Vychází v březnu 2012
č. 3/2012
_________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
je pravidlem, že se úvodním slovem Rohovského zpravodaje zabývám děním v uplynulém měsíci. Ovšem
v tomto vydání bych učinil změnu. Věřím, že tuto změnu pochopíte, neboť bych první řádky našeho
zpravodaje věnoval jednomu člověku.
Jak jistě víte, ve čtvrtek 15. března náhle a nečekaně zemřel dlouholetý zaměstnanec obce, pan Jan Kyzek.
S Jendou Kyzkem jsem osobně prožil po dobu svého dosavadního funkčního starostovského období
mnoho. Byly to dny, které nepatřily mezi ty nejlepší (koneckonců to tak v životě bývá), avšak povětšinou
jsem oceňoval jeho ochotu při plnění zadaných pracovních úkolů, jeho obětavost např. v zimním období při
odklízení sněhu a řadě dalších povinností, které jako zaměstnanec obce měl zadané. Je mi velmi líto, že nás
tak nečekaně opustil, a proto bych upřímně jménem svým, jménem
zastupitelstva obce a zaměstnankyň úřadu a samozřejmě jménem jeho
spolupracovníků vyjádřil upřímnou soustrast všem jeho rodinným příslušníkům.
Jendovi bych alespoň na dálku moc poděkoval za jeho odvedenou práci ve
prospěch naší obce, za jeho kamarádství, optimismus a pohodu, kterou nás
obklopoval po všechny dny, co jsme s ním byli.
Jendo děkuji za všechno…..
Daniel Procházka - starosta

Ranní katolická pouť mladých
pořádaná Prajzskou Ambasádou
Křížová cesta:
Rohov – Krzanowice – Chuchelná –
Rohov.
Uskuteční se již druhým rokem,
v loňském roce za účasti naší mládeže
z Roháček, o.s.
Pokud se zúčastníte této pouti
podpoříte tím rozvoj pěkné tradice.

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrada poplatků

Sazba poplatku za „komunální odpad“ na rok 2012 činí pro poplatníka 490,- 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 30.6.2012), 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, a to v úředních
hodinách !
______________________________________________________________________________________

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30.3.2012 !

Nepřehlédněte !!!
Prosíme všechny občany, aby neotevírali cizím osobám a už vůbec aby někomu nerozměňovali vyšší
finanční částky. V našem okolí se pohybují neznámé osoby mluvící česky, polsky a slovensky, které
16.3. v Třebomi ukradli v obchodě při rozměňování 1000 korun, 15.3. se jim to povedlo na poště
v Bolaticích. Pohybovali se v béžovém vozidle pravděpodobně tovární značky Opel s polskou SPZ.
Prosíme všechny,aby v případě výskytu takových osob okamžitě informovali policii na lince 158 a
také si poznačili státní poznávací značku. A ještě jednou prosíme neotvírejte cizím lidem pod
jakoukoliv záminkou.

Společenská kronika – měsíc únor 2012
Jubilanti – 50 let
55 let
65 let
70 let

1 občanka, 1 občan
1 občan
1 občanka
1 občan

______________________________________________________________________________________

Knihovní okénko
NOC S ANDERSENEM
Zveme všechny děti od 3. do 5. třídy na unikátní celorepublikovou akci
NOC S ANDERSENEM.
Zábavné odpoledne a večer s noclehem v místní knihovně.
Tato ojedinělá noc se uskuteční 30.3.2012 .
Prosíme zájemce, aby se nahlásili do 26.3.2012. Možnost přihlásit se je
v místní knihovně každý pátek od 16.00 do 17.00 (během otevírací doby
v knihovně).
______________________________________________________________________________________

Okénko MŠ
Vážení rodiče, během měsíce března můžete zhlédnout ve vstupní hale Obecního
domu výstavku domácího tvoření na téma: VĚJÍŘE a výtvarné práce dětí pod názvem:

CESTA KOLEM SVĚTA – Asie.
Srdečně zvou děti a zaměstnanci MŠ !
Region Tour 2012
12.1.2012 se zástupci Sdružení obcí Hlučínska zúčastnili veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně.
Náš region se nacházel na stánku Opavského Slezska, kde byly pro návštěvníky veletrhu k dispozici
propagační materiály, týkající se zajímavostí a turistických lákadel Hlučínska. Do dalšího roku se počítá i
s možností, že by se Hlučínsko prezentovalo na samostatném stánku,a to případně i za účasti polských,
příhraničních partnerů. ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ZVEME VÁS

Roháček, o.s. zve všechny
v sobotu 14.dubna 2012 od 20:00 do sálu Obecního domu na

RETRO PÁRTY

Občerstvení a zábava zajištěny, a k tomu Vám budou hrát pořádné
retrohity.
☺ Přijďte v ,,retro oblečení“ ☺

______________________________________________________________________________________

Nazdar děti, chcete zažít dobrodružství, mít spoustu nových zážitků a užít si
prázdniny s kamarády? Tak neváhej a pojeď s námi.

Letní tábor 2012
Karlov pod Pradědem
11.7. – 21.7.2012

Bližší informace naleznete na info-letácích, Roháček, o.s. ☺

______________________________________________________________________________________

Vinařství
VINNÝ DŮM spol. s.r.o.
BZENEC
Kdy: sobota 21. dubna 2012
Kde: sál obecního domu Rohov
Začátek: 15:00 hodin
Přijdˇte ochutnat vína z Moravy.
K poslechu a tanci Vám bude hrát Cimbálová muzika Výhonek Opava.

Srdečně zvou pořadatelé

Vstupné: 100 Kč

______________________________________________________________________________________

Roháček, o.s. informuje o činnosti za rok 2011

Občanské sdružení Roháček, o.s. má za sebou svůj první, vcelku úspěšný, rok působnosti. V současné době

máme 14 členů. Naší první akcí v roce 2011 byl I.Obecní ples, který se uskutečnil ve spolupráci s Obecním
úřadem, v prostorách Obecního domu. Vyprodaný sál svědčil o velkém zájmu občanů, kteří následně akci
hodnotili pozitivně. V únoru se konal Maškarní ples pro děti. Nejrůznější masky zaplnily sál do posledního
místa a děti tančily a bavily se do večerních hodin. Občanské sdružení Roháček, o.s. navázalo spolupráci
s novým občanským sdružením Prajzská ambasáda. V rámci této spolupráce proběhla v měsíci březnu pod

záštitou Roháčku akce, kde byla činnost občanského sdružení Prajzská ambasáda zahájena. V měsíci dubnu
byly připraveny tři akce. První z nich byla Ranní pouť pro mladé, která se nesla v duchu křížové cesty.

Druhou akcí v tomto měsíci bylo tradiční Pálení čarodějnic, kdy jsme společně upálili zlou čarodějnici na
připraveném táboráku, poté si upekli buřty a zazpívali si za doprovodu kytary známé písně. Následující den
jsme v prostorách Obecního domu pořádali akci s názvem Retro párty. Všichni návštěvníci se přenesli do
doby 70.-90. let a společně si zatančili na hity svého mládí. V měsíci květnu měla proběhnout tradiční akce
Dětský den ve spolupráci s SDH Rohov, ovšem počasí nám nepřálo a akce byla o týden přeložena. Název
Dětského dne byl ,,Den s Hasíkem“ a cílem bylo nejen se pobavit, ale také naučit děti, co dělat v případě

vzniku požáru. První týden v červenci jsme společně s TJ Spartak Rohov zorganizovali v rámci Sportovní
slavnosti již 4. ročník Her bez hranic, při kterých chuť po vítězství z přítomných pěti družstev doslova
sršela. O týden později se na místním hřišti konal Turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnilo 16 družstev,
což bylo nad naše očekávání. Loni se Roháček poprvé vydal na desetidenní dětský tábor. Tábor se konal

v Nové vsi u Rýmařova a přesto, že nám počasí vůbec nepřálo a téměř celý tábor propršelo, odvezli jsme si
krásné zážitky. V měsíci srpnu jsme měli připravenou akci Karneval v maskách pro dospělé, která se měla
uskutečnit na Kučakovci, avšak z organizačních důvodů se tato akce nakonec přesunula do sálu Obecního
domu. I přes malou účast se všichni dobře pobavili. Protože končí prázdniny a začíná nový školní rok, je
poslední srpnový víkend pro děti tak trochu postrachem. Proto jsme neváhali a pro děti uspořádali

Rozloučení s prázdninami. Na Kučakovci čekalo na děti odpoledne plné her, skákací hrad a velká tombola.

V měsíci říjnu jsme se vydali lampionovým průvodem naší obcí a u velkého táboráku se rozloučili

s podzimem. Celý náš rok jsme zakončili Mikulášskou nadílkou, která se konala opět pod záštitou Obecního

úřadu Rohov. A že jsme byli s dětmi opravdu hodní svědčilo to, že oba čerti odcházeli s prázdnou. Náš
první rok byl plný akcí nejen pro děti, ale také pro rodiče a prarodiče. Doufáme, že se nám bude dařit i
v tomto roce a přijdete nás opět podpořit a společně si užít krásné dny.

Roháček, o.s. touto cestou děkuje všem svým členům za skvěle odvedenou práci, dále Obecnímu úřadu

Rohov za pomoc a finanční podporu při realizaci akcí. Poděkování patří také místním složkám za spolupráci

a vstřícné jednání, všem sponzorům a dobrovolníkům, a v neposlední řadě patří velké díky Vám rodičům a
dětem.
Roháček, o.s.

_____________________________________________________________________________
Informace – odpady v roce 2011

V lednovém vydání rohovského zpravodaje jsme Vás informovali o stanovené výši poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
V dnešním čísle Vám přinášíme rekapitulaci odpadového hospodářství obce Rohov za rok 2011.
Název odpadu
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Baterie a akumulátory
Barvy,tiskařské barvy,lepidla
Olej a tuk
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Rozpouštědla
Sklo
Pneumatiky
Absorpční činidla, filtrač. materiály
Kompozitní obaly
Papír
Kovy
Televizory, PC – odevzdáno do E-domku
Televizory, PC – odevzdáno f. Marius Pedersen
Drobné elektrospotřebiče

Množství
v tunách
201,83
13,72
16,63
0,002
0,856
0,14
0,002
0,005
11,262
0,953
0,010
0,39
1,63
0,26
52 ks
4 TV, 8 PC
0,3

Celkové náklady (uhrazené svozové
firmě Marius Pedersen a.s.)
Celkové náklady za:
Směsný komunál. odpad 334.494,Objemný odpad
16.299,Nebezpečný odpad
58.200,Svoz skla+pronájem zvonů: 11.944,Svoz plastů+nákup pytlů: 71.060,Celkem:
491.997,- Kč
Celkový příjem obce za odpady :
Uhrazené občany:
293.480,Uhrazené podnikateli:
42.570,Obdržené za sběr papíru:
1.872,Odměna od spol. EKO-KOM a.s.
za třídění plastů:
132.259,Odměna od spol. ASEKOL , s.r.o.
za elektroodpad
850,-_
Celkem:
471.031,- Kč

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Představitelé obcí a měst Hlučínska se 11. dubna 2012 setkají již
popáté s podnikateli a zemědělci z regionu!
V roce 2008 se uskutečnilo 1.setkání starostů s podnikatelskou veřejností
v Bolaticích, a to byl základ pro další spolupráci představitelů obcí a měst
Hlučínska s podnikateli a zemědělci. Díky vzájemným setkáním se zlepšila
komunikace samosprávy s podnikateli. Mj. na internetových stránkách Sdružení
obcí Hlučínska (SOH) www.hlucinsko.eu je sekce Spolupráce s podnikateli, ve které naleznete seznam
průmyslových zón, chybějících služeb v obcích a městech, zápisy ze setkání apod. Podnikatelská veřejnost
je více informována o dotačních titulech na podporu podnikání a zemědělství. SOH svými intervencemi
pomohlo ke snižování byrokracie na úřadech práce při zaměstnávání nezaměstnaných, Ministerstvo
zemědělství povolilo malé porážky na farmách a další.Podnikatelská veřejnost podporuje různé aktivity obcí
a měst a přispěla nemalou finanční částkou na tvorbu dokumentárního filmu o připravované nové expozici
Muzea Hlučínska v Hlučíně a také na studii Perspektivního řešení dopravní obslužnosti obcí zastoupených
ve Sdružení obcí Hlučínska (tuto aktivitu podpořil i MSK částkou 50.000,- Kč). Letošní setkání se uskuteční
ve středu 11. dubna od 15.00 hod. v Buly Aréně v Kravařích a na programu budou témata většího
zapojování firem a zemědělců do rozvoje obcí a měst, možnosti prezentace firem a zemědělců na
regionálních výstavách, podpora cestovního ruchu, investiční příležitosti v obcích a městech Hlučínska atd.
Podnikatelé a zemědělci by měli od svých starostek a starostů obdržet pozvánky na setkání nejpozději do
poloviny března, a pokud by někomu pozvánka nebyla doručena, není to důvod k neúčasti na akci. Všichni
podnikatelé a zemědělci jsou srdečně zváni na setkání, ale z důvodu zajištění místa i materiálů by měli
nejpozději do konce března nahlásit svým starostům a starostkám svůj zájem o setkání._________________

Představitelé obcí a měst Hlučínska vyjedou na zkušenou do Jižních Tyrol
Starostové obcí a měst Hlučínska se snaží neustále zlepšovat vzhled svých obcí a měst i podmínky pro život
svých občanů. Zkušenosti získávají jednak při společných jednáních, zapojováním se do celostátních soutěží
(Vesnice roku), návštěvou jiných regionů v ČR a také poznáváním života ve vyspělých zemích Evropy.
V minulosti po návštěvě některých vyspělých zemí se získané zkušenosti projevily i v rozvoji obcí. Po
návštěvě Rakouska v roce 2004, kde měli možnost seznámit se s kvalitními dětskými hřišti a sportovišti,
vyrostly na Hlučínsku desítky nádherných hřišť. Po návštěvě Irska v roce 2007 se začaly připravovat nové
projekty cestovního ruchu, které obsahují komplexní služby pro turisty a které se budou brzy na Hlučínsku
realizovat. Návštěva Švýcarska v roce 2009 inspirovala starosty Hlučínska k větší péči o přírodu. Návštěva
Irska a Švýcarska rovněž přivedla starosty Hlučínska k myšlence větší spolupráce s podnikateli a zemědělci
a od roku 2008 se konají pravidelná setkání zástupců obcí a měst regionu s podnikatelskou veřejností.
V roce 2010 byli někteří zástupci Hlučínska na pozvání europoslance Ing. E. Tošenovského v Bruselu,kde
měli možnost seznámit se s prací europoslanců, ale odkud si spíše přivezli dojem, že Evropská unie je
přebujelá byrokratická instituce. V loňském roce pořádalo SOH vzdělávací zájezd po České republice a
starostové navštívili např. města Kutná Hora a Chrudim, které jsou známé výborně propracovaným
systémem péče o turisty, resp. mají velmi kvalitně zpracovaný udržitelný rozvoj města a komunikaci
s veřejností. Když se letos rozmýšleli představitelé obcí a měst Hlučínska, zda vůbec někam vyjet na
zkušenou, bylo nakonec rozhodnuto, že pouze tam, kde se mohou ještě něco naučit. Byly vytipovány tři
lokality – Jižní Tyrolsko, Bavorsko a Norsko. A přednost dostalo zatím Jižní Tyrolsko (severní Itálie). Jedná
se o velmi vyspělý region, který má výborné výsledky v péči o přírodu, o turisty, má kvalitní služby i
dobrou spolupráci s podnikatelskou veřejností. Představitelé měst a obcí Hlučínska navštíví jižní Tyrolsko
ve dnech 11. – 16.6.2012 a setkají se zde jednak se starosty obcí a měst, se zástupci informačních center a
také se zástupci podnikatelské veřejnosti. A všichni věří, že si ze zahraničí přivezou další inspirace pro
rozvoj svých obcí a měst. Hlučínsko je regionem, který se nebývale dobře rozvíjí a rozvoj regionu posunují
kupředu nejen nabyté zkušenosti starostů, ale i vzájemná výborná spolupráce představitelů obcí a měst
Hlučínska.______________________________________________________________________________

Sdružení obcí Hlučínska podpořilo i vzdělávací projekt „Ovoce Hlučínska“
Místostarosta obce Oldřišov Mgr. Radim Lokoč, Ph.D. je velmi aktivním ekologem i zahrádkářem a
připravil zajímavý projekt s názvem „Ovoce Hlučínska“, který by měl nejen zmapovat historii ovocnářství
regionu a typické odrůdy našeho regionu, ale měl by realizovat i několik vzdělávacích ovocnářských kurzů,
vytvořit databázi služeb pro zahrádkáře, databázi odrůd a nasbírat materiály pro budoucí publikaci o
ovocnářství Hlučínska. Pokud se podaří získat na projekt dotaci z programu Leader ČR, začne se projekt
realizovat na podzim letošního roku.
převzato z Bolatického zpravodaje

PŘEDPOKLÁDANÝ KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ROHOV NA ROK 2012
DATUM
NÁZEV AKCE
POŘADATEL
ČAS
MÍSTO___
7.1.
14.1.
21.1.
30.1.
10.2.
11.2.
19.2.
2.-5.3.
10.3.
17.3.
30.3.
31.3.

Roháček, o.s.
SDH Rohov
Myslivci Strahovice
OÚ Rohov
Roháček, o.s.
TJ Spartak
ČZS Rohov
Rostislav Pečinka
T. Pavlovič
Roháček, o.s.
Knihovna
Roháček, o.s. +
Prajzská Ambasáda
Roháček, o.s.
VTP Morava
Roháček, o.s.
OÚ Rohov
OÚ Rohov
Roháček, o.s.
SDH Rohov
SDH Rohov

20:00
20:00
13:00
17:00
15:30
17:00
14:00
17:00
20:00
17:00
17:00
5:55

Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Klubovna TJ
Hosp.U Komárků
Sál OD
Sál OD
Klubovna OD
Knihovna
Obec

20:00
15:00
17:00
8:00
15:00
15:00
17:00
14:00

Sál OD
Sál OD
Obec + areál ČZS
Obec
Obec + kaple
Obec + areál ČZS
Areál ČZS
Areál TJ

9.6.

II. Obecní ples
Hasičský ples
Zvěřinové hody
Kulatý stůl
Maškarní ples pro děti
Výroční členská schůze TJ
Výroční členská schůze ČZS
Autorská výstava R. Pečinky
Diskoples
Výroční členská schůze Roháček
Noc s Andersenem
Katolická pouť mladých – křížová
cesta
Retropárty
Koštování moravských vín
Pálení čarodějnic
Den země
Svěcení křížů v obci
Velká jarní hra
Kácení máje + Dětský den
Hasičská soutěž „Memoriál
Huberta Hluchníka“
VI. Půlmaratón Kietrz-Rohov

OÚ Rohov

10:00

30.6.
červen
6. – 7.7.
6.7.

Rohovský odpust
Den matek
Sportovní slavnost
Hry bez hranic

14:00
14:00
14:00
14:00

11.-21.7.

Letní dětský tábor

SDH Rohov
MŠ Rohov
TJ Spartak
Roháček, o.s. + TJ
Spartak
Roháček, o.s.

Obec Rohov
+ gmina Kietrz
Areál ČZS
Sál OD
Hřiště TJ Spartak
Hřiště TJ Spartak

21.7.

Turnaj v malé kopané

29.7.
4.8.
31.8.
15.9.
15.9.
22.9.
26.10.
25.11.
listopad
2.12.
6.12.
15.12.

Letní setkání seniorů
Strassenfest
Ukončení prázdnin
Rohovský cyklokros
Vinobraní
Drakiáda
Světluškový rej
Setkání seniorů
Kulatý stůl
Vítání občánků
Mikulášská nadílka
Zpívání u vánočního stromu

14.4.
21.4.
27.4.
duben
6.5.
19.5.
26.5.
3.6.

15.12.
18.12.
prosinec

Roháček, o.s. +
Prajzská Ambasáda
OÚ Rohov
SDH Rohov
Roháček, o.s.
SK Veha Team
ČZS Rohov.
Roháček, o.s.
Roháček, o.s.
OÚ Rohov
OÚ Rohov
OÚ Rohov
OÚ Rohov
Klub seniorů

SDH Rohov
Výroční členská schůze SDH
Krmáš + oslavy 80. výročí vysvěcení OÚ Rohov
kaple sv. Petra a Pavla
OÚ Rohov
Vánoční koncert

10:00
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00
14:00
16:00
17:00
18:00
14:00
17:00

Karlov pod
Pradědem
Hřiště TJ Spartak
Areál ČZS
ul. Horní
Areál ČZS
Areál skládky
Areál skládky
Areál ČZS
Obec + areál ČZS
Sál OD
Sál OD
Sál OD
Kaple + sál OD
Kaple sv. Petra a
Pavla
Zasedací míst.OD
Kaple sv. Petra a
Pavla + sál OD
Sál OD

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Rozlosování
JARO 2012
Datum
25.03.
31.03.
08.04.
15.04.
21.04.
29.04.
05.05.
13.05.
19.05.
27.05.
02.06.
10.06.
16.06.

Domácí

Hosté

Rohov

Závada

datum/čas den
15:00

NE

Hněvošice "B"

Rohov

15:30

SO

Rohov

Hrabyně

15:30

NE

Štítina "B"

Rohov

15:30

NE

Mokré Lazce
"B"
Rohov

Rohov

16:00

SO

Šilheřovice "B"

16:00

NE

Hať "B"

Rohov

16:30

SO

Rohov

Chlebičov "B"

16:30

NE

Služovice "B"

Rohov

17:00

SO

Rohov

Darkovice "B"

17:00

NE

Kozmice "B"

Rohov

17:00

SO

Rohov

Malé Hoštice "B"

17:00

NE

Chuchelná "B"

Rohov

17:00

SO

______________________________________________________________________________________

Změny v zákonech o občanských průkazech a cestovních dokladech od 1.1.2012
Občanské průkazy:
-

vydávají se 2 typy OP (jeden s kontaktním elektronickým čipem za správní poplatek 500,- Kč,
druhý bez čipu)
OP se vydávají také dětem do 15 let (za správní poplatek 50,- Kč) a občanům bez trvalého pobytu
na území ČR (správní poplatek 100,- Kč)
není třeba fotografii
do nových OP se nezapisují děti ani manžel nebo partner
zůstává možnost zapsání akademického titulu
ruší se zapisování povinných údajů – omezení nebo zbavení způsobilosti, zákaz pobytu, rodné
příjmení
osvědčení k vydání 1. OP se nevyžaduje. Občanství se prokazuje pouze v pochybnostech (po
návratu z ciziny, žádá-li občan, který neměl trvalý pobyt na území České republiky).
platnost OP je stanovena jako u cestovních pasů - 5 let pro děti do 15 let, 10 let pro ostatní
údaj o rodinném stavu je nepovinný
žádosti o nový OP nabírají pouze obce s rozšířenou působností (nejbližší je Městský úřad Kravaře)

Cestovní doklady:
-

osvědčení k vydání 1. cestovního pasu není třeba, osvědčení pouze v případě pochybnosti, např.
občané, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky apod.
ruší se zápis titulů
ke dni 26.6.2012 končí platnost zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů.

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a
nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou výměny
občanského průkazu s čipem)._____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Bližší informace na Ka Noe eduardhluchnik, mobil 739 027 974.
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Firma Famos – výroba dámské konfekce – od středy 14.3.2012 pořádá výprodej skladových
zásob. Výprodej bude probíhat na firmě Famos, ul. Slezská 178, Kobeřice, dále pak v prodejnách
v Kobeřicích a v Opavě na ul.Ratibořské.
Výprodej potrvá do vyprodání skladových zásob a to vždy od 9 – 18 hodin.

____________________
Městský úřad Kravaře, odbor sociálních věcí a kultury Vás zve na
tradiční výstavu Velikonoce na zámku, která se uskuteční ve dnech 24.
a 25. března 2012 od 9:00 do 17:00 hod. na zámku v Kravařích. Těšit
se můžete na ukázky lidových řemesel, rukodělné výrobky ze dřeva,
skla, keramiky a proutí, chybět nebude ani malování kraslic. Pro děti
bude připraveno Loutkové divadélko babky Miladky, malování na
obličej a také dětské dílničky. V programu vystoupí Dětský soubor
Skřivánek, Kopretinky, Burianky, Fialenka, Dolce Vita, žáci ZŠ
Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Dívčí
cimbálová muzika ZUŠ Ivo Kálika. V neděli se ve 14:00 hod.
uskuteční v zámecké kapli koncert Komorního pěveckého sboru
Slezské univerzity v Opavě.
Vstupné - dospělí 40,-; děti 20,-.

______________________________________________________________________________________
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