tvrdé Pandořina skříňka
Dědictví znovu ožívá. Dramatický příběh ze současnosti přivádí hlavní hrdinku
Agátu z Prahy do Slezska, k rodině jejího otce. Agátina snaha dohledat rodinnou
historii se dostává do ostrého konfliktu se světem jejího manžela a jejich dětí.
Čtenář s napětím sleduje Agátinu nelehkou cestu k pochopení vlastní identity.
V příběhu ožívají národnostní a politické konfrontace 20. století, jejichž stíny
dopadají až do současnosti. Knihu dotváří soubor povídek, ve kterých vystupují
potomci postav z Dědictví. Po deseti letech od prvního vydání Dědictví má čtenář
konečně možnost prožít úplné dokončení příběhu.
Ukázka z knihy:„Já jsem si vždycky myslela, že manželství mých rodičů je tak
suchopárně nudné…“
„Bylo velmi složité, Agáto. Velmi.“
Agáta cítila, že už nechce nic slyšet. Když se s Alžbětou rozloučila a
zapadly za ní dveře bytu, zapochybovala o sobě.
Neměla jsem radši nechat všechno spát?
Minulost, donedávna bezpečně přehledná, odkrývala své stíny, a ty ožívaly a nebezpečně sílily. Chtěla
se vrátit zpět, do bezpečí, cosi nestravitelně naléhavého jí ale šeptalo, že na návrat je pozdě.
Stínohra, která ji pohlcovala, měla kdesi hluboko v ní silného spojence.
Kniha vyjde v nakladatelství Littera Silesia a po jejím vydání si ji budete moci zakoupit také na našem
obecním úřadě !
___________________________________________________________________________________

Pozvánka na vítání knihy - Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku
v Kulturním domě v Dolním Benešově 25. září 2015 v 17.00 hodin
Cílem setkání je přivítat na svět první kolektivní monografii, která vznikla v rámci výzkumného projektu
Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko podpořeného Grantovou agenturou
České republiky. Kniha vyšla v pražském Sociologickém nakladatelství (SLON). Při příležitosti vítání knihy na
svět si ji budete moci zakoupit za zvýhodněnou cenu 250,- Kč, v distribuci v obchodě bude stát 359,- Kč.
Budeme velice rádi, když přijmete naše pozvání a těšíme se na vaši účast. Vezměte s sebou svoje příbuzné,
přátele a známé. Za kolektiv autorů: Helena Kubátová, FF UP v Olomouci helena.kubatova@upol.cz
František Zich, Vysoká škola finanční a správní v Praze fzich@volny.cz

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Společnost Stoklasa textilní galanterie s.r.o. hledá brigádnice na výpomoc do centrálního skladu Štěpánkovice.
Jedná se zejména o vychystávání objednávek, podávání zboží, balení zboží a balíků, apod. Vhodné pro ženy.
Pracoviště: Svobody 762/23, Štěpánkovice 747 28.
Zájemci, ať se hlásí na pracovišti centrálního skladu Štěpánkovice u vedoucí Zásilkového prodeje Jany Surové.
Telefon 777 714 170.________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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