Vychází v prosinci 2012
č. 12/2012

80 let od vysvěcení kaple sv. Petra a Pavla

Program oslav v sobotu 15. prosince 2012
14.30 - slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat biskupský vikář
Ostravsko-opavské diecéze Mons. Adam Rucki, za účasti otce děkana Hlučínského
děkanátu Mgr. Jana Svobody, faráře římsko-katolické farnosti Vranov u Brna otce
Karla Hanslíka OM a otce Lucjana Jana Lasoně

Po mši svaté bude následovat kulturní program v Obecním domě:
–
-

vystoupení: Křanowické omy z Krzanowic (PL)
vystoupení členek Klubu seniorů z Rohova
volná zábava s doprovodem dechové kapely ROHOVANKA

Občerstvení : zdarma rohovské koláče, káva, čaj, svařák
Stánek s prodejem ostatních nápojů bude zajištěn.
_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Adventní doba, do které jsme se poněkud nezadržitelným tempem rychle ubíhajícího času dostali, nás
připravuje na jedny z nejhezčích svátků v roce. Vánoční svátky, které nám již klepou na dveře bychom měli
prožívat v klidu, pohodě a v kruhu svých nejbližších. Pevně věřím, že se to Vám, rohovským občanům daří
a pokud ne, přeji Vám, abyste nastávající Vánoční svátky prožili nejlépe jak to jen lze. Jistě se mezi námi
najdou spoluobčané, nebo celé rodiny, které tyto svátky nemohou prožít jako ti ostatní, tedy v radosti a
v teple rodinného krbu. Důvody mohou být různé – nemoc, ztráta zaměstnání, rozpory v rodině či mezi
sousedy, neúspěchy v zaměstnání či v manželství. Bohužel i to přináší život, ale pokud mohu, přál bych si,
aby tyto negativní životní situace nezažil nikdo z Vás. Život je velmi krátký na to, abychom si ho neužívali
dosytosti. Určitě jsou mezi námi i lidé, kteří druhým škodí jen tak – ze závisti, z odporu k tomu druhému
nebo jen tak, hlavně ať se má ten druhý hůře nežli já. Kdysi dávno jsem citoval v jednom vydání zpravodaje
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jednu moudrou myšlenku. Co je to vlastně lidská závist, není to nic jiného, nežli spravedlivá daň za vlastní
neschopnost ! K tomu se nemusí nic víc dodávat. Tato nejhorší lidská vlastnost byla, je a bohužel asi bude i
v budoucnu. Není se čemu divit. Ze všech stran na nás z médií doslova září titulek za titulkem, ve které
jsme informováni o korupci, podvodech, manipulaci s penězi daňových poplatníků a další „nešvary“
současné politické garnitury. Sám nevím, jak dlouho to všechno bude trvat, ale přál bych nám i našim
dětem, aby se situace v naší společnosti už konečně uklidnila, aby naši společnost – stát, vedli lidé, kteří pro
nás, obyčejné, pracovité a spořádané lidi vytvořili takové životní podmínky, že se nám bude žít mnohem
lépe, než kdysi v minulosti. Ono se ne nadarmo říká, že hlavní je zdraví, ano, zdraví je hlavní a na prvním
místě, jenže pokud občané naší země budou žít v takovém prostředí, že se den co den dovídáme o
nekalostech politiků či státních úředníků, že budeme žít ve špatném životním prostředí (viz. černé kouře
z komínů) a že nás bude ten či onen neustále obtěžovat nesmyslným chováním, tak nás logicky bude bolet
hlava, nedejbože nás postihne vážná nemoc, či dokonce něco horšího. Je právě proto na místě si říct –
PROČ ! Nevím, snad by si měl každý odpovědět sám, anebo taky by si ti lidé, kteří se vůči svému okolí
nechovají správně, měli odpovědět, zda je to stále baví. Vždyť karty se mohou obrátit a situace může být
skutečně opačná. Tyto řádky nejsou mířeny proti někomu konkrétnímu, je to zamyšlení všeobecné vůči celé
naší společnosti.
Ale radši z jiného soudku. I v měsíci listopadu a prosinci se snažíme o to, aby se alespoň v Rohově žilo
občanům spokojeně. Naší snahou jsou investice, kterými zkvalitňujeme životní prostředí, zlepšujeme
infrastrukturu, celkový vzhled obce, ale rovněž propagujeme naši obec navenek. Pokud bych měl začít
propagací naší obce, tak nemohu začít ničím jiným, nežli pokračováním úspěšnosti naší obce v soutěži
Vesnice roku 2012, kde jsme získali Zelenou stuhu v Moravskoslezském kraji za systematický přístup
k obnově krajinných prvků, alejí a stromořadí a dále pak Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční
spolupráce. Dne 6. prosince 2012 jsem byl jako zástupce obce Rohov pozván stálou komisí Senátu
Parlamentu ČR pro rozvoj venkova na slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2012, která se konala
na půdě Valdštejnského paláce – sídla Senátu Parlamentu ČR pod záštitou jeho předsedy, pana Milana
Štěcha. Na toto setkání byli pozváni všechny starostky a starostové obcí, které v letošní soutěži získali
zlatou, bílou, modrou, oranžovou či zelenou stuhu. Na tomto setkání jsem si opětovně uvědomil, jak
významné ocenění získala obec Rohov. Ovšem toto, ale i ostatní ocenění, které jsme získali v této soutěži je
zásluha především Vás všech, kteří se podílíte na tom, v jakém prostředí žijeme, proto Vám všem ještě
jednou moc děkuji za Vaši práci ve prospěch obce Rohov.
Co se týče další propagace. Čas od času si můžete přečíst nějakou tu zprávu či pozvánku v regionálních
novinách. Redaktoři těchto periodik čerpají informace jak z našeho zpravodaje, tak z poskytnutých
informací našeho úřadu. Naše hlučínská televize je další „propagátor“ naší obce. Sledujete-li tuto televizi na
internetu či v „chytrých telefonech“, pak zjistíte, že jen v letošním roce bylo odvysíláno na 31 reportáží.
Jsem přesvědčen, že naše obec má co ukázat, proto této propagaci věnujeme poměrně hodně času a jestli se
nám to daří, zhodnoťte sami.
Co se týče investičních projektů. O těch jsem psal již v minulých vydáních, takže zbývají už jen ty projekty,
které budeme realizovat v nejbližším období. Projekt „Revitalizace zeleně v obci Rohov“ bude realizován
na jaře příštího roku. Do té doby budeme společně s Vámi provádět případné úpravy v projektu, budeme
vyhlašovat výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele a případně další náležitosti pro hladký průběh
akce. Co se týče projektu „Modernizace dopravního značení na sil. I/46 v obci Rohov – IV. etapa“, v těchto
dnech dokončujeme přípravu Smlouvy o poskytnutí dotace na tento projekt, vyhlašujeme výběrové řízení na
dodavatele a další přípravu na realizaci akce, kterou předpokládáme rovněž na jaře příštího roku. Jistá je i
realizace projektu, který ještě nemá název, ale bude financován z dotace, kterou jsme získali za Zelenou
stuhu v soutěži Vesnice roku 2012. Samozřejmě budeme plánovat i další projekty na rok 2013, avšak
v těchto dnech ještě nemáme představu o vyhlášených dotačních programech, ze kterých bychom čerpali
dotace. Situace ovšem bude poměrně složitá, neboť v rámci schváleného zákona o rozpočtovém určení daní
se bude řada dotačních programů na úkor tohoto zákona rušit. Které dotační programy se budou rušit však
bohužel nevíme, o to složitější bude příprava našich investičních plánů na příští rok. Avšak hrubý nástřel
investičních plánů jsme projednávali na společném setkání občanů v rámci „Kulatého stolu“, ale rovněž na
zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 28. listopadu 2012. Mezi návrhy byly – výměna
autobusových zastávek, obnova chodníků na „Hasenbergu“, položení asfaltového krytu na ulici Luční
(podél bývalé skládky), stavební úpravy vstupní části Domu služeb (vchod do prodejny potravin či pošty) a
další drobnější akce. V souvislosti s vědomím, že budou zrušeny některé dotační programy a také s ne
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docela přesným odhadem, o kolik finančních prostředků bude vyšší příjmová stránka rozpočtu obce na příští
rok v rámci schváleného zákona o rozpočtovém určení daní, budeme zřejmě sestavovat naše projekty
především v souvislosti s vyhlášenými dotačními programy a pokud žádný program nebude pro naši obec
přijatelný, budeme zřejmě některé investice hradit v plné výši z rozpočtu obce na rok 2013. Bližší informace
o těchto plánech budeme schopni poskytnout v průběhu příštích týdnů či měsíců. U této příležitosti bych
Vás však požádal o spolupráci. Víte-li, že by se mělo něco opravit, nově vybudovat nebo zdokonalit,
budeme rádi, když nám to sdělíte. Možností je několik. Buď prostřednictvím e-mailu starosta@rohov.cz,
nebo přímo našemu úřadu či komukoliv ze zastupitelů obce. Předem děkuji !
A teď pár řádků ze společenského života naší obce :
Dne 15. listopadu se uskutečnilo druhé letošní setkání „ U kulatého stolu“. Počet účastníků byl poměrně
malý (15 občanů), avšak jsem rád za zájem každého z Vás. Na programu bylo seznámení s plněním plánů
letošního roku ať už po stránce investic, ale také po stránce kulturně-společenského života. Byly
představeny plány na příští rok a diskuze se vedla i nad plánem kulturních akcí na příští rok. Poměrně
bouřlivou diskuzi sklidila presentace projektu „Revitalizace zeleně v obci Rohov“, jejímž předmětem je jak
už z názvu projektu vyplývá – revitalizace, jinak taky obnova zeleně v intravilánu obce. Věřím, že se
realizace tohoto projektu na jaře příštího roku podaří bez větších problémů, byla by totiž velká škoda
nevyužít příležitost poměrně ve velkém rozsahu zkvalitnit životní prostředí a vizuální stránku obce.
Na sobotní podvečer dne 17. listopadu jsme zajistili pro všechny příznivce divadla a humoru vystoupení
divadelního souboru Dolňáci z městyse Spálov. Představení veselé báchorky pod názvem Zrcadlo, bylo,
věřím pro většinu diváků, skvělým důvodem ke smíchu, neboť vystoupení bylo úsměvné, perfektně
provedené, ale také poučné pro nás všechny. Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat členům
divadelního souboru Dolňáci, ale také všem divákům. V pátek 23. listopadu jsme uspořádali tradiční
předvánoční setkání seniorů. V sále obecního domu se sešlo na šest desítek dříve narozených občanů, na
které čekal pestrý program. Úvod programu patřil našim nejmenším z mateřské školy, hned na to
následovalo vystoupení rodiny Hluchníkové a to jmenovitě Františka, Veroniky, Dominika a jejich
maminky Ireny. Vystoupení jak dětí MŠ, tak rodiny Hluchníkové bylo opravdu moc hezké, o čemž svědčil
dlouhý potlesk přítomných účastníků setkání. Po těchto vystoupeních však byl dán prostor i panu Leo
Hluchníkovi, který program zpestřil krásnou básní. Moc děkuji i panu Hluchníkovi. Následovalo vystoupení
Rohovanky a já pevně věřím, že se celé páteční odpoledne neslo v duchu příjemné atmosféry. Děkuji rovněž
za vystoupení Rohovance a všem zaměstnancům obce za pomoc při organizaci této akce.
V sobotu 1. prosince se prakticky ve všech společenským prostorách obecního domu odehrály 1. Adventní
dílna a jarmark. Prvotní obavy z toho, že přijde málo lidí se nenaplnily. Již od prvopočátku se však scházelo
mnoho návštěvníků, kteří byli zvědaví, co všechno tato akce přináší. Hned v úvodu vystoupily naše děti
z mateřské školy, za což jim i paní učitelce děkuji, no a poté již každý z návštěvníků mohl vyzkoušet tvorbu
nějaké té adventní či vánoční dekorace, či ochutnat tradiční i netradiční vánoční pochutiny. Na této akci se
podíleli jak členové občanského sdružení Roháček, za což jim samozřejmě moc děkuji, tak rovněž místní
knihovna a také členky Klubu seniorů, které měly jak překrásně nazdobený vánoční stůl, tak také působivé
kroje. Chtěl bych tedy moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Velmi oceňuji spolupráci
několika spolků z obce, vždyť takováto spolupráce je příkladem pro všechny obce ! Děkuji ještě jednou.
Jedna z posledních prosincových akcí byla Mikulášská nadílka. Tato tradice má v naší obci již pevné místo
v kalendáři kulturně-společenských akcí. Byť se nejedná o nějakou kulturní akci srovnatelnou například
s dětským dnem, nýbrž o setkání se svatým Mikulášem, snažíme se našim nejmenším tento den zpestřit
skromným programem. Rád bych si přál, abychom se, se svatým Mikulášem a jeho doprovodem, setkávali i
nadále a ve velkém počtu, jako tomu bývá každý rok. Děkuji i tentokrát všem, kteří se o toto setkání se
svatým Mikulášem a následnou Mikulášskou nadílku postarali.
Závěrem mého úvodního slova bych Vám všem chtěl popřát do právě probíhajících adventních dnů a také
do nastávajících Vánočních svátků pohodu, naplnění všech přání a radost ve Vašich srdcích. Do nového
roku především pevné zdraví, štěstí, hojnost Božího požehnání a spokojenost v rodině, práci a naší obci.
Požehnané Vánoční svátky přeje
Daniel P r o c h á z k a - starosta obce
Radostné prožití vánočních svátků v kruhu blízkých
a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody přejí zaměstnanci Obecního úřadu.
___________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Provozní doba Obecního úřadu Rohov v době vánočních svátků
V období od 27. prosince 2012 do 31. prosince 2012 bude Obecní úřad uzavřen.
V případě neodkladných záležitostí se prosím obraťte na mobilní telefonní číslo: 602 538 210 !
Uzavření Městského úřadu Kravaře
V pátek 21.12.2012 a v pondělí 31.12.2012 bude Městský úřad Kravaře pro veřejnost uzavřen.
Mezi vánočními svátky 27.-28.12.2012 bude Městský úřad Kravaře pro veřejnost otevřen.
Z technických důvodů bude odbor vnitřních věcí dne 3.1.2013 a 4.1.2013 uzavřen.
Úřad práce ČR - oznámení
Z technických důvodů budou všechna pracoviště Úřadu práce ČR 31.12.2012 uzavřena.
Veškeré záležitosti roku 2012 je tedy nutno vyřídit do pátku 28.12.2012.
______________________________________________________________________________________

!!! Náhradní svoz popelnic v období vánočních svátků !!!
Svoz komunálního odpadu proběhne v náhradním termínu: sobota 22.12.2012, za pravidelný svoz úterý
25.12.2012.

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 7.1.2013 !
______________________________________________________________________________________

Oznámení o změně ceny vodného s účinností od 1.1.2013 !
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného od 1.1.2013
Voda pitná (vodné) 31,82 Kč/m3 (bez DPH) 36,59 Kč (vč. 15% DPH) 37,39 Kč (vč. 17,5% DPH)
Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013 !
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
_____________________________________________________________________________________
Dovolená v době vánočních svátků 27.,28.,31.12.2012 u MUDr. Běrského
Zástup u MUDr. Pokludové-zdravotní středisko Chuchelná v době od 7 do 10 hod., tel.:553 650 125. ____

_______________________________________________________________________________
Společenská kronika – měsíc listopad 2012
Jubilanti – 50 let 1 občan, 75 let 1 občanka, 80 let 1 občanka
93 let nejstarší občanka obce

Narození – 1 děvčátko, 2 chlapci
_____________________________________________________________________________________
Cvičení pro ženy
probíhá v sále obecního domu každé úterý – lichý týden a každou středu – sudý týden. Začátek je v 19 hod.
______________________________________________________________________________________
Obecní úřad zve na:

„zpívání koled u vánočního stromu“
přijďte si zazpívat a navodit tu pravou předvánoční atmosféru
v sobotu 22.prosince 2012 po mši svaté před kapli sv. Petra a Pavla.

Bude připraveno něco na zahřátí v podobě čaje či svařáku a vánoční cukroví !
na:

„vánoční koncert“
který se uskuteční 26.prosince 2012 od 17.00 hodin v sále Obecního domu Rohov.
Program: Vánoční písně a koledy
Vystoupí: sólisté Moravskoslezského divadla z Ostravy
Pavel Kozel – baryton, Petr Urbánek – basbaryton, Nenko Slavov – klávesové nástroje

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se

Rok se s rokem sešel a my jsme se zase mohli projít jako praví broučci či světlušky s lampióny skrze naší
vesnici. 20. listopadu 2012 se uskutečnil Světluškový rej. Tato již tradiční akce proběhla jiný den, než
bylo zvykem, neboť první termín nám počasí nedovolilo akci uskutečnit. A i přesto, že se světluškový rej
konal v neděli, potvrdila se loňská hojná účast dětí i rodičů. Od 17.00 jsme všichni vyšli průvodem se
zapálenými lampióny a lucerničkami od Obecního domu přes celou naši obec až na Kučakovec. Zde si děti
opekly buřty, zahrály hry s kamarády a dostaly sladkou odměnu. Pro děti i rodiče byl tradičně připraven čaj
a pro některé i s něčím ostřejším.
Jsme rádi, že tato akce se stala tradicí a vážíme si hojné účasti všech dětí.
Roháček o.s.
______________________________________________________________________________________
Předvánoční atmosféra se linula Rohovem
Na kapra, dárky a Ježíška si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat, ale příprava na Vánoce se nesní
zanedbat. Důkladně se na tyto největší svátky v roce připravili v Rohově. Občanské sdružení Roháček si pro
občany Rohova připravilo na sobotu 1. prosince Adventní jarmark a dílnu. Prostory nového obecního domu
provoněla vůně cukroví, svařáku a jehličí. Ti odvážnější si mohli adventní věnce, vánoční přáníčka, svícny
či baňky vyrobit sami, a domů odcházet s pocitem dobře odvedené práce. Méně odvážní (či méně zruční)
měli možnost si vánoční výzdobu od profesionálů nakoupit.
Zdobilo, ochutnávalo, vytvářelo se ze všech sil. Program zpestřilo vystoupení děti z rohovské mateřské
školky, které si pro všechny návštěvníky připravily s paní učitelkou krátké vystoupení. Po vystoupení už
mohli všichni povolit uzdu své fantazii a vytvářet, lepit, kreslit dle libosti. Stánky Charity, květinářství, s
hlavolamy nebo háčkovanými výrobky posloužily také jako dobrá inspirace pro ty, kteří ještě shánějí
vánoční dárky.
Celé odpoledne se vydařilo a bylo příjemným předvánočním setkáním. Roháček, o.s. děkuje klubu seniorů a
všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili.
Roháček o.s.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Ve čtvrtek 6.12.2012 navštívil naše děti svatý Mikuláš. Děti se sešly v naší kapli, kde se svými
lucerničkami zahájili mši svatou roráty. Svatý Mikuláš se přišel podívat i se svým pomocníkem andělem
nejdříve do kaple, kde dětem pověděl krásný příběh a společně se pomodlili. Venku už mezitím řinčely
řetězy chlupatých čertů čekajících na zlobivce. A protože Mikuláš přinesl pro děti také sladkou odměnu,
kterou však nemohl unést, neboť je u nás tolik hodných dětí, vydali se všichni i s čerty průvodem do
Obecního domu. Zde bylo přichystáno malé občerstvení pro děti i pro rodiče. Děti zazpívaly písničku
Mikulášovi, řekly modlitbičku andělovi, řekly básničku a za to vše se pak mohly radovat z Mikulášovy
nadílky. Poté co se děti rozloučily s Mikulášem a andělem, jež se vydali na další cestu, si děti zahrály
zábavné hry, pobavily se s kamarády a spokojeně se rozešly do svých domovů.
Děkujeme všem za účast a obecnímu úřadu za podporu. Těšíme se opět za rok ☺ Roháček, o.s.

_______________________________________________________________________________
Občanské sdružení Roháček, o.s. ve spolupráci s Obecním úřadem Rohov Vás zve na

III. Obecní ples
V sobotu 26.ledna 2013 od 20:00 hod v sále Obecního domu v Rohově
K poslechu a tanci Vám bude hrát duo OH Band z Dolního Benešova.
Zábava, skvělá tombola a bohaté občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 18.prosince 2012 od 19 hod v klubovně Obecního domu. Dále
pak bude možné lístky zakoupit u sl. Ireny Matkovské (Opavská 130, Rohov). Těší se na Vás Roháček, o.s.
______________________________________________________________________________________

Hra Zrcadlo ochotnického divadelního souboru Dolňáci pobavila diváky v sále Obecního domu v sobotu
17.11.2012. Soubor předvedl představení plné humoru, které publikum přijalo s mimořádným ohlasem.____

Informace pro občany o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2013
na území České republiky

______________________________________________________________________________________
Volba prezidenta ČR se na území České republiky uskuteční ve dnech 11. a 12. ledna 2013
• v pátek 11. ledna 2013 budou volby probíhat od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu 12. ledna 2013 se volby uskuteční v době od 8.00 do 14.00 hodin
Případné druhé kolo proběhne ve dnech 25. a 26. ledna 2013
• v pátek 25. ledna 2013 budou volby probíhat od 14.00 do 22.00 hodin
• v sobotu 26. ledna 2013 se volby uskuteční v době od 8.00 do 14.00 hodin__________________________
V roce 2013 se uskuteční první přímá volba prezidenta republiky. Hlasování probíhá při volbě prezidenta
republiky na území ČR ve stálých volebních okrscích. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne věku 18 let. Ve druhém kole voleb prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR anebo cestovním průkazem. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (OVK) o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle OVK k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Požadavky na přenosnou volební schránku přijímá OÚ, tel. 553 761 091 a ve
dnech voleb OVK.
Voličské průkazy: Voliči, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém volebním seznamu,
popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může požádat obecní úřad, který
vede stálý seznam nebo zastupitelský, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Voličský
průkaz opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR, popřípadě v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Hlasovací lístky: Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do
8.1.2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti OVK o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
Způsob hlasování: V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny
potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky: V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný
ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta České republiky.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky: Hlasovací lístky kandidátů postupujících do
druhého kola obdrží voliči ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
Více informací na internetových stránkách MV ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobuhlasovani-pri-volbeprezidenta-ceske-republiky-na-uzemi-ceske-republiky.aspx
______________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka 2013
V roce 2013 se uskuteční již v pořadí 13. ročník této celorepublikové sbírkové akce. V naší
obci se uskuteční v sobotu 5. ledna 2013.
_________________________________________________________________________
Okénko Základní školy Sudice - P O Z V Á N K A.

Zveme všechny rodiče, prarodiče, bývalé žáky a přátelé školy.
Kdy: 16. prosince 2012 ve 14 hodin, Kde: Základní škola a MŠ Sudice
VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
Děti a žáci prvního stupně si připravili vánoční program, žáci z vyšších ročníků pak vánoční dílničky.
Různé dobroty a občerstvení nám připraví kuchařky ze školní jídelny a pomůžou také ostatní zaměstnanci
školy.__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
V pátek 23.11.2012 patřil sál Obecního domu tradičnímu předvánočnímu setkání seniorů. V kulturním
programu v úvodu vystoupili s pásmem žáci z MŠ. Program obohatila p. Irena Hluchníková se svými dětmi.
Báseň s vánoční tématikou přednesl místní občan p. Leo Hluchník. O hudební doprovod se postarala jako
tradičně dechovka Rohovanka se svými sólisty.

_______________________________________________________________________________
Okénko SDH Pozvánka na výroční členskou schůzi SDH Rohov

SDH Rohov zve své členy dne 15.12.2012 v 18.00 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu na výroční
členskou schůzi.
Program: zahájení, uvítání hostů, celoroční zpráva o činnosti, plán na rok 2013, diskuse, usnesení, závěr,
občerstvení.
_______________________________________________________________________________________
SDH Rohov pořádá pro občany dne 27.12.2012 od 12.00 do 13.30 hod. v Buly aréně Kravaře

veřejné bruslení
Vstup zdarma, doprava vlastní !
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Sbor dobrovolných hasičů Rohov

Hasičský ples

Vás zve na již tradiční

který se uskuteční 12.ledna 2013 od 20.00 hodin v sále Obecního domu Rohov.
Předprodej vstupenek bude od 18. prosince 2012 u p. Lukáše Nevřely, ul. Hlavní 163, tel: 608 715 665.
Hudba: p. Melecký z Kravař
Srdečně vás zvou pořadatelé ☺

___________________________________________________________________
Upozornění
Držitelé průkazů mimořádných výhod ZTP a ZTP/P, kteří jsou majiteli
zvláštního označení pro vozidla pro parkování (viz obrázek), upozorňujeme,
že platnost tohoto označení končí dne 31.12.2012 .

Výměnu výše uvedeného označení za parkovací průkaz (platný v celé Evropské unii)
provádí Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí a kultury, v přízemí budovy
Náměstí 43, dveře č. 127 do 28. 12. 2012 vč, mimo 21.12.2012, kdy je úřad uzavřen.

K VÝMĚNĚ JE NUTNÉ , ABY SE ŽADATEL DOSTAVIL NA MĚSTSKÝ
ÚŘAD KRAVAŘE OSOBNĚ !!!
(Žadatele může zastoupit pouze zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník). Žádost o vydání
parkovacího průkazu je možné stáhnou na www.kravare.cz , Občan, Městský úřad, Formuláře nebo osobně
v kanceláři dveře č. 127.K žádosti doložte:- platný občanský průkaz žadatele, u dětí mladších 15-ti let
doložte rodný list- průkaz ZTP nebo ZTP/P- 1 x fotografii o rozměru 35 x 45 mm vystihující aktuální
podobu žadatele- stávající zvláštní označení pro vozidla pro parkování (pokud Vám bylo vydáno).U osob
zbavených nebo omezených způsobilosti k právním úkonům dále doložte:- rozsudek soudu o zbavení či
omezení způsobilosti k právním úkonům- usnesení soudu o ustanovení opatrovníka-listinu o ustanovení
opatrovníka.Výměna průkazu probíhá na počkání.______________________________________________
______________________________________________________________________________________
Śtědrý den
V tiché přesvaté noci, kdy v spánku dýchá zem a město šlo spát. Půlnoc a jen Boží láska bdí.V městě
Betlémě náhle jásot zní.
Bůh zrozen dnes! Lide tmu z očí střes! Z lásky se Bůh člověkem stal! Nesou tu novinu pastýři a andělé
vůkol, že se můžeme s důvěrou my hříšníci u svaté Rodiny hřát.
Už tři králové za jasnou hvězdou jdou se vzácnými dary. V tuto noc se narodil náš Vykupitel v chlévě
v městě Betlémě a jen vůl a oslík ho zahřívají a u něho jen Josef s Pannou Marií bdí u jeslí.
Veselé vánoční hody! Zpívejme všichni koledy o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo
Děťátko, chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko.
Vítej nám nebeský králi! Tebe jsme si dávno přáli! Vyslyš naše prosby! Zbav nás světa zloby kvítečku
spanilý a my se věčně radovali. Mráz kolem, ale v hloubi srdce Gloria hřmí.
L. H. 2012

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
Brašnářství (opravy koženého a textilního zboží, prodej textilu, drogerie a hraček),
Zdeňka Tomanová, Hněvošice, Mírová 102, tel.: 774 574 572

U příležitosti 20 roků podnikání ve svém oboru brašnářství každý zákazník získá kožený dárek !
- za tuto dobu zůstaly nevyzvednuté opravené věci – pásky, tašky i dokonce bundy – proto se budou prodávat
jen za opravenou cenu. Dále proběhne likvidace nevyzvednutých oprav, výprodej textilních skladových zásob
Akce bude trvat do konce roku 2012 !!!________________________________________________________
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