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i ážení spoluobčané, milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

dnešní úvodní slovo Rohovského zpravodaje bych věnoval zcela stručné informaci o dalších krocích
v přípravách na letošní rok v oblasti investičních projektů, činnosti zastupitelstva obce a něco málo o
společenské stránce.
V těchto dnech jsme dokončili zpracování projektu, který by měl řešit obnovu komunikace podél bývalé
skládky. Projektu jsme dali název „Multifunkční centrum volnočasových aktivit Rohov – etapa č. 1 –
Rekonstrukce veřejného prostranství“. Tento dlouhý název však má své opodstatnění, jelikož plánujeme
v dalších letech zcela změnit tvář plochy po bývalé skládce. V letošním roce tedy hodláme první etapou obnovit
povrch zmiňované komunikace, která by měla sloužit pro zlepšení přístupnosti této lokality, ale třeba i pro účely
bruslařů na kolečkových bruslích, jinak řečeno – in-line dráha. V následných letech bychom chtěli celou
zbývající plochu „přetvořit“ na park s novými stromy, keři, ale také s potřebným mobiliářem (lavičky,
odpadkové koše, atd.), dále také chceme zakomponovat zpevněné plochy – chodníky, které by měly sloužit
k procházkám, relaxaci či sportu – navazující na letos plánovanou on-line dráhu pro bruslaře. Po projekční
stránce dalších etap jsme nachystáni zhruba z poloviny, nicméně další etapy realizace tohoto záměru jsou stejně
vázány na nový územní plán obce a pochopitelně na schválené dotace. Zhruba do března letošního roku také
plánujeme zpracovat projekt a následnou projektovou žádost o dotaci na obnovu autobusových zastávek.
Chceme vyměnit všechny tři zastávky a nově vybudovat zastávkový přístřešek pro občany cestující směrem na
obec Strahovice. Z loňských investičních projektů jsme v přípravách pokročili také. V tomto týdnu bychom měli
v rámci výběrového řízení vybrat nejvhodnějšího dodavatele na instalaci zpomalovacího semaforu na silnici
I/46. Termín samotné realizace však vyplyne z nabídky nejvhodnějšího uchazeče. Další projekty popisované
v minulém vydání Rohovského zpravodaje se budou zpracovávat postupně.
V uplynulých měsících zasedalo zastupitelstvo obce (ZO) a protože jsem doposud nepsal o těchto jednáních, tak
tedy činím dnes.
Dne 12.12.2012 se uskutečnilo 24. zasedání ZO, kdy se projednávaly např. tyto body:
Zpráva kontrolního a finančního výboru, cenová nabídka firmy Marius Pedersen na zajištění provozu systému
zpracování komunálního odpadu, vč. kalkulace místního poplatku „za popelnice“ na r. 2013, kdy se schválil
poplatek ve výši 500,- Kč pro občany, stejně tak se stanovovaly výše poplatků pro fyzické a právnické osoby
oprávněné k podnikání a dále pak navazující Obecně závazná vyhláška o místním poplatku. Zastupitelé se dále
zabývali rozpočtovým opatřením ke konci kalendářního roku a také rozpočtovým provizoriem. Neméně
důležitým bodem bylo projednávání hospodaření naší mateřské školy a samozřejmě samotné obce.
Zastupitelstvo schválilo výši poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace jak pro občany, tak pro
„podnikatele“. Plán inventur a zřízení inventárních komisí byl další bod v programu, který doplnil i další, velmi
důležitý bod, kterým byly dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě.
Oproti loňskému roku se podíl naší obce na pokrytí prokazatelných ztrát nepatrně zvýšil, nicméně registrujeme

__________________________________________________________________________________________
negativní signály z jiných obcí na úpravy jízdních řádů. Z tohoto důvodu Vás žádám, pokud Vám nevyhovuje
jakýkoliv autobusový spoj, sdělte to našemu úřadu. Mezi posledními body programu zasedání byly zařazeny ty,
které souvisely s přípravou projektu „Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“ a
to především v oblasti výběrového řízení, ale také stížnosti občanů na parkování autobusů na autobusových
zastávkách v obci, či stav oprav omítek v posilovně v prostorách Domu služeb. Poměrně velký čas zasedání byl
věnován přípravám investičních projektů na rok 2013.
Dne 21.1.2013 následovalo 25. zasedání zastupitelstva obce, které, co do počtu bodů programu jednání,
nevybočovalo z předešlého zasedání. Projednaly se tedy tyto body : byl zřízen stavební výbor, který tvoří p.
Antonín Komárek (předseda výboru), p. Martin Vehovský a p. Miroslav Masnica (členové výboru). Zastupitelé
projednávali mimo jiné nebytové prostory Domu služeb – prodejnu potravin, ale také vedení cyklotrasy
z Rohova do Sudic. Dalšími body byly také žádosti občanů v rámci stavebních řízení, stavebních prací, či
možnosti výstavby rodinných domů. Závěrem byly schváleny projekty, které by měly být v případě získání
dotací letos realizovány a o kterých jsem již psal.
Ze společenského života :
Úvodem bych chtěl moc poděkovat pár lidem, kteří se již několik let starají o to, aby naše děti mohly v těchto
zimních měsících bruslit na ledové ploše v areálu ČZS. Jedná se o partu Petra Tomíčka a jeho kamarády, kteří
se stejně jako předešlé roky postarali o zprovoznění ledové plochy na „Kučakovci“, díky této ploše měly
možnost jak děti, tak jejich rodiče, případně další, bruslit od rána do večera. Touto cestou tedy moc děkuji
chlapům za jejich ochotu a pomoc !
V sobotu 19. ledna se v prostorách obecního domu uskutečnily již tradiční Zvěřinové hody. Myslivci z Rohova
a Strahovic přichystali pro zájemce zvěřinové lahůdky, po kterých se sbíhaly sliny. Výborné jídlo bylo doplněno
pochopitelně dobrým pitím, ale také bohatou tombolou a příjemnou atmosférou. Děkuji tedy všem myslivcům,
jejich rodinným příslušníkům a známým za přípravu a hladký průběh této akce. V rámci plesové sezóny se
v Rohově uskutečnily dva, respektive tři plesy. V sobotu 12. ledna se odehrál Hasičský ples. Tento ples již má
mnoho let své místo v kulturním kalendáři. Naši hasiči si opět připravili akci, na které si mohli všichni
tancechtiví spoluobčané zatancovat až do brzkých ranních hodin. Bohaté občerstvení a tombolu jen vyšperkoval
hudební doprovod v podobě kapely Pepy Meleckého z Kravař. Tímto bych rád poděkoval i našim hasičům za
organizaci Hasičského plesu 2013. O čtrnáct dnů později se konal již III. Obecní ples. Tradiční organizátoři –
občanské sdružení Roháček si pod svá křídla vzalo kompletní organizaci, která jistě uspokojila všechny
účastníky plesu. Stejně jako u hasičského plesu, bylo zajištěno bohaté občerstvení a tombola s výjimkou
hudebního doprovodu, jelikož III. Obecní ples po hudební stránce zajistila kapela OH Band z Dolního
Benešova. Všem organizátorům Obecního plesu tedy moc děkuji. Děkuji rovněž všem sponzorům obou plesů za
jejich finanční či hmotné příspěvky do
tomboly,
která vždy a nepochybně
Cirkusové vystoupení BIMBO
zpestří tyto společenské akce. Třetí
vzpomínaný ples se uskutečnil o čtrnáct
dnů později, tedy v sobotu 10.února a
jednalo se o Maškarní ples určený našim
nejmenším. O organizaci se opět
postaralo sdružení Roháček, kterým
pochopitelně děkuji. Jsem moc rád, že se
nám stále daří více a více rozvíjet a
Zveme všechny děti a rodiče na cirkusové vystoupení cirkusu
udržovat
kulturně-společenský život
Bimbo z Prahy, které se uskuteční v
v
Rohově
a
to především s přihlédnutím
pátek 22.2.2013 od 17.00 hod. v sále Obecního domu v Rohově.
a
porovnáním
na období minulé, kdy se
Délka programu cca 1 hod.
akce
tohoto
typu
v Rohově uskutečnit
Vystoupí žongléři, akrobaté, kouzelník. Celým programem Vás
nemohly
z
důvodu
absence vhodných
bude provázet klaun Bimbo.
prostor.
Díky
obecnímu
domu je tato
Vstupné dospělí 70,- Kč, děti 40,- Kč
stránka společenského života rohovských
občanů vyřešena. Mám z toho radost. Z tohoto důvodu Vám všem, kteří tyto nebo podobné akce organizujete,
moc děkuji. Děkuji ale rovněž Vám všem, kteří tyto akce navštěvujete a podporujete !
Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěl poděkovat i všem ostatním, kteří se vzájemně podporujete, pomáháte
si a především vytváříte společenstvo naší obce v dobrém slova smyslu. Prožívejte tyto zimní dny ve zdraví,
pohodě a spokojenosti.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
__________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2012
K 1.1.2013 měla naše obec 629 obyvatel (z toho 7 cizinců: z toho ze států EU 3 osoby, ze států mimo EU 4
osoby). Počet mužů: 309, počet žen: 320.
V roce 2012 se přihlásilo k trvalému pobytu 8 občanů ČR, odhlásilo se 8 občanů ČR.
Nejstarším občanem je paní Amalie Kubná (rok narození 1919)
Narozené děti v roce 2012 - 12 (5 děvčátek a 7 chlapců)
Zemřelí spoluobčané v roce 2012 – 9 (3 ženy a 6 mužů)
Sňatky v roce 2012 – 4

__________________________________________________________________________________
Úhrada poplatků

Sazba poplatku za „komunální odpad“ na rok 2013 činí pro poplatníka 500,- Kč. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku. V případě, kdy poplatková povinnost za
domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách s termíny
splatnosti vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku. Výše poplatku za psa je 80,- Kč/1 pes (úhrada do
30.6.2013), výše poplatku za odvod odpadních vod do obecní kanalizace činí tak jako v loňském roce 30,- Kč/1
osoba. Úhradu poplatků lze provést v pokladně obecního úřadu počínaje dnem 18. února 2013, a to
v úředních hodinách !
Do schránek byl rozeslán FORMULÁŘ K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY, který si
prosím vyplňte a přineste sebou na OÚ: jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude zaplacen
společným zástupcem místní poplatek (společný zástupce se také uvádí do kolonky poplatníků !).

_______________________________________________________________________________
Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 28.2.2013 !
Na základě rozhodnutí generálního ředitele Úřadu práce ČR dochází od 1.2.2013 v celé České republice ke
změně úředních hodin na všech pracovištích úřadů práce.
Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti Úřadu práce Kravaře s účinností od 01.02.2013
Pondělí:
08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod
Úterý :
08:00 – 11:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hod
Čtvrtek :
08:00 – 11:00 hod
Pátek*:
08:00 – 11:00 hod
*jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádosti o nepojistné sociální dávky či pozvané
klienty
Po celou úřední dobu jsou zabezpečeny služby podatelny.

__________________________________________________________________________________________________
LANEX Packaging s.r.o. Bolatice přijme do pracovního poměru:
● ženy do dvousměnného provozu konfekce v Bolaticích pro šití velkoobjemových vaků.
Požadavky pro přijetí do pracovního poměru: vyučení v jakémkoliv oboru, příp. základní vzdělání,

výhodou vyučení v oboru šička, švadlena, krejčová, dobrý zdravotní stav, dobrá pracovní morálka

Nástup možný co nejdříve. Bližší informace podá personální úsek, tel. 553 751 266,
e-mail: personalistika@lanex-packaging.cz

__________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2013

Jubilanti – 50 let 2 občanky, 2 občané
55 let 1 občanka, 1 občan
70 let 1 občan
Narození – 1 chlapec

Sbírka použitého ošacení
Obec Rohov ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov chystá opět sbírku použitého ošacení ,
a to na začátku měsíce května 2013. Přesný termín bude oznámen v jednom z dalších čísel zpravodaje. _____

__________________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se
V sobotu 26. ledna 2013 se konal v prostorách Obecního domu v Rohově již třetí Obecní ples, který pořádalo
Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci s Obecním úřadem Rohov. Hned u příchodu byli příchozí
přivítání Welcomedrinkem na zahřátí, a ženy byly obdarovány krásnou růží. K poslechu a tanci hrála skupina
OH Band z Dolního Benešova, která roztančila všech 118 tanečníků. Všichni se mohli občerstvit na baru, kde si
mohli zakoupit nejen něco k pití ale také k jídlu, jako zákusky a listové. K plesu patří také tombola, která byla
jako každý rok opravdu bohatá. Velké díky patří všem sponzorům a Obecnímu úřadu Rohov, díky kterým se
výherci mohli radovat z pěkných a také hodnotných cen. A že o zábavu nebyla nouze svědčilo i to, že se hrálo a
tančilo až do ranních hodin ☺. Věříme, že lidé odcházeli spokojeni a stejně jako my se těší na další ples.
Velké poděkování patří členům Občanského sdružení Roháček, o.s. a Obecnímu úřadu Rohov za přípravu a
skvělou práci.
Fotky z akcí můžete shlédnout na http://rohacek.rajce.idnes.cz/ a můžete nás také navštívit na
www.facebook.com – Občanské sdružení Roháček
Roháček, o.s.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedělní odpoledne 10. února 2013 patřilo našim dětem, neboť v sále Obecního domu se konal Maškarní ples
pro děti, které pořádalo Občanské sdružení Roháček, o.s. Od 15 hodin se začal sál plnit různými maskami –
piráty, princeznami, klauny, vojáky, supermany, karkulkami a mnoha dalšími krásnými maskami. Účast byla
opravdu vysoká, nejen z řad dětí ale také rodičů a prarodičů, za což velice děkujeme.
Pro děti byl připravený pěkný a zábavný
program. Nejdříve jsme se všichni prošli
v promenádě, kde se masky představily,
dostaly sladkou odměnu a poté se
losovaly ceny pro masky. Děti si
zatančily se svými rodiči ,,ptačí tanec“ a
také jsme si všichni společně zatančili na
písničku ,,Ouky kouky“. Překvapením
bylo vystoupení na písničku ,,Polámal se
mraveneček“. Klubovna Obecního domu
se proměnila ve Ferdovo mraveniště.
Zde bylo možné si zakoupit zákusky,
párek v rohlíku či hranolky, ale také
občerstvení pro rodiče. Děti měly
možnost si také koupit cukrovou vatu či
balónky. Nejvíce děti lákala bohatá
tombola, ve které měly děti možnost vyhrát nějakou hračku.
Občanské sdružení Roháček, o.s. děkuje všem dětem, že s námi strávily krásné nedělní odpoledne. Těšíme se
zase příště.
Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Myslivecké sdružení Strahovice pořádalo v sobotu 19.ledna v prostorách Obecního domu „Zvěřinové hody“.
_____________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček o.s. zve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO PÁRTY

V sobotu 13. dubna 2013 od 20:00 v sále Obecního domu v Rohově

Přijďte si nejen v retro oblečení zatančit na hity, které se budou pouštět z vinylových desek.
Večerem Vás bude provázet DJs Kuchyňka.
Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Bude vás zajímat - dřevěný kostel ve Velkých Petrovicích (Polsko)
Každoročně se naši občané účastní na jaře a na
podzim poutě ke svatému kříži v Pietrowicach
Wielkich. V následujícím článku přinášíme historii
tohoto poutního místa.
Dřevěné kostely patří do speciální kategorie památek,
které jsou poměrně nestálým svědkem dávných časů.
Kdysi byly téměř všude, dnes je vidíme jen zřídka.
Poutní kostel povýšení Svatého Kříže se nachází při
cestě z Velkých Petrovic do Gródczanek (náleží do
farnosti petrovické). Kostel – původně velikosti kaple
– byl postaven v roce 1667 zásluhou probošta Martina
Moslera v blízkosti studánky, ve které podle lidových
pověstí pastýři nalezli obraz
Ukřižovaného
Vykupitele. Když se mezi lidem roznesla zvěst o zázračných vlastnostech vody ze studánky, toto místo se stalo
cílem poutí. V roce 1743 byla svatyně rozšířena, v roce 1783 otec Anzelm Kotterba obstaral u papeže Piuse VI
odpustky pro poutníky do kostela na den nalezení a povýšení Svatého Kříže. O těch událostech informují nápisy
v několika jazycích, mezi jinými v moravském, na ozdobném malovaném trámu uvnitř svatyně.
Vnitřní výzdoba kostela je barokní – hlavní oltář s obrazem Krista Ukřižovaného „Ecce Homo“, dva boční
oltáře – sv. Anny a Matky Boží Růžencové, monstrance darovaná hospodářem Kaffkou v roce 1690, který se
zúčastnil stavby kostela. Objekt je z vnějšku slavnostně osvětlen.
Kromě odpustkových slavností, v průběhu kterých se mše svatá slouží ve třech jazycích, je kostelík svědkem
koňských procesí, které probíhají na Velikonoční pondělí.
V posledních letech byl vytvořen v okolí svatyně pěkně udržovaný zelený terén, dokonalé místo pro odpočinek
a rekreaci.
Bulletin Euroregionu Silesia, přeloženo z polštiny ___

Sdělení pro držitelé řidičských průkazů

__________________________________________________________________________________________
Na základě zákona č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, došlo k úpravě § 134 týkajícího se výměny dosavadních řidičských
průkazů.

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013. Uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu
pozbývají platnosti.

Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu nebo
jehož řidičský průkaz je neplatný. Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na
žádost držitele řidičského oprávnění. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním
obvodu se nachází obvyklé bydliště držitele řidičského oprávnění nebo držitele řidičského průkazu. Podkladem
pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění je žádost o vydání řidičského průkazu, kterou si
žadatel vyplní na přepážce registru řidičů Odboru dopravy Městského úřadu Kravaře, Tyršova 5. K žádosti o
vydání řidičského průkazu musí být přiložen :
a) platný doklad totožnosti žadatele, po ověření údajů se vrátí zpět žadateli,
b) jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech,
c) řidičský průkaz, u něhož končí platnost nebo je již neplatný.
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne
podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve
lhůtě kratší, než ve lhůtě do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního
poplatku ve výši 500 Kč. Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné
osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Držitel
řidičského oprávnění je povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz.
Nově bude řidičský průkaz obsahovat údaj skupin vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a datum vzniku
řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel.
V této věci upozorňujeme držitelé řidičských průkazů na včasnost jejich výměny, aby se ke konci doby jejich
platnosti z kapacitních důvodů předešlo nárůstu žádostí a s tím spojené prodloužené čekací době na
registračním místě.
Ing. Ivo Lasák v. r.
vedoucí odboru dopravy

Úřední hodiny pro veřejnost :
Pondělí

8:00 – 17:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek 7:00 – 15:00

Pátek

7:00 - 12:00
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Klub seniorů informuje o činnosti v roce 2012

Členky Klubu seniorů se pravidelně schází 1x měsíčně v klubovně Obecního úřadu v Rohově, kde si v předstihu
plánují různé akce, taky se pobaví, zazpívají a odreagují se od domácího stereotypu.
V loňském roce jsme se vícekrát zapojily do dění obce a máme z toho všechny dobrý pocit, že můžeme být
nápomocny v rámci svých možností. Tak např. v květnu při slavnostním svěcení restaurovaných křížů a
pomníků v obci jsme se zapojily do přípravy pohoštění občanů a napekly jsme moučníky ke kávě. Dne 4. června
proběhla u nás prezentace obce v rámci soutěže Vesnice roku 2012. V připraveném programu jsme zazpívaly
několik starých lidových písní v nářečí a opět jsme napekly moučníky ke kávě. Dne 30. června jsme vystoupily
v programu na Rohovském odpustu a v selských krojích jsme zazpívaly další písně v našem nářečí. Zástupci
Občanského sdružení Roháček nás oslovili a požádali o spolupráci při organizaci připravovaného 1. Jarmarku
v Rohově dne 1. prosince. Jsme rády, že jsme se mohly této akce zúčastnit a přispět tak svým cukrovím ke
zpestření této zdařilé akce. A ještě to není všechno. Dne 15. prosince se slavil u nás krmáš u příležitosti 80. let
vysvěcení naší kaple sv. Petra a Pavla. Po slavnostní mši svaté připravil obecní úřad posezení s pohoštěním pro
všechny občany v sále obecního domu. Do připravovaného programu jsme se rovněž zapojily, naučily jsme se a
zazpívaly další lidové písně v nářečí. O týden později proběhlo zpívání koled u vánočního stromu za doprovodu
kapely Rohovanka. Na této akci jsme se rovněž podílely nejenom zpěvem, ale i pečením cukroví které se pak
rozdávalo všem přítomným. Kromě těchto akcí jsme si samozřejmě vyjely i za hranice naší vesnice. Zajely jsme
se podívat do skanzenu v Bolaticích, kterým nás provázel p. Theuer. Současně nás provedl i kostelem sv.
Stanislava a přiblížil nám jeho historii. V květnu za krásného slunečného počasí jsme navštívily Arboretum
Nový Dvůr a na zpáteční cestě jsme měly zajištěnou zajímavou prohlídku Choltického mlýna v Litultovicích.
Na kolech i autobusem jsme si zajely na předem ohlášenou prohlídku hrobky Lichnovských v Chuchelné a
průvodce nás zavedl i do sklepních prostorů nového kostela. Opět zajímavá prezentace. Již opakovaně jsme si
zajely na pstruhy do Bělé a prošly jsme se labyrintem u léčebných bazénků založených na Priessnitzově metodě.
V červenci a září jsme navštívily poutní místo - Turza v Polsku s bohatým duchovním zážitkem. V září jsme se
hromadně zúčastnily prezentace na Těrlicku. V prosinci jsme navštívily Muzeum Hlučínska. Několik členek
klubu navštívilo společně divadlo v Ostravě a v Opavě s bohatým kulturním zážitkem. Dle možnosti cvičitelky
PaedDr. Ludmily Bočkové se setkáváme na cvičení jógy a jako každoročně jsme na kolech vyjížděly do
okolních našich i polských vesnic. V srpnu byl uspořádán pro všechny občany Rohova zájezd do Zlatých Hor na
Maria Hilf, do Karlovy Studánky, Pradědovy galerie v Jiříkově a zámek v Bruntále.Kladný ohlas na tento zájezd
nás vede k tomu, abychom už začaly uvažovat, kde se zase letos podíváme. Doufáme, že náš program bude i
v letošním roce zajímavý a pokud by chtěl někdo rozšířit naše řady, rády je mezi sebou přivítáme.
Závěrem patří poděkování p. starostovi Danielu Procházkovi za vstřícné jednání a velkou podporu.
Za členy Klubu seniorů
Švanová Marta
__________________________________________________________________________________________
Výsledky volby prezidenta republiky II. kolo, konané ve dnech 25.- 26.1.2013 Obec Rohov
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
489
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
279
Počet odevzdaných úředních obálek
:
279
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
279
Volební účast v %
:
57,05 %
Číslo kandidáta
Jméno a příjmení
Počet hlasů
6.
Miloš Zeman
199 71,32 %
9.
Karel Schwarzenberg
80 28,67 %
Pro tebe, ó demokracie
Pojďte, učiním nerozlučným tento kontinent.
Stvořím největší a nejskvělejší rasu, jaké kdy svítilo
slunce. Stvořím božské, magnetické země. S láskou
přátel, S neumírající láskou přátel ! Nasázím
družnost hustě jako stromy podél řek celé
EVROPY. Podél břehů velkých jezer a po všech
územích. Stvořím nerozlučná města s pažemi
ovinutými kolem šíjí, S láskou přátel. S mužnou
láskou přátel.Pro tebe ode mne, ó demokracie,
abych ti sloužil ma femme !Pro tebe, pro tebe
trylkují tyto zpěvy.
L. H. 2013

