Vychází v červnu 2009
č. 6/2009

OSLAVY 660 LET OBCE ROHOV
ROHOVSKÝ ODPUST 2009

Předpokládaný program :
Sobota 27.6.2009
14.00 – 16.00 sváteční mše svatá za účasti 50. opata želivského a děkana hlučínského
a slavnostní svěcení obrazů sv. Petra a Pavla
16.00 – 17.00 I. blok vystoupení dechové kapely BORYNYA (Jastrzebie Zdroj – POLSKO)
17.00 – 17.30 vystoupení taneční skupiny SLUNEČNICE (seniorky z Kobeřic)
17.30 – 19.00 II. blok vystoupení dechové kapely BORYNYA (Jastrzebie Zdroj – POLSKO)
19.00 - 20.00 I. blok vystoupení skupiny CLUNCER
20.00 – 21.30 vystoupení zpěvačky TANJA
21.30 – 22.00 Ohňová show - vystoupení skupiny SSŠ Folleto (ohňové pochodně, poi, hole a
vějíře)
22.00 – 23.30 vystoupení skupiny TEAM & PAĽO HABERA Revival
23.00 – 02.00 vystoupení skupiny NEUTRAL, Kobeřice
Neděle 28.6.2009
15.00 – 16.00 – I. vystoupení kapely ROHOVANKA
16.00 – 16.30 – taneční vystoupení dětí Mateřské školy Rohov
16.30 – 17.00 – II. vystoupení kapely ROHOVANKA
17.00 – 17.30 – vystoupení dětí Základní školy Sudice
17.30 – 18.00 – voltyž koní z Albertovce
18.00 – 22.00 – volná zábava s RENÉ SMOLKA BAND
Doprovodný program :
kolotoče, skákací hrad, střelnice
zdarma rohovské koláče – v sobotu po mši svaté
zdarma projížďka po obci a okolí na bryčce z Albertovce
bohaté občerstvení

______________________________________________________________________________________

SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího měsíce letošního roku, který jsme si zvolili jako měsíc, ve kterém si chceme
odpustovými slavnostmi připomenout a oslavit vznik naší obce. Tyto oslavy jsou navrženy v programu
Rohovského odpustu 2009, který je uveden na jiném místě dnešního zpravodaje. Snažili jsme se připravit
takový program, aby si každá generace obyvatel naší obce užila a strávila tím příjemné sobotní či nedělní
odpoledne. U této příležitosti si Vás všechny dovoluji již nyní srdečně pozvat na tyto slavnosti, které
bychom rádi oslavili s Vámi, Vašimi rodinnými příbuznými a známými v přátelském duchu příjemného
prostředí areálu zahrádkářů. Pevně věřím, že naše pozvání přijmete a po skončení odpustových slavností
budete odcházet do svých domovů spokojeni.
Ve stručnosti Vás také chci informovat o dění v naší obci v uplynulém měsíci. Z oblasti kulturněspolečenského života bych se zmínil o akcích, které se v květnu a počátkem června uskutečnily. V sobotu
23.5.2009 se v polském Kietrzi uskutečnil další ročník hasičské slavnosti „Moravská brána“. Letošní ročník
byl tak jako každý rok na velmi vysoké úrovni, avšak novinkou byla ta skutečnost, že poprvé ve své historii
byla tato akce spolufinancována z fondů EU. Je vidět, že tato dlouholetá, ryze hasičská slavnost je stále
v kurzu a její tradice se každým rokem dodržuje. Moc děkuji našim hasičům za účast a gratuluji za ocenění.
Na sobotu 30. května bylo naplánováno Kácení máje a Dětský den. Rozmary počasí nám však zcela zasáhly
do plánů a jednou zrušená akce se přece jenom uskutečnila. Letošní kácení máje proběhlo bohužel ve velmi
omezené míře, jak počtem návštěvníků, tak programem. Bohužel však tato akce nešla zvládnout jinak. Ať
již proběhla jak proběhla, nutné je v každém případě poděkovat našim hasičům za organizaci a Vám, kteří
jste přišli za účast a podporu. Dětský den, který se měl v ten samý den také uskutečnit, však byl zrušen
úplně. Rozhodli jsme se však pro náhradní termín v průběhu či na konci prázdnin, takže naše děti jistě
nepřijdou zkrátka. Již nyní Vás srdečně zveme k hojné účasti. V neděli 7.6.2009 se uskutečnil již 9. ročník
hasičské soutěže O putovní pohár starosty obce Rohov. V tento den však bylo v regionu nemalé množství
dalších hasičských soutěží a organizátoři byli pochopitelně nervózní z účasti soutěžících. Nakonec se však
dostavilo osmnáct družstev mužů a žen a celá soutěž proběhla na velmi dobré úrovni. Touto cestou bych
opět moc poděkoval všem organizátorům z řad rohovských hasičů.
V oblasti investiční či rozvojové jen několik informací. Projekt Obecního domu v Rohově, který neprošel
v prvním kole, jsme přepracovali dle aktuálních požadavků dotačního programu a v termínu předložili do
druhého kola. Projekt byl přepracován jednak v části textové, kde musel být doladěn význam celého
projektu, ale rovněž v části rozpočtové. Bohužel jsme museli zredukovat rozpočet, který by však neměl
narušit vzhled a smysluplnost komplexu obecního domu. Celkové náklady byly po úpravě rozpočtovány na
zhruba 17,5 mil. Kč. Tento projekt byl předložen do programu zaměřený na rozvoj venkova, do kterého se
však předložilo neuvěřitelných 200 dalších projektů, které vyžadují takové finanční prostředky, které
několikkrát převyšují finanční možnosti programu. Předpokládám proto, že mnoho projektů bude bohužel
z nedostatku financí neschváleno k financování, věřím však, že náš Obecní dům v Rohově mezi nimi
nebude.
Důležitou informací pro nás je také realizace projektu „Zřízení a modernizace dopravního značení a
chodníků na sil. II/466 v obci Rohov – III. etapa“ v části modernizace povrchu krytu vozovky silnice II/466
v průtahu obce. Výběrové řízení, které provedla ostravská Správa silnic Moravskoslezského kraje na
nejvhodnějšího dodavatele již proběhlo a optimistický odhad realizace je do 25. týdne letošního roku.
Dodavatelská firma hodlá provést veškeré práce do našeho odpustu, čili do 27.6.2009. Držím firmě Strabag
a.s. palce a doufám, že se vše podaří v plánovaném termínu.
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte vyjádřit velké poděkování všem, kteří se jakoukoli měrou
podílí na údržbě a rozvoji naší obce, aniž by stáli za popularitu. Obci Rohov přeji jen samé úspěchy
v rozvoji a všem občanům spokojený život v Rohově.
D a n i e l P r o c h á z k a - starosta
______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

VÝSLEDKY VOLEB

do Evropského parlamentu v obci Rohov

Pořadí Název strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

konaných ve dnech 5. a 6. června 2009
Číslo Počet platných
strany hlasů

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Volte Pravý Blok
Komunistická strana Čech a Moravy
Suverenita
Liberálové.CZ
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE
ALTERNATIVA“

2

33
4
6
21
5
18
22

Procento

26

35,62

19
18
4
2
2
1
1

26,03
24,65
5,48
2,74
2,74
1,37
1,37

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
Počet odevzdaných úředních obálek
:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
:
Volební účast dosáhla 14,95 %.

495
74
74
73

Termín 1. splátky místního poplatku
Úhrada první pololetní splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2009 je splatná do 30. června 2009 (termín
úhrady druhé pololetní splátky je 30.11.2009). Poplatníci, kteří doposud nesplnili svou poplatkovou
povinnost, atˇ tak učiní v pokladně obecního úřadu !
Zároveň upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za psa a za odvod odpadních vod do
obecní kanalizace, atˇ tak učiní v pokladně OÚ nejpozději do 30. června 2009 !

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.5.2009: 12,12 % tj. 38 uchazečů o zaměstnání. ______

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 30.6.2009 !

Svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 9. května 2009 se v naší obci uskutečnil svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Pro informaci uvádíme množství jednotlivých druhů odpadů, které byly odvezeny:
Objemný odpad :
Ostatní velké domácí spotřebiče:
Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky:
Televizory:
Pneumatiky:
Rozpouštědla:
Barvy, lepidla a pryskyřice:
Celkem:

5,780 t
0,058 t
0,360 t
0,290 t
0,478 t
0,035 t
0,410 t
7,414 t

/ 24 ks /
/ 9 ks /
/ 14 ks /

_____________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
Návštěva Strahovic – 13.5.09. V rámci spolupráce s ostatními mateřskými školami jsme navštívili
Mateřskou školu ve Strahovicích.Nejdříve jsme se prošli vesnicí, pohráli si na krásném novém dětském
hřišti, kde byly děti nadšeny z kolotoče, houpaček, pískoviště a víceúčelové průlezky,která je úplně
okouzlila.V pohodlném sále nad školkou nám strahovické děti zahrály pohádku „O Budulínkovi“.Pak jsme
si všichni společně užívali sluníčka a her na prostorné školní zahradě.Do naší školičky jsme se vrátili
unavení,ale veselí a plni zážitků.

Zápis do MŠ. Dne 28.5.2009 proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2009/2010.K zápisu přišlo
11 dětí.Z toho 6 dívek a 5 chlapců.
Den dětí. U příležitosti dne dětí zahrál divadelní soubor SMÍŠEK dětem ve školce „Pirátskou

pohádku“.Veselý příběh pobavil i ostatní rohovské děti a jejich maminky, které jsme k nám na toto
vystoupení pozvali.Všechny děti si ze školky odnesly sladký dáreček.

_______________________________________________________________________________
Okénko Základní školy v Sudicích
Dne 28.5.2009 se uskutečnil „Dětský den“. Tradiční šermíři tentokrát přiblížili
dobu Velkomoravské říše na konci prvního tisíciletí našeho letopočtu. Pak si
děti mohly prozkoušet rytířské souboje.

Půlmaratón Kietrz - Rohov

_______________________________________________________________________________________________

Datum konání: Sobota, 13.
června 2009
Místo konání: Kietrz (parková alej

za Gymnáziem v Kietrzu na ul.
Kościuszki)

Čas startu: 10:00
Trať závodu: Půlmaraton 21097 m
Startovné : 100 Kč
WWW stránky : www.kietrz.pl
E-mail : awojtowicz1@op.pl

Půlmaratón Kietrz - Rohov - 13.6.2009 bude odstartován v 10.00 hod. ze startu poblíž gymnázia
v Kietrzi,dostanete se k němu z náměstí směr Sciborzyce Wielkie (cca 1 km od náměstí).

Trasa vede z 80% po asfaltu. Jedinou travnatou částí je úsek od bývalého
hraničního přechodu Sciborzyce Wielkie - Rohov po silnici I/46 nad Rohovem.
Tento úsek je dlouhý cca 2 km. Trasa je na každém kilometru značena
informativní cedulkou o vzdálenosti do cíle. Na trase budou rovněž co 5 km
nápojové body s vodou či iontovými nápoji. Závod zajišťují polští
organizátoři ve spolupráci s dobrovolníky z Rohova, Sudic a Třebomi,
společně s nimi bude v pohotovosti Policie ČR a PL, zdravotní služba, hasiči
a další. Na konci pelotonu bude celou trasu doprovázet sanita s lékařem.
Každý závodník před startem musí svým podpisem stvrdit, že je zdráv a závod
poběží na vlastní zodpovědnost.Závodu se mohou zúčastnit pouze běžci starší
18 let.Do závodu se můžete přihlásit buď elektronicky přes internet nebo
přímo na místě v den závodu. Je nutné předložit občanský průkaz či cestovní
pas. Startovné je pro polské běžce 15,- polských zlotých, pro české 100 Kč,Kč, které se platí na startu, kde se rovněž rozdávají startovní čísla.Bude se
závodit v níže uvedených kategoriích :
I Kategorie 18 - 29 let ( 1991 - 1980 )
II Kategorie 30 - 39 let ( 1979 - 1970 )
III Kategorie - 40 - 49 let ( 1969 - 1960 )
IV Kategorie 50 - 59 let ( 1959 - 1950 )
V Kategorie 60 - 69 let ( 1949 - 1940 )
Ceny :
Muži : - hlavní klasifikace - za 1 až 6 místo ceny peněžité + 1 - 3 místo poháry
Ženy : hlavní klasifikace - za 1 až 6 místo ceny peněžité + 1 - 3 místo poháry
Navíc všichni závodníci bez rozdílu dostanou diplom, účastnickou medaili a
tričko. Dále je přichystáno mnoho dárkových cen.
Půlmaratón se poběží za každého počasí. Podrobnějších informace Vám podáme na
obecním úřadě.

Festival kultury na Hlučínsku
Sdružení obcí Hlučínska připravuje přehlídku lidových souborů i dechových
orchestrů z obcí a měst Hlučínska. Festival kultury na Hlučínsku se uskuteční
v neděli 12.7.2009 a v jeho programu by měly vystoupit všechny lidové soubory,
seskupení zpěváků či dechovky z Hlučínska, aby předvedly veřejnosti, jak
bohatou kulturu má Hlučínsko.
Nenechte si ujít příležitost shlédnout hlučínské soubory a sledujte bližší
informace o akci, které přinesou plakáty a pozvánky !

TJ SPARTAK ROHOV
POŘÁDÁ
ve dnech 4. – 5. 7. 2009
tradiční

Sportovní slavnost
sobota 4. 7. 2009

15.00 hod. Fotbalové utkání starších hochů Rohov – Sudice
17.00 hod. Hry bez hranic
20.00 hod. Noční diskokarneval – DJ Ambrož

neděle 5. 7. 2009

13.00 hod. Fotbalový turnaj mužů – TJ SPARTAK ROHOV
TJ SOKOL SUDICE
SK METEOR STRAHOVICE
TJ SOKOL KOBEŘICE
19.30 hod. Slosování věcné tomboly
20.00 hod. Noční diskokarneval – DJ Ambrož
Pořadatelé dále připravili bohaté občerstvení !
V souvislosti se sobotní sportovní soutěžní akcí „Hry bez hranic“ vyzýváme občany,
kteří mají sportovního ducha a chuť a zájem zasoutěžit si, aby vytvořili cca 8 – 10
členná dospělá družstva pro tyto hry, které budou probíhat v rámci sportovní slavnosti.
Zájemci hlaste se u slečny Hany Birtkové.
______________________________________________________________________________________

K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích celkem
11 dětí z obcí Rohov, Sudice a Třebom. Z Rohova to byly 2 dívky a 2 chlapci.
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ S NOVÝMI ÚŘED. HODINAMI
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. jde do nového roku s nepatrnými
změnami návštěvních hodin. Návštěvní hodiny jsou nově rozděleny pro veřejnost a pro objednané klienty.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. je občanské sdružení, které se
zaměřuje na služby pro zdravotně postižené a jejich blízké. Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování
života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při integraci do společnosti.
Centrum nabízí:

Odborné sociální poradenství
Potřebujete poradit s výběrem vhodné sociální služby, kompenzační pomůcky či pracovního
uplatnění, při uplatňování práv a oprávněných zájmů či s obstaráváním osobních záležitostí? Nevíte si rady,
jak vyplnit žádost nebo jiné formuláře k získání různých příspěvků? Pak právě pro Vás je určena naše
poradna. Neváhejte a kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme. Sociálně právní poradenství poskytujeme
zcela zdarma.

Osobní asistence
Centrum pro zdravotně postižené je v současné době jediným poskytovatelem služby osobní asistence v
Opavě a okolí. Jedná se o službu, která umožňuje zdravotně znevýhodněným osobám, jakékoli věkové
kategorie zůstat, co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a zároveň snížit závislost těchto osob na svém
blízkém okolí. Osobní asistence je moderní službou, která přispívá k integraci osob se zdravotním
postižením a seniorů do společnosti posilováním sociálních kontaktů, poněvadž osobní asistentka není
pouze pečovatelkou, nýbrž také společnicí, která pomáhá, ale také zajišťuje a dodává potřebný společenský
kontakt, který brání sociální izolaci postiženého. Více informací o hrazení a konkrétních možnostech této
služby můžete zjistit na níže uvedených kontaktech.

Sociálně aktivizační činnosti
Tyto služby jsou Centrem poskytovány nebo zprostředkovány podle jeho kapacity, možností a zájmu osob
se zdravotním postižením jakékoli věkové kategorie. V současné době nabízíme tyto bezplatné aktivity:
- kurz individuální výuky na PC,
- arteterapii,
- muzikoterapii,
- přednášky odborníků z různých oblastí, např. zdraví, zdravého životního stylu, sociální
problematiky a kompenzačních pomůcek.
Jak nás můžete kontaktovat?
Telefonicky na čísle:
553 734 109
E-mailem na adrese:
czp.opava@centrum.cz
Písemně na naší adrese: Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Osobně:
v sídle organizace na Liptovské ulici

Návštěvní hodiny Centra:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 - 17:00 = pro objednané, externí služby
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00 = pro objednané, externí služby

Připravujeme letní tábor pro děti

zájemci hlaste se, ještě stále jsou volná místa !!!
Obecní úřad v Rohově nabízí všem dětem, které tráví prázdniny doma, týdenní zpestření prázdnin vyhlašuje možnost uskutečnit letní dětský tábor chatového typu, téma tohoto tábora bude „Cesta ze
století do století“. Táborníci zažijí dny plné her, soutěží a zábavy.
Tábor je vhodný pro děti od 1. do 7. třídy ZŠ, místo konání tábora bude v Dolní Moravici u
Rýmařova. Předběžná cena cca 1.500,- Kč.

Zájemci hlaste se buď na obecním úřadě nebo u paní Hany Fedákové, která
také podá bližší informace !!!

___________________________________________________________________
Sdružení obcí Hlučínska zaštítilo festival Štěrkovna Open Music
Sdružení obcí Hlučínska převzalo záštitu nad velkým
mezinárodním hudebním festivalem Štěrkovna Open Music,
který se pravidelně koná na břehu Hlučínského jezera.
Letos se akce uskuteční 31. července a 1. srpna a
návštěvníci se mohou opět těšit na bohatý program.
Mezi hlavní hvězdy bude patřit finská kapela Waltari, český Mig 21 či
slovenská zlatá slavice Jana Kirschner. Celkem se představí dvě desítky kapel.
Vystoupí i objev letošních Andělů nadějná skupina Toxique. "Návštěvníci se ale
mohou těšit i na hity Petera Nagyho či veselé ska známé české skupiny Sto
zvířat," řekl ředitel Sportovně rekreačního areálu Hlučín Petr Breitkopf, který
je jedním z pořadatelů festivalu.
Program doplňují další známá jména. Pro starší generace hudebních fanoušků
zahraje Tony Ducháček a jeho Garage a naopak pro omladinu bude hrát současný
idol dětských pokojíčků Ewa Farna.
"Snažili jsme se program sestavit tak, aby si všichni příchozí našli něco.
Proto letos uslyšíme tvrdší rock, ska i hvězdy populární hudby," vysvětlil
Breitkopf.Dodal, že vstupenky mohou zájemci ještě do konce července pořídit za
zvýhodněnou předprodejní cenu 400 korun. Na Hlučínsku jsou k dostání v
hlučínské Hospodě 56, v Galerii na hlučínském náměstí, v Kulturním domě v
Dolním Benešově. Zájemci je mohou koupit i v opavské Sluně a v prodejních
místech společností Ticketstream a TicketPro. Všechny informace zájemci najdou
na internetových stránkách www.sterkovnamusic.com.
"Festival Štěrkovna Open Music vnímáme jako jednu z největších a
nejvýznamnějších kulturních akcí, které se v posledních letech na Hlučínsku
pořádají. Vítáme především fakt, že do našeho regionu přitáhne návštěvníky z
celého kraje a dalších koutů České republiky, kteří by k nám třeba jinak vůbec
nezavítali. Ti pak mohou mezi jednotlivými koncerty navštívit zajímavé
turistické cíle Hlučínska," vysvětlil předseda sdružení a starosta Bolatic
Herbert Pavera.
Právě na vzájemnou propagaci představitelé sdružení a pořadatelé letos
sázejí. Na stránkách festivalu - www.sterkovnamusic.com - budou propagovat
zajímavá místa, kam mohou návštěvníci hudební přehlídky zamířit.Pořadatelé
slibují i bohatý doprovodný program. Připravují sportovní turnaje, přijede
lunapark a zájemci si budou moci vyzkoušet airsoftové zbraně. V areálu opět
bude autentický trenažér Formule 1. K dispozici budou i vodní lyže a další
atrakce areálu. Pro všechny, kteří budou chtít přespat, bude opět k dispozici
zdarma vybavený kemp.
Open
Music
je
Štěrkovna
festival,
který
má
za
sebou
pětiletou
tradici.
Během
této
doby se stal druhou největší
hudební
přehlídkou
v
celém
Moravskoslezském
kraji.
V
posledních dvou letech, kdy v
Hlučíně
vystoupily
skupiny
například Kryštof, No name, Tata
bojs, Suport Lesbiens, Pražský
výběr a řada dalších, akci v
průměru navštívilo 8000 lidí.

USKUTEČNILO SE

______________________________________________________________________________________
V sobotu 23. května 2009 se uskutečnila v polském Kietrzi hasičská soutěž „Moravská brána“ .
Umístění rohovských hasičů: ženy 2. místo, muži 7. místo.

_______________________________________________________________________________
V neděli 7. června 2009 proběhl na
místním hřišti 9. ročník soutěže
v požárním sportu „O putovní pohár
starosty obce Rohov“.
Umístění rohovských družstev:
muži: 7. místo (ze 14 zúčastněných
družstev)

ženy: 3. místo (ze 4 zúčastněných
družstev)
1. místo v soutěži o finanční odměnu
získalo družstvo Lesních Albrechtic,
které si také odvezlo putovní pohár
starosty obce Rohov.

_______________________________________________________________________________

Předávání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesů

_______________________________________________________________________________________________

Městský úřad Kravaře, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, místně příslušný dle § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) , věcně příslušný
dle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 17
odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
oznamuje vlastníkům lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se v katastrálních územích
Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, Sudice, Štěpánkovice a Třebom,
že dne 24. června 2009 od 8.00 do 17.00 hod. budou předávány lesní hospodářské osnovy s platností od
1.1.2009 do 31.12.2018. Předání se uskuteční na Městském úřadě v Kravařích, odboru životního prostředí,
kancelář č. 324. Vlastníci lesů (s výměrou lesního majetku do 50 ha), nacházejících se ve shora uvedených
katastrálních územích, mohou v případě zájmu využít LHO pro hospodaření v lese.
Vlastnické separáty lesních hospodářských osnov obdrží na základě písemnéhp potvrzení o převzetí,
bezplatně. Při převzetí vlastnického separátu LHO je nutno předložit průkaz totožnosti a v případě, že
vlastnický separát LHO nepřevezme vlastník lesa osobně, také plnou moc pro převzetí. Vlastníci lesů, kteří
nebudou moci převzít vlastnický separát LHO ve shora uvedeném termínu, mohou tak učinit na stejném
místě po dobu platnosti LHO, v úřední dny Městského úřadu Kravaře.
____________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc květen 2009
Jubilanti – 50 let
55 let
60 let
80 let
Sňatky – 4

1 občanka
2 občanky
1 občanka a 1 občan
1 občanka
Úmrtí – 2 občané

_______________________________________________________________________________________________
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