Vychází v listopadu 2010
č. 11/2010

Pozvánka

Dovoluji si Vás srdečně pozvat
na slavnostní otevření budovy
Obecního domu v Rohově

v neděli dne 21. listopadu
2010 ve 14 hodin.

Daniel Procházka
starosta obce

PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ OBECNÍHO DOMU V ROHOVĚ
SPOJENÝ S DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sraz všech účinkujících a hostů před budovou obecního domu :
14.00 hod. - úvodní vystoupení souboru Vlašanky z Bohuslavic – píseň + báseň
14.15 hod. - zahájení – přivítání hostů a úvodní slovo starosty, stručné informace o projektu
14.30 hod. – přestřihnutí pásky
14.30 hod. – přesun hostů do společenského sálu
Program ve společenském sále :
14.35 hod. – vystoupení souboru Vlašanky z Bohuslavic – 1-2 písně
14.45 hod. – vystoupení dětí z MŠ Rohov – vlastní program
15.00 hod. – presentace výstavby obecního domu vč. dokumentárního filmu
15.15 hod. – vysvěcení obecního domu otcem Lucjanem
15.30 hod. – poděkování všem, kteří se na projektu podíleli
15.35 hod. – vystoupení dětí ze Základní školy v Sudicích
15.55 hod. – ukončení slavnostního aktu a pozvání na prohlídku objektu
Program bude průběžně doplňovat dechovka Rohovanka. Pro občany bude připraveno občerstvení zdarma
(guláš, rohovské koláče, káva, čaj, svařené víno), posezení bude umožněno v prostorách garáží a na nádvoří
místního hospodářství.____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané, přátelé,
jsem rád, že i toto vydání rohovského zpravodaje mohu zahajovat úvodním slovem starosty. Dostalo se mi
té cti, že mohu vykonávat i v dalším období tuto veřejnou funkci. V minulém měsíci proběhly v naší obci
komunální volby do zastupitelstva obce Rohov. Do těchto voleb vstoupily čtyři kandidátky o devíti členech
a proto byl seznam potencionálních členů nového zastupitelstva nezvykle velký ( 36 kandidátů). Také účast
ve volbách byla v naší obci velká (70,3 %) a občané svým hlasem projevili svůj názor na jednotlivé
kandidáty. Výsledkem je devíti členné zastupitelstvo na období let 2010 – 2014, které doznalo změn.
V zastupitelstvu jsou tři noví zastupitelé a šest „staronových“. Toto zastupitelstvo se ve středu 10.11.2010
sešlo na svém ustavujícím zasedání, kde bylo na programu několik bodů. Jednak všichni přítomní
zastupitelé složili slib a poté se přistoupilo k volbě starosty, místostarosty a výborů (finanční a kontrolní).
Členům zastupitelstva byl navržen na pozici starosty pouze jeden kandidát, kterým jsem byl já. Zastupitelé
větším poměrem hlasů ( pět zastupitelů volilo pro, tři zastupitelé se hlasování zdrželi) schválili, že budu tuto
funkci jako uvolněný člen zastupitelstva vykonávat na období let 2010 – 2014. Na pozici místostarosty byli
navrženi kandidáti dva. Hlasováním se však nerozhodlo, poněvadž bylo přítomno osm členů zastupitelstva
(jeden člen byl omluven), a hlasovali v poměru hlasů čtyři ku čtyřem. Volba místostarosty tedy neproběhla
a přesouvá se do dalšího zasedání, které je naplánováno na čtvrtek 18.11.2010. Hlasování o složení výborů
neproběhlo rovněž z důvodu chybějícího člena zastupitelstva, proto i o složení výborů bude rozhodnuto na
dalším zasedání.
Vážení spoluobčané, přátelé, dovolte mi, abych touto cestou moc poděkoval všem lidem, kteří mi
vyjádřili podporu u voleb, tím, že mi dali svůj hlas. Počet hlasů mě velmi překvapil (samozřejmě mile), ale
na druhou stranu jsem si uvědomil, že je to pro mne největší odměna za mou dosavadní práci ve funkci
starosty naší obce. Velmi si toho cením a ještě jednou Vám všem moc děkuji. Je to ale samozřejmě i
závazek pro mne osobně, abych pokračoval ve své práci přinejmenším tak, jako v předešlém volebním
období. Tato práce však není jen o jednom zastupiteli, ale o zastupitelstvu celém, proto pevně věřím, že
bude spolupracovat stejně tak, jako zastupitelstvo předešlé.
Touto cestou bych také rád moc poděkoval dnes již bývalým členům zastupitelstva, panu Antonínovi
Nevřelovi, Karlu Rumlovi a Rostislavovi Návratovi, kteří do nového zastupitelstva bohužel nepostoupili za
jejich dosavadní práci členů zastupitelstva obce na období let 2006 – 2010. Jejich přístup k této práci byl
nesmírně obětavý a svou prací obohatili celkovou práci vedení naší obce. Ještě jednou jim mnohokrát děkuji
za spolupráci a přeji jim do dalších let mnoho úspěchů a spokojenosti v osobním, ale i pracovním životě.
Vážení spoluobčané, jak jsem Vás informoval v předešlých vydáních zpravodaje, v měsíci říjnu, a
to konkrétně 20. října, byly dle harmonogramu ukončeny stavební práce na novostavbě obecního domu.
Dodavatelská firma do tohoto termínu dokončila v souladu s projektovou dokumentací a Smlouvou o dílo
tuto stavbu bez větších vad a nedodělků. Dne 21.října byla stavba za účasti všech zainteresovaných osob a
institucí oficiálně převzata. V zápětí byl místně příslušný Stavební úřad v Kobeřicích požádán o vydání
kolaudačního souhlasu. Dne 11. listopadu proběhla kontrolní prohlídka a bylo konstatováno, že nic nebrání
užívání stavby. Stavba Obecního domu v Rohově je tedy provozuschopná. Než se tedy spustí provoz
v novém obecním domě, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na slavnostní otevření spojené
s Dnem otevřených dveří, které se uskuteční v neděli 21. listopadu od 14.00 hod. Na tento den jsme pro Vás
připravili program, který v úplné podobě najdete na jiném místě zpravodaje. Srdečně Vás v hojném počtu
zveme !!
Vážení spoluobčané, závěrem dnešního krátkého úvodního slova Vám ještě jednou děkuji za
podporu, udělám společně se zastupiteli naší obce vše, abych Vás nezklamal a dále naší vesnici rozvíjel
k lepšímu a lepšímu obrazu. Samozřejmě k tomu budeme potřebovat nezbytné finance, o které se s doposud
nabytými zkušenostmi budeme i nadále snažit, budeme ovšem potřebovat i Vaši podporu a spolupráci,
nebylo by totiž dobré realizovat projekty, které nebudou smysluplné. V návaznosti na plán rozvoje naší obce
na nadcházející období bych rád uskutečnil podstatnou část úkolů, které jsme si nastavili, ale bez Vaší
pomoci to nepůjde. Proto prosím všechny, kterým není lhostejný život v naší obci, aby se na tomto plánu
podíleli společně se zastupitelstvem. Mnohokrát Vám děkuji.
Přeji Vám všem do nadcházejícího měsíce mnoho zdraví, spokojenosti a vzájemného porozumění
mezi sebou.

s úctou Daniel P r o c h á z k a – starosta____

_______________________________________________________________________________
Výsledky voleb

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva na období 2010 – 2014.
Složení nového Zastupitelstva obce Rohov (pořadí dle získaného počtu hlasů)

1. Daniel Procházka
2. ing. Artur Komárek
3. Miroslav Masnica
4. Jarmila Návratová
5. Martin Vehovský

6. Pavel Lazar
7. Antonín Komárek
8. Tomáš Hluchník
9. Petr Tomíček

Všem zvoleným členům zastupitelstva přejeme hodně úspěchů v jejich náročné práci. ________________

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v rámci stěhování obecního úřadu do nového obecního domu bude
provoz obecního úřadu v období od 22.11.2010 předběžně do konce měsíce listopadu omezen!
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v úterý 30.11.2010 !

Společenská kronika – měsíc říjen 2010
Jubilanti –

60 let 1 občanka, 1 občan

Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.10.2010: 13,13 % tj. 40 uchazečů o zaměstnání
____________________________________________________________________________________

Rozšíření úředních hodin na Odboru dopravy MĚÚ Kravaře - výměna řidičských průkazů
Jelikož do dnešního dne nemá řada z Vás ještě vyměněny řidičské průkazy, které Vám byly vydány
v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 a jež si musíte podle zákona do 31. 12. 2010 vyměnit, rozhodli jsme
se v termínu od 15. 11. 2010 do 31. 12. 2010 na Odboru dopravy-úsek registrace řidičských oprávnění,
rozšířit úřední hodiny pro veřejnost.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8 - 17h
8 - 14h
8 - 17h
8 - 14h

Úřední hodiny pro veřejnost na MĚÚ Kravaře v době vánočních svátků (kromě výše
uvedeného Odboru dopravy-úseku registrace řidičských oprávnění)
otevřeno
20. 12. 2010
8 – 17h
22. 12. 2010
8 – 17h
27. 12. 2010
8 – 17h
29. 12. 2010
8 – 17h
31. 12. 2010
MĚÚ Kravaře bude pro veřejnost uzavřen_________________________

_______________________________________________________________________

Uskutečnilo se

Světluškový rej - 27. října 2010

Tradiční Světluškový průvod se uskutečnil ve středu
27. října.
Počasí bylo příznivé a po setmění se děti
v doprovodu rodičů se svými lampióny vydaly na
pochod naší obcí. Průvod začal u obecního úřadu a
skončil v areálu na Kučakovci. Tady bylo pro
všechny účastníky připraveno bohaté občerstvení,
teplé nápoje a pro děti sladká odměna za účast. Byly
také vypouštěny tzv. „lampionky přání“.
Velká účast dětí i rodičů byla největší odměnou
pořadatelům.
___________________________________________
Klub seniorů
Skupina členů Klubu seniorů se pravidelně schází
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Členky klubu pobesedují při kávě a dokonce si také
rády zazpívají. Program klubu je obohacen o cvičení
jógy, která probíhají každou středu od 16.30 hod.
v prostorách Domu služeb. Mezi seniorky dochází
cvičitelka, cena je velmi přijatelná : 30,- Kč/hodina.
Takže nejenom Vy, kteří patříte mezi seniory, přijďte
vždy ve středu zacvičit si do příjemné společnosti.
Jste vítáni!

______________________________________
Vánoční koncert Jožky
Černého v Bolaticích!
Známý
moravský
zpěvák
lidových
písní Jožka
Černý s
cimbálovo
u muzikou
Gracia zazpívají v Bolaticích
v neděli 12. 12. na Vánočním
koncertu v sále kulturního
domu. Koncert se uskuteční od
16.00 hodin. Vstupenky v ceně
150,- Kč si můžete zakoupit na
_________________________________________________________________ OÚ Bolatice .

Zvěřinové hody v restauraci „FAMILIE“ v Kobeřicích

budou probíhat ve dnech 19.11. – 21.11.2010.
Jsou připraveny pokrmy z daňka, kance a srny. V pátek hraje skupina NORMAL. Rezervace a
bližší informace v restauraci nebo na tel.: 776 390 235
______________________________________________________________________________

Hlučínsko se představilo na výstavě v
Praze
V Národní technické knihovně v Praze ve dnech 19. října až
29. listopadu probíhá výstava „Slavné vily Čech, Moravy a
Slezska“. V rámci této výstavy se ve dnech 22. a 23. října
konaly také „Dny Hlučína a Hlučínska“, na kterých se
představilo město Hlučín a obce na Hlučínsku. Prezentaci
pro tuto příležitost připravilo Muzeum Hlučínska.
V prezentačním stánku měli návštěvníci k dispozici
nejrůznější propagační materiály a informace o městě
Hlučíně a hlučínském regionu. Dále zde našli např.
nabídku regionální literatury a vybrané audiovizuální
dokumenty prezentující tradice, lidové zvyky a nářeční
písně z Hlučínska.
Mimo jiné zde byla také pokřtěna publikace, v níž je
zveřejněna známá hlučínská Kremerova vila od architekta
Šlapety. Z celého Moravskoslezského kraje bylo do této
knihy vybráno pouze 5 objektů a tato stavba je mezi nimi.
_______________________________________________

Příběhy Hlučíňanů v německé armádě
Již několik let se snaží skupina dobrovolníků sestavit databázi pokud možno všech vojáků z Hlučínska
sloužících za 2. světové války v německé uniformě. Chtějí tak zachovat vzpomínku na těžký osud nuceně
odvedených ve válečných letech.
„Touto cestou se obracíme na pamětníky nebo jejich potomky s prosbou o pomoc. Pokud máte doma
jakékoliv doklady vztahující se k této tématice – povolávací doklady, propouštěcí listy ze zajetí, dopisy či
fotografie nebo jiné, prosíme o jejich zapůjčení. Uvítáme každý příspěvek, dodatek či korekturu“, vzkazuje
Jiří Neminář z Píště, jeden z mužů mapující osudy vojáků. Veškeré zapůjčené materiály, které ani nemusí
být z válečné doby, budou po zpracování navráceny. „Po předchozí telefonické domluvě přijedeme kamkoliv
na Hlučínsko a vše potřebné vyřídíme na místě“, vzkazuje ještě p. Neminář s tím, že informace i fotografie
je možno zaslat také e-mailem. Kontakty: telefon : 732 731 826, e-mail: jura.neminar@seznam.cz.
O
výsledcích
dosavadní
práce
dobrovolníků
se
můžete
přesvědčit
na
webu:
http://www.hultschinersoldaten.de/__cz/beweggruende.php.

Setkání chrámových sborů regionu Hlučínska tentokrát v Bolaticích
Nevšední sváteční odpoledne prožili příznivci
duchovní hudby první říjnovou neděli v kostele
sv. Stanislava v Bolaticích. Sjelo se zde totiž na
deset chrámových sborů z regionu Hlučínska (z
obcí Bolatice, Bohuslavice, Hlučín, Hněvošice,
Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Píšť, Sudice,
Štěpánkovice). Kulturní zážitek ze Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska měli
všichni, kteří vážili cestu a přijeli si poslechnout
v podání mnohačlenných sborů to nejlepší z
jejich repertoáru.Sváteční odpoledne završila
všemi sbory společně (bezmála 300 osob)
zazpívaná mariánská píseň Madonna.
___________________________________
___________________________________________
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