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______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
listopadové vydání Rohovského zpravodaje nemohu začít jinak, než zpětným pohledem na nedávné komunální
volby, které se konaly ve dnech 10. a 11. října letošního roku. Před těmito volbami jste byli informováni o
průběhu, organizaci voleb, ale také o kandidátech do zastupitelstva obce, kteří byli seskupeni do čtyř volebních
kandidátek. Stejně jako před čtyřmi lety jste měli možnost vybírat z 36 občanů obce, kteří měli zájem být
v zastupitelstvu obce a pracovat pro obec. Ze samotných voleb vyšlo devět nových zastupitelů (5 staronových
a 4 noví členové). Ti mezi sebou na prvním - ustavujícím zasedání, které se konalo 3. listopadu zvolili starostu,
místostarostu, předsedy a členy finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo v této volbě zvolilo starostou obce mne a to již počtvrté. Této volby (i když nebyla jednohlasná)
si velmi vážím a všem za důvěru děkuji. Místostarostou obce byla členy zastupitelstva zvolena Hana Birtková,
která je zároveň zcela novým členem zastupitelstva obce. Předsedou finančního výboru byl zvolen Martin
Vehovský a předsedou kontrolního výboru Miroslav Masnica. Všem výše uvedeným přeji mnoho úspěchů
v jejich funkcích a nám všem - zastupitelům obce, vzájemnou spolupráci na bezvadné úrovni. Také účast
ve volbách byla v naší obci velká 70,02 %, (v předešlých volbách, v roce 2010 to bylo 70,3 %).
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou moc poděkoval Vám všem, kteří jste mi vyjádřili podporu
u voleb tím, že jste mi dali svůj hlas. Počet hlasů mě velmi potěšil a je pro mne znamením, že odvádím dobrou
práci ve prospěch 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 jedné osobě, 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 obce - paní Jarmile
Návratové, panu Pavlovi Lazarovi a panu Tomáši Hluchníkovi, kteří se do letošních komunálních voleb
nezapojili a také panu Petrovi Tomíčkovi, který bohužel ve volbách neuspěl, za jejich dosavadní práci členů
zastupitelstva obce ve volebním období 2010 – 2014. Jejich přístup k této práci byl bezesporu přínosný 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, závěrem dnešního krátkého úvodního slova Vám ještě jednou děkuji za podporu, udělám
společně se zastupiteli naší obce vše, abych Vás nezklamal a dále naši vesnici rozvíjel k lepšímu a lepšímu
obrazu. Samozřejmě k tomu budeme potřebovat nezbytnou podporu, ale také finance, o které se s doposud
nabytými zkušenostmi budeme i nadále snažit je získávat. Na začátku tohoto volebního období chci stejně jako

____________________________________________________________________________________
před čtyřmi lety sestavit Strategický plán rozvoje obce Rohov, který však hodlám sestavit s širokou veřejností
a jejímž výsledkem by měl být plán aktivit, které potřebujete vy sami.
Přeji Vám všem do nadcházejícího měsíce mnoho zdraví, spokojenosti a vzájemného porozumění mezi sebou.

Daniel Procházka, starosta
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Rohov
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce na období 2014 – 2018.

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
:
Počet odevzdaných úředních obálek
:
Volební účast v %
:
Celkový počet hlasů pro všechny volební strany :
Volební strana
Č. 1 SPORTOVCI
Č. 2 Roháček pro všechny
Č. 3 Za další rozvoj Rohova
Č. 4 Rohov – náš domov

477
334
334
70,02 %
2571

Počet hlasů pro
jednotlivé volební strany
532
327
483
1229

Počet hlasů
v%
20,69 %
12,71 %
18,78 %
47,80 %

Složení nového Zastupitelstva obce Rohov (podle počtu získaných hlasů)
1. p. Daniel Procházka (240)
6. p. Antonín Komárek (109)
2. ing. Artur Komárek (189)
7. p. Miroslav Masnica (106)
3. ing. Karel Komárek (139)
8. Mgr. Hana Birtková (105)
4. p. Martin Halfar
(133)
9. p. Vilibald Vehovský (75)
5. p. Martin Vehovský (133)
Všem zvoleným členům zastupitelstva přejeme hodně úspěchů v jejich náročné práci.
Vážení dříve narození spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat

v pátek 21. listopadu 2014 od 14.00 hod. do sálu Obecního domu
na tradiční

předvánoční setkání seniorů
V programu se představí děti z MŠ Rohov, o hudební doprovod se postará
jako tradičně dechová kapela Rohovanka se svými sólisty !

Jako host vystoupí zpěvák Zdeněk Krásný, který je
známý také z populárního televizního kanálu Šlágr !
Občerstvení bude zajištěno !
Přijďte se pobavit, těšíme se na shledání s Vámi !
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Vítání občánků se uskuteční 7. prosince 2014
Skvostem nebes je slunce, skvostem domu je dítě.
Čínské přísloví
Vážení rodiče narozených dětí v roce 2013 a 2014, budete pozváni
k slavnostnímu přivítání novorozených občánků do života, které se uskuteční
v neděli 7. prosince 2014 ve společenském sále Obecního domu. Přesnou hodinu
zahájení Vám sdělíme na pozvánce.

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Informace k úhradě poplatků
Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpad, dále poplatek za psa a za odvod
odpadních vod do obecní kanalizace, ať tak učiní v co nejkratším termínu v pokladně obecního úřadu !
_____________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pondělí 1.12.2014 !
_________________________________________________________________________________
Akce, které jsou plánovány dle
kulturního kalendáře do konce
roku:
Pátek 21.11.2014 - Setkání seniorů – od
14:00 hod. v sále Obecního domu
Sobota 29.11.2014 – Adventní jarmark a
dílna
– v prostorách celého Obecního domu
Čtvrtek 4.12.2014 – sv. Mikuláš - kaple
sv. Petra a Pavla a sál Obecního domu
Neděle 7.12.2014 – Vítání občánků - sál
Obecního domu
Sobota 20.12.2014 - Rohovský krmáš – mše
svatá v kapli sv. Petra a Pavla, poté kulturní
program v sále Obecního domu
Prosinec - Zpívání u vánočního stromu
Prosinec – Turnaj ve stolním tenise a
fotbalové utkání - pořádá TJ Spartak Rohov
Prosinec - Veřejné bruslení – v Buly Aréně
Kravaře, pořádá SDH Rohov

Nad rámec těchto akcí připravujeme
adventní nebo vánoční koncert v sále
Obecního domu ! O termínu budete
s předstihem informováni !

Společenská
kronika –
měsíc říjen 2014
Jubilanti – 65 let 1 občanka

________________________________________________________________________________
Zveme děti a rodiče ve čtvrtek 4. prosince 2014
2014
na

Mikulášskou nadílku
Nejprve bude v naší kapli v 17 hodin sloužena mše svatá za účasti svatého Mikuláše
a pak půjdeme do obecního domu, kde si od 18 hodin zazpíváme
a zahrajeme hry, nebude chybět sladká nadílka. Těšíme se na Vás !
Roháček, o.s.
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Sportovní okénko
Vážení čtenáři sportovní rubriky Rohovského zpravodaje,
dovolte, abychom vás informovali o právě skončené podzimní části soutěže mini žáků OKFS Opava. Náš
tým TJ Spartak Rohov obsadil v konkurenci 8 týmů, jak už je našim dobrým zvykem, opět 2.místo se ziskem 16
bodů. Sami jste se mohli o výkonech našich malých hráčů přesvědčit ve třech domácích utkáních, při kterých
padalo mnoho gólů a také divácké rekordy. Za vaši diváckou přízeň mockrát děkujeme a věříme, že nám
zůstanete věrni i v jarní části soutěže. Za tým mini žáků trenéři Martin Halfar a Roman Halfar
AKTUÁLNÍ TABULKA:

1. Hlučín A

7

5 1 1

78 : 11

16

2. Rohov

7

5 1 1

62 : 29

16

3. Štěpánkovice

7

5 1 1

49 : 37

16

4. Hněvošice

7

4 1 2

52 : 51

13

5. Hlučín B

6

2 0 4

48 : 45

6

6. Chlebičov

7

1 1 5

37 : 54

4

7. Háj ve Sl.

5

1 0 4

13 : 42

3

8. Oldřišov

6

0 1 5

23 : 94

1

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Spisovatelka Anna Malchárková, po úspěšném románu Grunt, za který byla nominována na Evropskou
literární cenu za rok 2014, svým čtenářům nabízí další, neméně poutavý román s názvem Vyhnalovec.
Ve své nové knize přiblíží čtenáři období začátku dvacátého století, které po první světové válce přineslo rozpad
stávajících státních zřízení včetně rozpadu Slezska. Děj románu nás zavede do hraničního pásma mezi Pruskem
a Rakouskem, na odlehlé místo, kde stojí osamělý dům. Obestřen tajemstvím a vzdálen od lidského společenství
si vysloužil název Vyhnalovec. V něm žije pašerák Mikuláš Zach se svou ženou a třemi syny. Zaběhnutý řád a
ticho domu na krátký čas naruší příchod neznámé dívky, které se později citelně dotkne rozdělení území
Ratibořska.
Čtenář bude vtažen do dění v domě i v blízkém okolí, bude prožívat několik let s
jeho obyvateli, poodhalí tajemství pašeráckých stezek a způsobu přechodu hranic s
pašem. Nesnadné živobytí a nezaměstnanost v tomto odlehlém koutku země nutilo
lidi z obou stran hranic pašováním živit rodiny nebo si tím jen přilepšovat. Postavy
románu jsou docela obyčejní lidé vtažení do soukolí dějin pohnuté doby. Žijí svůj
každodenní život se svými tužbami i s množstvím překážek, s kterými se snaží
vyrovnávat. Do jejich životů zasáhnou také změny, které nastaly v roce 1920
připojením Hlučínska k Československu. Byly přijímány s nelibostí, narušily
zaběhnuté pořádky a vyostřily mezilidské soužití.Ve jménu přežití se však lidé učí
brát věci tak, jak přicházejí a přizpůsobují svůj každodenní život podmínkám nové
republiky. K celému historickému problému Hlučínska je výstižné vyjádření prof.
PhDr. Josefa Jařaba. „Jak pravdivé a hluboké bylo a je, že otázka Hlučínska je
otázkou chleba.“ Na závěr krátké anotace knihy citujeme závěr předmluvy k
románu Vyhnalovec: Když člověk dočte, musí si uvědomit, že obraz titulu
knihy se nevztahuje jen k opuštěnému domu na křižovatce státních hranic, ale že takovým
„Vyhnalovcem“ středoevropských dějin bylo vlastně celé Hlučínsko. I tento román by měl přispět k
tomu, aby tomu už tak nadále nebylo.
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.
Křest knihy proběhne v pátek 28.11.2014 v 17 hod. v Muzeu Hlučínska v Hlučíně !
Kniha Vyhnalovec je již k zakoupení na obecním úřadě za cenu 190,- Kč !
Na obecním úřadě je stále možnost zakoupení dalších knih:
• spisovatelky Evy Tvrdé - Okna do pokoje, Pohádka o červené kostce, Dědictví, Andělé tabulky a sny
• spisovatelky Anny Malchárkové – Grunt, Album
• spisovatelky Jany Schlossarkové – Už by teho bylo došč!
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Kabaretní fraška z pera Emila Artura Longena pod názvem Dezertér z Volšan se představila v nastudování
Ochotnického spolku z Bělé v sále Obecního domu v Rohově v sobotu 18. října 2014 od 19.00 hodin. Diváci,
kterých se sešlo na 89, se výborně bavili.

_______________________________________________________________________________________
Výsadba nové stromkové aleje v Rohově – sobota 25. října 2014

________________________________________________________________________________________

Setkání chrámových sborů Hlučínska
XVII. ročník Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska proběhl v neděli 5. října
2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Šilheřovicích. Zúčastnilo se 11 chrámových
sborů, a to ze Štěpánkovic, Hati, Kobeřic,
Hněvošic, Chuchelné, Bolatic, Oldřišova,
Ludgeřovic, Píště, Sudic a Kravař. Sbory
vystoupily u oltáře, kromě sboru z Kravař,
který svůj program přednesl z kůru chrámu.
Každé hudební těleso pod vedením svého
sbormistra zazpívalo tři písně. Před vlastním
vystoupením každého sboru konferenciérka
sbor představila a řekla o něm základní
informace, co se týká zahájení činnosti,
repertoáru, vystoupeních apod. Každý člen
sborů byl na závěr odměněn památnou medailí s vyobrazením šilheřovického kostela a názvem XVII. Setkání
chrámových sborů 2014 v Šilheřovicích, taškou s upomínkovými předměty obce Šilheřovice a občerstvením.
Sbormistrům byla předána jako projev uznání kytice květů.
Zúčastnil se také chrámový sbor při chrámu sv. Jana Křtitele v Sudicích, kterému děkujeme za reprezentaci.

______________________________________________________________________
USKUTEČNILO SE

V sobotu 25.října 2014 v ranních hodinách jsme se společně setkali s našimi táborníky opět, a to na již tradičním
,,potáborovém setkání“. Letos jsme se rozhodli akci okořenit, a tak jsme se vydali vlakem z Chuchelné do
Hradce nad Moravicí a odtud pěšky do Žimrovic. Zde jsme přespali jednu noc v tělocvičně v Areálu dobré
pohody. Byť nám počasí moc nepřálo, nám to nevadilo, a společné setkání jsme si patřičně užili. Na programu
byli různé hry, poznávání okolí, tradiční táborák, a také příprava oběda v podobě kotlíkových polévek. V neděli
v odpoledních hodinách jsme se vydali opět pěšky do Hradce a pak vlakem do Chuchelné. Se všemi táborníky
jsme se rozloučili a už se moc těšíme na další rok.
Roháček, o.s.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.11.2014 jste při pohledu z oken mohli vidět světlušky. Nejednalo se o klam, ale
o každoroční akci: SVĚTLUŠKOVÝ REJ. Letos tato akce musela být kvůli počasí 2x odložena, ale napotřetí
to již vyšlo. ☺ Od 16.30 se začaly scházet děti v doprovodu svých rodičů před obecním domem. Poté jsme se
vydali průvodem obcí. Děti měly za úkol najít svého broučka. Ti na ně čekali na hřišti. Ovšem, protože broučci
poztráceli své lucerničky, tak jim je děti musely najít (ty byly v areálu bývalé skládky). Celá cesta vedla na
Kučakovec, kde děti ukázaly broučky a jejich lucerničky a získaly sladkou odměnu. Poté si děti a rodiče opekli
špekáčky či se zahřáli něčím teplým (děti čajem a rodiče svařákem či punčem☺). Byť byla letos účast o něco
menší než v loňských letech, věříme, že se účastníkům líbilo a před nadcházející zimou si naposledy připomněli
krásu a romantiku plápolajícího ohně a rozzářených lucerniček a lampionů.
Roháček, o.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Knihovna informuje…
Místní knihovna Rohov spolu s Mateřskou školou Rohov opět, stejně jako loni, navázala spolupráci. Děti
z místní školky letos poprvé navštívili knihovnu a to v pátek 14.11.2014. Nejdříve bylo dětem ukázáno, které
knížky jsou pro děti a kdo se v nich „schovává“. Poté děti přečetly společně s paní učitelkou pohádku, kde paní
učitelka četla slova a děti pak „četly“ obrázky. Vše se neslo v duchu tématu lesní zvířátka. Věřím, že letos
budeme znovu s mateřskou školou spolupracovat a děti budou rády naslouchat pohádkám, které jim rodiče
budou číst.
Adéla Komárková, knihovnice

______________________________________________________________________
Vánoční představení dětí ZŠ a MŠ Sudice
a Vánoční jarmark 2014
každoroční předvánoční show spojená s prodejem výrobků, které jsme sami vyrobili……

Kdy: 14. 12. 2014, začátek ve 14:30 hod.
Přijďte se těšit s dětmi na Vánoce!
Srdečně zvou děti, učitelský sbor, vedení a všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Sudice
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy Sudice
Tvořivá soutěž PODZIMNÍČEK
S příchodem podzimu se mohli žáci naší školy zapojit do tvořivé soutěže s názvem PODZIMNÍČEK. Z
potřebných přírodnin (listů, kukuřice, jeřabin, šišek, dýně, brambor, bukvic, kaštanů, ořechů, kůry dřevin,
mechu) a uplatněním nápadů a fantazie vznikaly krásné podzimní výrobky, které děti přinášely do školy. Jako
každý rok jsme byli velmi překvapeni, jaké krásné a nápadité výrobky se podařilo dětem vyrobit.
Na konci soutěže se sešlo 34 výrobků, jeden hezčí než druhý. Vybrat ty nejkrásnější pomohli svým hlasování
sami žáci. A jak to tedy dopadlo?
III. kategorie: 6. - 9. třída
I. kategorie: 1. a 2. třída
II. kategorie: 3. - 5. třída
1.
Veronika Halfarová (7. třída)
1. Michal Gorcsakovszki (1. tř.)
1. Denisa Zámečníková (5.tř.)
2.
Dominika Strnisková (7. tř.)
2. Robin Hrušťák (1. třída)
2. Klára Kašná (4. třída)
3.
Veronika Hluchníková (8. tř.)
3. Maxmilián Slanina (2. třída)
3. Ivo Harazim (4. třída)
Za organizaci soutěže Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Zdeňka Diňová.
__________________________________________________________________________________________
3. místo aneb… Bronz a cenné zkušenosti se počítají
V úterý 28. října 2014 se žáci 8. třídy ZŠ a MŠ Sudice opět
zúčastnili MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE NÁŘEČÍ MORAVSKÉ
(PRAJSKÉ)
v polských
Křanovicích.
Školu
jmenovitě
reprezentovali - Adam Lampa, Daniel Šušolík, Tereza Nevřelová,
Sára Nemčeková a Eleanor Samy. Tématem letošního VIII. ročníku
byla „JUBILEA“. Naši žáci předvedli odborné porotě scénku
s názvem – „Roxy slaví plnoletost aneb netradiční oslava 18.
narozenin jednej děvuchy“. Naši mladí herci letos obsadili krásné
třetí místo, ke kterému jim ze srdce blahopřejeme. I když jsme
možná podle někoho získali „pouze“ bronz, náš cíl byl přesto
naplněn. Naši žáci získali další cenné zkušenosti, předvedli svá
herecká nadání a pobavili přítomné publikum, od kterého sklidili
zasloužený potlesk. Herci si zaslouží slova chvály ještě z jednoho
důvodu. Přestože mohli trávit 28. říjen kdekoli jinde, rozhodli se i ve svém volném čase reprezentovat svou
školu a za to jim patří „VELKÝ DÍK A UZNÁNÍ“. Děkujeme.
Mgr. Michal Kunický____

Halloween aneb… Jak si strašidla užila páteční strašení Halloweenské odpoledne proběhlo na naší
škole v pátek 31. října 2014. Strašidla a strašidýlka opustila své hrady, zámky a přiletěla se pobavit do
tělocvičny naší školy. A pravá halloweenská párty, která místy připomínala film „Ať žijí duchové“, se náramně
povedla. Ne všichni byli sice ve strašidelných maskách, ale každý kdo přišel, ať v masce nebo bez ní – si
zasoutěžil, zamlsal, pořádně zatančil…Prostě se s chutí pobavil. Bohatá tombola, skvělé občerstvení, spousta
her, soutěží – Halloween 2014 prostě neměl chybu. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se letošního
Halloweenu zúčastnili. Zvláštní poděkování pak patří vedení školy za podporu při organizaci této akce a také
žákům 8. a 9. třídy, kteří celý Halloween připravili a zorganizovali. Poděkování také patří starostovi Sudic
panu Petru Halfarovi, starostovi Třebomi panu Jaroslavu Vlkovi, starostovi Rohova panu Danielu Procházkovi
a STROMU Sudice (Sdružení rodičů a přátel školy) za finanční podporu. V neposlední řadě děkujeme také
obci Rohov za zapůjčení hudební a zvukové aparatury. Velké uznání patří rovněž všem rodičům, kteří
připravili výborné pohoštění nebo věnovali krásné ceny do tomboly. DĚKUJEME. Mgr. Michal Kunický

__________________________________________________________________________________
Sluneční soustava V pondělí 20. 10. 2014 se 4. třída a část 5. třídy zúčastnily projektu NatTech v oblasti
Dolních Vítkovic v Ostravě. Tento dopolední program byl zaměřen na téma Sluneční soustava. Během
tříhodinového programu si žáci naší školy nejen zopakovali informace o naší Sluneční soustavě, ale také se
dozvěděli spoustu nových poznatků o planetách, vesmíru, černých a červích dírách. Vše bylo uděláno hravou
formou. Žáci měli možnost pracovat s tablety, k vidění bylo spousta zajímavých videí a samozřejmě nechyběla i
teoretická část. Na závěr projektu měli žáci možnost nahlédnout do expozice, kde si mohli vyzkoušet různé
zajímavé věci.________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
SFC Opava- Spartak Rohov 6:8
Zápas mini žáků
V neděli 16.11. jsme přijali pozvání k sehrání přípravného utkání se Slezským FC Opava. Utkání se hrálo za
typického podzimního počasí v tréninkovém centru mládeže v Kylešovicích na umělé trávě. Ač to pro nás byl
zápas, v němž jsme převážně chtěli sbírat zkušenosti, tak jsme domácí borce pořádně zaskočili a po velmi
dobrém a bojovném výkonu zvítězili 8:6. Průběh utkání byl velmi vyrovnaný a o výsledku rozhodla až poslední
pětiminutovka, kdy jsme našim hráčům slíbili pozápasový oběd v restauraci. Ti se toho samozřejmě nechtěli
vzdát a nasázeli domácím 3 rychlé góly a o utkání bylo senzačně rozhodnuto. To, že jsme v Opavě zanechali
dobrý dojem svědčí i nabídka na další vzájemnou spolupráci v lednu a únoru, kdy absolvujeme společné
tréninky v hale SFC Opava.
M. Halfar

______________________________________________________________________
Rohovanka v Oticích
Naše dechovka Rohovanka nehraje na akcích jen
v obci Rohov, ale také v širokém okolí.
Důkazem toho je fotografie ze setkání seniorů
v Oticích u Opavy, kde vystupovala 1.10.2014
v rámci tradiční akce „Setkání s občany nad 63 let“ !
Tuto akci pořádá vedení obce Otice, obecní úřad
a Komise rady obce pro kulturu, sport a rodinu.

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

SIGSERVIS s.r.o.
Jaselská
2942/31,
Opava, 746 01
-

-

-

-

Instalace čerpadel
a vystrojování
studen a vrtů dle
potřeb zákazníka
Prodej čerpadel a
domácích vodáren
včetně jejich
sestavení a
instalace u
zákazníka
Opravy čerpadel
včetně záručního i
pozáručního servisu
Opravy a prodej
elektromotorů
Poradenství

Kontakt:
+420 739 622 245
+420 739 439 887
-------------------Chcete se podělit o Vaše
zážitky, máte něco na srdci,
chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete
poslat e-mailem na adresu:
sekretariat@rohov.cz ,
donést osobně nebo vhodit
do poštovní schránky u
vchodu do Obecního domu !

_________________________________________________________________________________

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
Firma Bláža steel, s.r.o. Ostrava provádí ekologickou likvidaci vozidel. Provádí výkup autovraku a bezplatný
odtah nepojízdných vozidel, autovraků včetně protokolu o ekologické likvidaci.
Potřebujete se zbavit autovraku, které Vám hyzdí Vaší obec a znečišťují životní prostředí? Rádi Vám pomůžou.:
" Vážení občané, právě provádíme výkup a bezplatný odtah nepojízdných vozidel, autovraků, osobních i
nákladních včetně protokolu o ekologické likvidaci. Nabízíme zajímavé výkupní ceny. Více informací na
webu obecního úřadu nebo nonstop na infolince 777 321 587 nebo internetových stránkách
Pro případnou spolupráci nás prosím kontaktujte.
www.vykupautovraku.com. Děkujeme."

Fakturační údaje: Bláža steel, s.r.o. , 28. října 277, Ostrava- Hulváky 709 00, IČO: 63471710, DIČ: CZ6371710
Tel.: +420 777 321 587
__________________________________________________________________________________________

Máte problém s příjmem
Tv a Sat programů.
Seřídíme Vám televizní a satelitní antény,
dále naladíme a seřídíme programy.
Opravy televizních a satelitních přijímačů.
Opravy dálkových ovladačů.
Opravy Notebooku, monitoru a ostatní
spotřební elektroniky.

Kontakt:
Rataj Rudolf, Lesní 12, Bolatice
Tel.: 553 655 229,Mobil: 732 379 994
email: rataj63@seznam.cz
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