.

Vychází v dubnu 2014
č. 4/2014
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané,
dnešní úvodní slovo Rohovského zpravodaje bych rád hned v úvodu věnoval problematice „odkládání“ odpadů
v obci a především u sběrného dvora v areálu společnosti Ceta s.r.o. Kobeřice. Jak jistě mnozí z Vás zjistili,
máme již na tomto místě dokončeno oplocení celého dvora, máme strojně nadrcený takřka celý objem stavební
suti a zaměstnanci obce se každodenně snaží udržovat ve sběrném dvoru pořádek. Jsou však mezi námi
spoluobčané, kteří dodnes nepochopili, že pokud má obec zřízený sběrný dvůr, počítá se s tím, že bude mít
řízený provoz. Jinými slovy, pakliže bude kdokoliv z občanů mít potřebu odevzdat jakýkoliv odpad (vysloužilá
křesla, pneumatiky, či cokoliv jiného) je nutné tuto potřebu nahlásit na náš úřad ! Pro jistotu uvádím kontakty :
Obecní úřad v Rohově má telefonní čísla 553 761 091, 553 761 363 nebo mobil 602 538 210 (mobil starosty
obce). Proto Vás všechny žádám, abyste v případě potřeby nahlásili odevzdání a uložení svých odpadů
v obecním sběrném dvoře na tyto kontakty. V opačném případě se bohužel budeme muset smířit s tím, že se
nám budou neustále zvyšovat výdaje v odpadovém hospodářství a v neposlední řadě budou zaměstnanci obce
věnovat část pracovní doby úklidu sběrného dvora a ne třeba sečení trávy, úklidu veřejných ploch, či cokoliv
jiného v obci.
Něco málo o chystaných investičních projektech. Výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele stavby INLINE bruslařské dráhy jsme již zahájili, v pondělí 14. dubna bychom měli došlé nabídky prostřednictvím
výběrové a hodnotící komise posoudit a ke schválení v zastupitelstvu doporučit. Do dotačního programu obnovy
venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsme předložili dva projekty – projekt na další zvelebení naší kaple a
jejího bezprostředního okolí a dále pak projekt na obnovu dětského hřiště na ul. Na Kopci.
Do dotačního programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje 2014 jsme předložili projekt na obnovu
chodníků na „Hasenbergu“. O výsledcích posouzení těchto žádostí bychom měli vědět na přelomu dubna –
května. Další zpracovaný projekt, který jsme předložili do dotačního Programu péče o krajinu Ministerstva
životního prostředí ČR a ve kterém jde o další výsadbu stromořadí na ul. Slezskou směrem k Sudicím, byl
rovněž v termínu odevzdán a budeme očekávat výsledek hodnocení. V těchto dnech zahajujeme přípravu
neméně důležitého projektu, který nebude investiční, ale neinvestiční a tím je účast naší obce v letošním 20.
ročníku soutěže Vesnice roku 2014. Po roční pauze opět zkusíme štěstí a odborné porotě představíme naší obec
napříč všemi směry. Pro oživení paměti jen uvedu, že jsme se této velmi prestižní soutěže zůčastnili dvakrát.
V roce 2011 jsme se umístili na druhém místě v Moravskoslezském kraji a v roce 2012 jsme získali zelenou
stuhu za péči o přírodu a krajinu. V prvním případě jsme obdrželi finanční odměnu ve výši 100 tis. Kč a
ve druhém případě účelovou stoprocentní dotaci ve výši 400 tis. Kč. Takže do třetice……..
V předešlém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o hospodaření v oblasti odpadového hospodářství –
popelnice, velkoobjemové kontejnery, plasty, papír, atd. Z výsledků finanční rekapitulace jste mohli vyčíst, že
se nám zhruba o 50 tis. Kč snížily výdaje spojené s dofinancováním celého systému z prostředků obce.

__________________________________________________________________________________________
V loňském roce jsme dopláceli necelých 30 tis. Kč (předešlé roky cca 80 tis. Kč). Díky zavedení nového
systému, kdy si odvoz velkoobjemových odpadů a nově také plastů zajišťujeme sami obecní technikou, jsme
dosáhli nemalých úspor, které se bezesporu dotknou každého z nás – např. nezvyšováním ročního poplatku za
odpady. Pokud zhodnotíme celkovou produkci odpadů v naší obci, tak můžeme konstatovat, že patříme mezi
obce s vysokým podílem sběru plastů, avšak papír, nápojové kartony, či elektroodpad patří mezi komodity,
které se v Rohově moc netřídí, respektive neodevzdávají k dalšímu využití, přitom v obci takováto možnost
existuje již několik let. V souvislosti s tím se na Vás opětovně obracím s prosbou, abyste vyvinuli maximální
úsilí v třídění těchto odpadů – papír, elektroodpad (elektronika „černá i bílá“), baterie a nově také žárovky a
trubice ze zářivek. Děkuji mnohokrát…
To, že máme Velikonoce za dveřmi, již můžeme zpozorovat na nádherně rozkvetlých alejích v okolí Rohova.
Některým spoluobčanům bylo nadcházející velikonoční období připomenuto dokonce krásnými písněmi. Totiž
v předvečer svátku sv. Josefa, stejně jako každý rok, obcházeli domácnosti, kde bydlí všichni Josefové, naši
muzikanti z Rohovanky, kteří dodržují lidové tradice a na
svátek sv. Josefa hrají „před okny domovů“. Chtěl bych moc
poděkovat muzikantům z Rohovanky za to, že tuto ojedinělou
tradici dodržují a že Josefům každý rok zahrají.
Za pár dnů budou křesťané vstupovat do doby velikonočního
půstu. Jeho prvním dnem je Popeleční středa (zavedení
„popeleční středy“ se datuje někdy do 6.-7. století, kdy byl
začátek postního období přeložen ze 6. neděle před
Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby
vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní
den) a toto období trvá až do Bílé soboty. Následuje slavnost
Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční. Příprava na
Velikonoce má vést k důvěrnému spojení s Bohem. Proto Vám
Radostné velikonoční svátky
všem přeji tuto cestu bez překážek.
přejí občanům
zaměstnanci Obecního úřadu

Daniel P r o c h á z k a, starosta
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
_________________________________________________________________________________________
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od 1.1.2014
Sazba poplatku na rok 2014 činí pro poplatníka 500,- 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. Úhradu místního poplatku prosíme proveďte v pokladně obecního úřadu !,
zároveň můžete uhradit poplatek za psa 80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod do veřejné obecní
kanalizace 30,- Kč/1 osoba! S sebou na OÚ si prosím přineste vyplněný FORMULÁŘ K ÚHRADĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY : jedná se o formulář, kde bude uvedeno, za koho bude zaplacen
společným zástupcem místní poplatek (společný zástupce se uvádí ještě také do kolonky poplatníků !).
__________________________________________________________________________________________

Svoz plastů,nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve středu 30. dubna 2014 !
__________________________________________________________________________________________

DEN ZEMĚ V ROHOVĚ 2014
Dne 2.5.2014 se v obci bude konat již po sedmé akce „DEN ZEMĚ“. Bude proveden úklid v obci a jejím okolí!
Ve vstupní hale Obecního domu proběhne k tomuto tématu výstavka MŠ !
Budou vysázeny nové lesní stromky v obecním lesíku v „Druhém dole“, do výsadby budou zapojeni žáci ZŠ
Sudice. Kromě dětí a zaměstnanců obce se mohou do této akce zapojit také dobrovolníci !
Akce bude zahájena srazem všech účastníků v 8.00 hod. před Obecním domem !
__________________________________________________________________________________________

Společenská kronika
měsíc březen 2014

Jubilanti 55 let 1 občan
60 let 1 občan
65 let 1 občanka, 1 občan
Narození - 1 chlapeček

V obci proběhne
očkování psů
Zvěrolékař MVDr. Holeček
v obci provede očkování psů
proti vzteklině

v pondělí 5. května 2014
v době od 16.30 - 17.15 hod.
před budovou obecního domu !!!
Je nutné, aby psa doprovázela fyzicky zdatná
osoba. Majitelé psů, doneste si sebou očkovací
průkaz psa a hotovost na zaplacení poplatku za
provedení očkování ve výši 100,- Kč. Očkují se
psi od 6 měsíců !

Toto je jediný termín očkování !!!
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Zpráva o bezpečnostní situaci v rámci území obce Rohov za rok 2013

Jako každoročně předložila Policie ČR obvodní oddělení Kravaře svou zprávu o bezpečností situaci v obci za
rok 2013. Na území obce Rohov došlo v roce 2013 ke spáchání 4 trestných činů, došlo ke spáchání 6
přestupků, viz tabulka – porovnání s předešlými léty.
trestné
přestupky
řidiči pod vlivem alkoholu
dodání na protialkoholní
činy
nebo návykových látek
záchytnou stanici
1
7
1
0
2008
0
2
0
0
2009
8
10
0
0
2010
5
10
0
0
2011
2
4
0
0
2012
4
6
0
1
2013
Analýza trestných činů v rámci obce Rohov
V roce 2013 byly evidovány 4 trestné činy, což je o 2 skutky více než v roce 2012. Ze čtyř spáchaných trestných
činů se policií ČR podařilo objasnit dva skutky, v prvním případě se jednalo zjištění řidiče, který mařil výkon
soudního rozhodnutí, ve druhém případě šlo o trestný čin krádeže věcí z restaurace Na Hřišti v Rohově.
Celková vzniklá škoda při spáchání trestné činnosti za rok 2013 činí částku ve výši 42.553,- Kč.
Analýza přestupků v rámci obce Rohov
Za rok 2013 bylo evidováno 6 přestupků, což je o 2 více jako v roce 2012. Skladba je následující:
2 přestupky proti občanskému soužití, oznámeny správnímu orgánu při OÚ Rohov,
4 přestupky na úseku BESIP, ve všech případech se jednalo o dopravní nehody, kdy pouze jedna byla s lehkým
zraněním jednoho z účastníků, nehody byly šetřeny odd. dopravních nehod DI Opava.
Dopravní nehodovost
Dopravní nehody jsou prošetřovány skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru
PČR Opava. Za rok 2013 skupina dopravních nehod řešila v obci 4 dopravní nehody. Ze strany OOP Kravaře
nebyl v obci řešen žádný přestupek v dopravě v blokovém řízení.
Závěrečné shrnutí
Celkové shrnutí předchozích údajů nám objektivně ukazuje, jakých protiprávních skutků se dopustili pachatelé,
jsou zde zaznamenány a statisticky zpracovány jak trestné činy, tak přestupky. Bezpečnostní situace v obci
Rohov je vzhledem k loňskému roku mírně zhoršená díky zvyšujícímu se počtu spáchaných majetkových
trestných činů, kdy některé se policii podařilo úspěšně objasnit. Mezi obecním úřadem a obvodním oddělením
PČR Kravaře je dobrá spolupráce, která je zajišťována územně odpovědným policistou, jejich vedením, jakožto
i ostatními policisty OO PČR Kravaře. V rámci činnosti obvodního oddělení policie ČR v Kravařích byly
uskutečněny bezpečnostní opatření spočívající v provádění kontrol nalévání alkoholu mladistvým, kdy byly
kontrolovány vytipované restaurace a další zařízení.
Pokud nebudou společností i orgány PČR přijata opatření k eliminaci protiprávního
jednání, nelze očekávat zásadní změny ke zlepšení stavu bezpečnostní situace. Ze strany
obyvatel jde zejména o zajišťování svého majetku a zvyšování právního vědomí, ze strany
PČR o doplnění personálních stavů, vzdělávání policistů, zavádění nových metod a
technologií do praxe a zvyšování důvěry občanů v Policii ČR.
zpracoval : prap. Radek Bokiš, inspektor
schválil : npor. Mgr. Tomáš Martínek, vedoucí oddělení
_________________________________________________________________________
rok

Roháček, o.s. zve malé i velké čarodějnice i čaroděje na tradiční

„PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

Slet čarodějnické vrchnosti bude ve středu 30.dubna v 17 hodin u Obecního domu.
Poté se společně vydáme s čarodějnicí ,,Hexou“ průvodem vesnicí, a na Kučakovci se
s ní rozloučíme.
Nezapomeňte koště, klacek na párek a tu správnou čarodějnickou náladu, plnou
kouzel a zaříkávadel.
Těší se Roháček, o.s.
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Okénko z historie - Konec 2. světové války, osvobození obce Rohov a poválečná doba
V těchto dnech si připomeneme již 69. výročí konce 2. světové války. V následujících řádcích uvádíme hlavně pro
mladou generaci nahlédnutí do historie obce Rohov v tomto nelehkém období jejich dějin.
Dle materiálů ze Státního okresního archivu v Opavě a obecní kroniky:
Na jaře roku 1945 při postupu sovětských vojsk ze severu ve směru od Racibórze prošla Rohovem bojová linie.
Sovětská vojska dosáhla hranice Rohova 27. března 1945 a následujících 18 dní zde probíhaly urputné boje.
Rohov byl osvobozen sovětskou armádou 14. dubna 1945.
Obec byla během osvobozovacích bojů silně poškozena, když ze 117 domů zůstalo nepoškozených pouze 30, 31
domů bylo poškozeno lehce, 29 těžce a 37 domů vyhořelo nebo bylo zcela zničeno. Vážně utrpěla i budova školy
a místní kaple, mnoho hospodářských budov i elektrická síť. Přestože se obyvatelé snažili o co nejrychlejší
poválečnou obnovu obce, vzhledem k rozsahu škod se protáhla na mnoho let. Významnou pomoc pro obnovu
obce znamenaly finanční dary, které bezprostředně po osvobození získal Rohov od Českého Těšína a
v následujících letech od Rokycan a Ústí nad Labem. V roce 1950 se podařilo získat peníze na opravu válkou
zničených mostů, opravou prošla obecní silnice a započalo se s výstavbou kanalizace.
V roce 1955 začaly významnější stavební opravy a asfaltování na silnici Kobeřice – Rohov – Chuchelná. Ve
druhé polovině 50. let pak byla upravena ještě silnice ze Strahovic do Rohova. Při těchto úpravách byly nahrazeny
hlavní dřevěné mosty betonovými. Rohov leží na křižovatce dvou silnic – pravidelné autobusové spojení zde bylo
zavedeno v roce 1945 na lince Sudice – Kravaře – Opava a zpět a v následujících letech se nabídka autobusového
spojení stále rozšiřovala. Budova obecné školy byla průchodem fronty zničena, a proto bylo vyučování zahájeno
až v prosinci roku 1945 v místním hostinci pana Františka Komárka. Od roku 1946 pak vedení školy získalo do
pronájmu dřevěnou budovu, v níž bylo možno zajistit vyučování. Zrekonstruovaná budova školy byla otevřena 14.
prosince 1947. V polovině 50. let byla škola připojena na vodovod. V obci od roku 1947 pod správou školy
působila také mateřská škola, k jejímu osamostatnění došlo v roce 1956. Místní MŠ sídlila do roku 1954 v budově
školy, poté byla přestěhována do své vlastní dřevěné budovy vedle školy. Od roku 1961 byla MŠ přestěhována do
budovy MNV v Rohově.
Ustavující schůze místního národního výboru (MNV) se konala v obci 30. června 1946. V roce 1956 zakoupil
MNV budovu pro své kanceláře – dům č.p. 107, v této budově byla i velmi dobře zařízená pekárna, jíž MNV
zapůjčovalo na svátky nebo jiné příležitosti, aby občané nemuseli s pečivem zajíždět až do Sudic nebo Kobeřic.
Po rozsáhlé rekonstrukci byla v této budově otevřena také stálá kulturní místnost.
pokračování v příštím čísle
__________________________________________________________________________________________
Válečné hroby Zákon č. 122/2004 S., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Obecní úřad obdržel informace z Městského úřadu Kravaře k válečným hrobům. Najdete zde kontakty, kam se
obrátit v případě nálezu vojáka (ať už českého, německého či ruského).
Postup při nálezu ruského vojáka:
- Nálezce obeznámí příslušné ORP
- Příslušný pracovník ORP to nahlásí na MSK Ostrava a ten udělá další kroky
- Starosta ORP zavolá Policii ČR
- Po všech náležitostech ruský konzul rozhodne, kde bude voják pohřben. Vesměs jsou vojáci pohřbíváni
na ruských hřbitovech a to na náklady ruské strany
Postup při nálezu německého vojáka:
- Nálezce obeznámí příslušné ORP
- Příslušný pracovník ORP to nahlásí na MSK Ostrava a ten udělá další kroky
- Starosta ORP zavolá Policii ČR
- Ostatky německého vojáka jsou převezeny na hřbitov v Chebu a to na náklady německé strany
Postup při nálezu českého vojáka:
- Nálezce obeznámí příslušné ORP
- Příslušný pracovník ORP to nahlásí na MSK Ostrava a ten udělá další kroky
- Starosta ORP zavolá Policii ČR
- Ostatky českého vojáka jsou pohřbeny na místním hřbitově, kde byl voják nalezen a to na náklady obce
Kontakt ORP Kravaře: Bc. Karin Sniehotová, Dis – ORP Kravaře, tel.: 553 777 947, mob.: 605 221 045,
e-mail: karin.sniehotova@kravare.cz__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Aktivní činnost Rohovských žáků v mládežnickém družstvu ve Strahovicích.

Dne 8.3. 2014 proběhl 9.ročník halového turnaje mladších žáků ve Strahovicích „O pohár starostky
obce“, ve kterém žáci Strahovic obsadili krásné 1. místo.
Zdeněk Mrovec
Tip na výlet
Pondělí velikonoční - 21.4.2014 od 13.00 hod. se uskuteční Koňská procesí v Pietrowicach Wielkich
(Polsko) – Kostel Svatého Kříže. Průvod z této obce ke kostelu Sv. Kříže, starému 347 let, zde mše svatá a poté
zpět do Wielkich Pietrowic, kde bude další kulturní program.
________________________________________________________________________________________

Občanské sdružení Roháček o.s. zve všechny nadšence retro musiky a retro oblečení na

RETRO PÁRTY

V sobotu 26. dubna 2014 od 19:30 v sále Obecního domu v Rohově
Přijďte si zatančit na hity, které se budou pouštět z vinylových desek. Večerem Vás bude provázet
DJs Kuchyňka. Pro prvních 30 příchozích bude připraven speciální retrodárek
Vstupné: v retro 40 Kč, jinak 50 Kč
Bude připraveno pěkné občerstvení a skvělá zábava. Těšíme se na Vás, Roháček, o.s.
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy
Březen - měsíc knihy Z knih se učíme, dozvídáme mnoho zajímavých
informací, čteme pohádky, příběhy a také u nich odpočíváme. Jelikož je
březen měsícem knihy, děti z 1. třídy si do školy přinesly své oblíbené knihy,
aby si je mezi sebou představily, přečetly z nich krátké ukázky a obdivovaly
krásné ilustrace. Jak se dětem dařilo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii na
webových stránkách školy. Za 1. třídu Mgr. Kateřina Hrubá.
---------------------------------------------------------------------------------------------Pexesový turnaj Dne 17. března se na naší škole konal pexesový turnaj.
Turnaj byl určen žákům 1.stupně. Do utkání se přihlásilo 29 dětí, které byly rozděleny do dvou kategorií. První
kategorii představovaly děti z 1. a 2.třídy a druhá kategorie byla tvořena z žáků
3. a 4.třídy. Hrálo se s 18ti druhy pexes. Utkání bylo velmi živé, doprovázené
radostnými výkřiky i velkým potěšením. Do finále se však dostali jen ti
nejlepší s největším počtem nasbíraných pexesových dvojic. Výherci:
I.kategorie 1.místo Nikol Nováková, 2.místo Míša Nevřelová, 3.místo
Terezka Hluchníková, II. kategorie 1.místo Karolína Šromová, 2.místo Honza
Nevřela, 3.místo Eliška Svobodová. Ať už výherci či poraženi, všichni
z turnaje odcházeli velmi nadšeni. Mgr. Kateřina Hrubá a Mgr. Zdeňka Diňová

-----------------------------------------------------------------------------------VELKÁ CENA ZOO 2014 Ve středu 19. března 2014 se 5 žáků 7. třídy a
4 žáci 6. třídy vydalo otestovat své přírodovědné znalosti do ZOO v
Ostravě. Soutěžní téma tentokrát bylo „Obratlovci polárních oblastí“.
Soutěžní klání proběhlo ve výukovém centru ZOO a poté si žáci mohli
prohlédnout expozice podle jejich vlastního zájmu a výběru. Soutěže se
zúčastnilo přes 200 družstev a naši sedmáci se umístili na děleném 24 místě
a šesťáci na děleném 35 místě. Všem gratulujeme a věříme, že se jednou do
finále dostaneme! vedoucí přírodovědného kroužku Ing. Hana Nováková
------------------------------------------------------------------------------------------Opavský skřivánek V pátek 14. 3. 2014 proběhla již tradiční soutěž dětských lidových zpěváků „Opavský
skřivánek”. Naši školu reprezentovali Tereza Hluchníková a Dominik Hluchník, žáci 1. třídy. Děti měly
připravené dvě lidové písničky z Opavska nebo Hlučínska, které zpívaly bez hudebního doprovodu. Naši
soutěžící byli dobře připraveni, zpívali s chutí a snažili se podat co nejlepší výkon, ale do druhého kola se jim
bohužel nepodařilo postoupit. Odměnou jim byl čokoládový skřivánek, zážitky a zkušenosti z celé soutěže, ale i
naše uznání a pochvala za reprezentaci školy. Děkujeme.
Mgr. Kateřina Hrubá

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZVÁNKA VŠEM MAMINKÁM NA DEN MATEK
Maminečky naše milé, jste tak hodné, roztomilé.Již nějakou dobu přemýšlíme, jak vám na rtech úsměv
vykouzlíme. Uběhne pár dní a pátek, po něm přijde váš – Den matek. Radosti vám dáme alespoň trošičku,
společně vás zahřejeme na srdíčku. Velikou pusu z lásky dáme, jste to nejcennější, co v životě máme ☺
Milá maminko, zvu Tě na oslavu Tvého svátku k nám do školy v Sudicích v úterý 6. května 2014
v 16.00 hodin.

________________________________________________________________________________
Tenisová škola Sudice při Základní škole a Mateřské škole v Sudicích pořádá

PRÁZDNINY 2014
Příměstský sportovní a výchovný kurz pro děti již od 3 let pod vedením profesionálů
předškolní, školní a mimoškolní výchovy, kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Zaměřen na tři oblasti: tenis, minitenis,babytenis, pohybová a sportovní průprava, výuka anglického jazyka
Cíl: spojení zábavy a výchovy netradičním způsobem, zvládnutí tenisové techniky, taktiky a hry, všestranný
rozvoj pohybových schopností a osvojení nových pohybových dovedností, poznání nových kamarádů, vše
přiměřenou individuální a hravou formou pro děti a mládež
Místo konání : AREÁL Základní školy a Mateřské školy v Sudicích
Termín konání: 4. 8. – 8. 8. 2014,
2 100 Kč příměstská forma od 8:00 – do 17:00
zastupce@skolasudice.cz, tel. 733 103 465________________

__________________________________________________________________________________

Prodej RD v obci Štěpánkovice

Prodám rodinný dům 5+1 v obci Štěpánkovice. Dům je po kompletní rekonstrukci – nová střecha, kompletní
zateplení, nová fasáda, nová elektroinstalace (v mědi), nové omítky v celém domě, nové topení –plyn (možno
topit i krbovými kamny), nové rozvody vody, nová plastová okna, nové podlahy, nová koupelna. Ihned
k nastěhování.
U domu je menší pozemek.
Cena: 1.790.000,-Kč
Kontakt: Josef Sitko, tel.: 739 276 953
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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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