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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
do Vašich domácností se dostává další vydání Rohovského zpravodaje, které Vás bude informovat o dění v naší
obci v uplynulém období. V návaznosti na předešlé vydání Vás chci hned v úvodu informovat o dalších
investičních projektech, které nás ještě v tomto roce čekají. V areálu Centra volnočasových aktivit „Na skládce“
již byla po dokončení projektu IN-LINE bruslařské dráhy zahájena stavba skladu nářadí, který by měl sloužit
jednak k účelům ukládání nářadí a různých potřeb v rámci provozu tohoto areálu a zároveň jako prodejní stánek
při konání různorodých společenských či sportovních akcí. Ještě v letošním roce bude provedena vodovodní a
elektro přípojka k tomuto objektu, aby byl provoz zajištěn k plné spokojenosti všech uživatelů. Veškeré náklady
s tím spojené budou zajištěny z rozpočtu obce. Na sklad nářadí je v rozpočtu obce vyčleněno zhruba 340 tis. Kč,
rozpočet na vodovodní přípojku ještě stanoven není, avšak většina stavebních prací bude zajištěna svépomocí –
zaměstnanci obce. Na projekt „Sklad nářadí“ obec vyhlásila řádné výběrové řízení, ve kterém oslovila osm
stavebních firem (z toho čtyři z Rohova). Nabídku však zaslalo pět firem a z těchto byla zastupitelstvem obce
vybrána jako nejvhodnější – s nejnižší cenovou nabídkou, stavební firma pana Antonína Komárka z Rohova.
Stavba by měla být dle smlouvy o dílo hotová do konce listopadu. Další, neméně důležitou investiční akcí, o
které jsem Vás již informoval minule, je projekt „Obnova venkovské infrastruktury ke sportovním areálům
v obci Rohov“, jehož předmětem je obnova přístupových chodníků v obci a to konkrétně na ulicích Polní,
Luční, Horní a Dolní. Tímto projektem prakticky dokončíme obnovu všech chodníků v Rohově a až na drobné
výjimky budou v naší obci nové chodníky. Tímto se do jisté míry naplní dlouhodobý plán – mít v celé naší obci
zbrusu nové chodníky. I na tento projekt bylo zastupitelstvem obce vyhlášeno výběrové řízení, bylo osloveno
opět osm stavebních firem a opět cenovou nabídku zaslalo pouze pět firem. Jako nejvhodnější, s nejnižší
cenovou nabídkou byla zastupitelstvem obce schválena stavební firma pana Antonína Komárka. Náklady
spojené s touto stavební akcí jsou ve výši 630 tis. Kč a naší obci se podařilo získat dotaci z dotačního
programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje ve výši 250 tis. Kč. Stavební práce by
měly být zahájeny dle příznivých klimatických podmínek co nejdříve, ukončeny však nejpozději do konce
listopadu tohoto roku. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos bych rád požádal všechny občany, kterých se
budou tyto plánované stavební práce přímo dotýkat o součinnost a spolupráci pro rychlé a bezproblémové
provádění stavebních prací. Předem moc děkuji. Již nyní avizuji, že bude k dispozici použitá chodníková dlažba
formátu 30 x 30 cm za cenu 5,- Kč/kus. Budete-li mít zájem, kontaktujte buď náš úřad anebo mě osobně.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání, které se konalo v pondělí dne 11.8.2014 rozhodlo rovněž o
vyhlášení poptávkového řízení na dodavatele stromků vč. výsadby na projekt „Hrušková alej za Slezskou
II.etapa“. Jak je z názvu patrné, budeme v podzimních měsících pokračovat ve výsadbě hrušní a lip na polní
cestě směrem k Sudicím. Tímto se naše obce spojí novou polní, zpevněnou cestou lemovanou novými alejovými
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stromy. Tato cesta bude samozřejmě zpevněná materiálem, kterým disponujeme ve sběrném dvoře. Na tento
projekt se nám podařilo získat dotaci ve výši 71 tis. Kč (celkové náklady budou 76 tis. Kč). V rámci projektu
budou vysázeny hrušně v počtu 44 kusů a 12 lip. Dotace byla poskytnuta z Programu péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí ČR.
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás informoval o následcích lokálních záplav, které se naší obcí přehnaly
v pondělí 26.5.2014. Následky způsobené tímto lijákem se znatelně projevily mimo jiné i na majetku obce, když
byla poškozena obecní kanalizace, místní komunikace a vnitřní prostory obecních budov. Díky vstřícnému
jednání pojišťovny, u které je majetek obce pojištěn, budeme moci tyto následky odstranit. Bude se tedy jednat
o opravu ploch u obecního domu vč. oprav omítek v budově obecního domu a staré požární zbrojnice, dále pak
bude provedena oprava vtoku do obecní kanalizace u křižovatky sil. I/46 a II/466, opraví se kanalizace a
komunikace na „skládce“ a ke sběrnému dvoru a v neposlední řadě bude proveden monitoring obecní
kanalizace, abychom zjistili, v jakém stavu je naše obecní kanalizace na hlavním průtahu obce.
Dne 13.8.2014 byl náš úřad informován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Centrem pro regionální rozvoj
ČR), že již jsou vytvořeny dostatečné finanční prostředky na financování projektu „Silniční propojení
hraničních obcí Rohov a Krzanowice“ („stromková cesta do Krzanowic“). Znamená to, že již máme dotaci na
tento projekt připravenou a náš úřad bude pokračovat v přípravě samotné realizace projektu. Vzhledem
k pokročilému času předpokládám, že abychom zajistili vhodné podmínky pro stavební práce, budou tyto
provedeny na jaře příštího roku.
Pro doplnění ještě dvě důležité informace. V tomto měsíci byly spuštěny nové internetové stránky obce Rohov,
které jsou a budou průběžně doplňovány o novinky a zajímavé odkazy. V naší mateřské školce dojde ke změně
vedení. Na základě vlastního rozhodnutí se dosavadní ředitelka paní Ondrufová vzdala funkce ředitelky MŠ
Rohov. Obec následně vyhlásila konkurz na obsazení tohoto místa a předpokládáme, že do konce prázdnin bude
vybrána v rámci konkurzního řízení nová ředitelka. O výsledku konkurzního řízení vás budeme informovat
v dalším vydání zpravodaje. Touto cestou bych rád poděkoval paní bývalé ředitelce Ondrufové za její práci a
péči o rohovské děti v MŠ Rohov a popřál jí spokojenost na novém pracovním místě.
Ze společenského života :
V neděli 27.července se uskutečnilo tradiční letní setkání seniorů u dechovky. Zcela výjimečně se uskutečnilo
v prostorách sálu obecního domu, jelikož bylo venku horko a na „Kučakovci“ probíhaly a stále probíhají
stavební práce na otevřené budově. Domnívám se, že to nijak zásadně neovlivnilo průběh této akce a jsem rád,
že se setkání zúčastnilo množství našich seniorů. Na programu bylo vystoupení Bolatických seniorek,
k poslechu a tanci vyhrávala Rohovanka a na mé pozvání mezi nás zavítal otec Jacek Domaňski, nový kněz naší
farnosti. Ač bychom s tím počítali, otec Jacek nám obohatil program množstvím vtipů, optimismem a
společnými církevními písněmi, což velmi mile a příjemně překvapilo nejen mě. Otci Jackovi, stejně tak i
ostatním vystupujícím moc děkuji. U této příležitosti bych se chtěl občanům omluvit za to, že jsem našeho
nového pana faráře nepřišel přivítal o den dříve do naší kaple na jeho první mši svaté v kapli. Z časových
důvodů jsem to nestihl, avšak přivítání jsem uskutečnil o den později „v náhradním termínu“ – na Setkání
seniorů. Ještě jednou se omlouvám všem…
O týden později, v sobotu 2. srpna, patřila ulice Horní rohovskému Strassenfestu. Naši hasiči, jako tradiční
pořadatelé, věnovali přípravě, ale i samotnému průběhu této akce nemalé úsilí, které se jistě podepsalo na
hladkém průběhu akce. Chci moc poděkovat našim hasičům, rodinným příslušníkům, spoluobčanům, jakožto i
dobrovolníkům
za
veškerou
práci
a
obětavost.
Daniel P r o c h á z k a, starosta
------------------------------------------------------------------------Dne 1. srpna se v obci Třanovice, která v letošním roce
zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku
v Moravskoslezském kraji 2014 uskutečnilo slavnostní
předávání cen v této soutěži. Jak jste již byli informováni,
naše obec v rámci hodnocení v této soutěži v krajském kole
obdržela Diplom za vzornou péči o sakrální stavby v obci.
Zveřejňujeme Vám tímto tento Diplom v našem zpravodaji a
zároveň děkujeme všem občanům Rohova, kteří se jakoukoliv
měrou podíleli a podílejí na vzorném stavu těchto památek.
Pro doplnění uvádíme, že nad touto soutěží drží záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství a Moravskoslezský kraj.____________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 10.7. a 15.8.2014 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
________________________________________________________________________________
Občané, kteří doposud neuhradili místní poplatek za komunální odpady (splatný jednorázově do
30.6.2014, v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je možno poplatek
zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 30.6. a 30.9.2014), dále poplatek za psa a za odvod odpadních vod
do obecní kanalizace, ať tak učiní v pokladně obecního úřadu !
________________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 29.8.2014 !
___________________________________________________________________________________________________

Uzavření pošty v Rohově z důvodu školení !
Dne 9.9.2014 bude v obci Rohov uzavřená pošta. Důvodem je celodenní školení zaměstnanců pošt v Opavě.
__________________________________________________________________________________________

Ve dnech 11.08. - 24.08.2014
nebude ordinovat MUDr. Šimek.

Společenská kronika – měsíc červenec 2014

Jubilanti – 50 let 2 občanky
Zástup u MUDr. Hrubé ve Štěpánkovicích.
55 let 1 občanka,
Tel: 553 675 136
3 občané
Po, St, Čt, Pá
09:00 - 11:00 hod.
6
5
l
e
t
1 občanka
Úterý
13:00 - 15:00 hod.
S
ň
a
t
e
k
–
1
Nebude přítomna ani zdravotní sestra.
__________________________________________________________________________________________

Přehled vytříděných odpadů v obci
za I. pololetí roku 2014 předaných
svozové firmě Marius Pedersen a.s.:
plasty:
6,03 t
sklo čiré:
2,10 t
sklo barevné:
1,71 t
nápojový karton: 0,17 t
papír:
0,80 t (odevzdáno ve
sběrně Ritschny kovošrot, Kravaře)

Diakonie Broumov, sociální družstvo a OÚ Rohov

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní, knihy, peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční : v pátek 29. srpna 2014 (spolu se svozem plastů),

místo:

vystavit před rodinný dům

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:tel. : 491 524 342, 39 999 112, www: diakoniebroumov.org

___________________________________________________________________________________________________

Festival kultury Hlučínska a hlučínských řemesel se vydařil
Místní akční skupina Hlučínsko, o. s. a Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín
připravily na neděli 13. července Festival kultury a hlučínských řemesel. Od 14.00 hodin se tak rozeznělo
Mírové náměstí v Hlučíně folklorní a dechovou hudbou. Počasí organizátorům přálo a tak se na náměstí
postupně sešlo několik stovek posluchačů, kteří měli možnost zhlédnout různorodá vystoupení souborů
z Hlučínska. Program byl jako každoročně bohatý.
Festival zahájila dechová kapela Rohovanka. Za zvuku tónů známých písní se tak postupně začalo Mírové
náměstí v Hlučíně plnit prvními posluchači. Rohovanku vystřídal dětský folklorní soubor Majiček ze Šilheřovic.
Poté již za potlesku diváků vtancoval na plac taneční soubor Slunečnice z Kobeřic, který předvedl dvě taneční
vystoupení v rytmech známých písní. Se svým tanečním a pěveckým uměním se poté předvedl folklorní soubor
Karmašnice z Kravař. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek, které letos pro změnu předvedly divákům
sadu hlučínských tanců. Potlesk sklidily rovněž folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic a Škobránek ze
Štěpánkovic. V podvečer si diváci mohli opět zatančit polky a valčíky, tentokrát za doprovodu dechové kapely
Kobeřanka. Následně se náměstí začalo vlnit v rytmech známé hudby a své dovednosti předvedl taneční soubor
Vřes z Vřesiny. Sestry Lenka a Hanka Koskovy poté návštěvníkům zahrály několik známých melodií za
doprovodu harmoniky. Závěrečnou tečku za festivalem udělala dechová kapela Hlučíňanka, se kterou si
návštěvníci mohli opět zazpívat a zatančit v rytmu známých písní.
Součástí festivalu bylo také představení tradičních výrobků a řemesel z regionu. Návštěvníci tak měli
možnost zhlédnout ukázky kovářské výroby, paličkování, pletení, bižuterní výrobu apod. Obec Rohov
prezentovala pletenými výrobky paní Anna Pospěchová. Z tradičních regionálních pokrmů mohli návštěvníci
ochutnat např. sýrové výrobky, mini zákusky a samozřejmě hlučínské koláče. Osvěžit se návštěvníci mohli
rohovským pivem Rohan.
Věříme, že festival sklidil u diváků úspěch. Vystoupení byla opravdu různorodá, a tak si každý určitě
vybral to, co bylo jeho srdci blízké. Příjemně strávené odpoledne bylo navíc podpořeno bohatou nabídkou
občerstvení i atrakcemi pro děti.

Rohovanka

__________________________________________________________________________________
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Letní dětský tábor Velké Karlovice 2014
V úterý 15.července Roháček, o.s. vyplul společně
s 39 dětmi na palubě na 11-denní plavbu vstříc
novému dobrodružství. Tématem tábora byl
(Pod)mořský svět. Děti se na své plavbě setkaly
s námořníky, s piráty, hledaly poklad, luštily tajné
šifry, učily se Morseovou abecedu, orientovat se na
moři pomocí buzoly, hledat nepřátelské lodě
dalekohledem a spoustu dalších her a soutěží.
Tábor se opravdu vydařil, a nejen děti si odnesly
spoustu zážitků a nových kamarádů. Chtěli bychom
poděkovat všem za pomoc při realizaci tábora:
vedoucím, kuchařům, zdravotníkovi, sponzorům,
obecním úřadům Rohov, Strahovice, Chuchelná.
A v neposlední řadě také rodičům dětí a vedoucích.
Těšíme se opět za rok.
Roháček, o.s.
____________________________________________________________________________________

Milé děti, přijďte s námi a se svými kamarády oslavit

ZAČÁTEK ŠKOLY A OHLÉDNOUT SE ZA PRÁZDNINAMI
V sobotu 6.září od 16 hodin na Kučakovci
Budou připraveny různé hry, soutěže, odměny, něco dobrého do bříška.
Během odpoledne se budou promítat fotky z letního tábora.
Těší se na Vás Roháček, o.s.
________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ STRASSENFEST 2014
V pořadí již 19. ročník se uskutečnil v sobotu 2. srpna 2014 od 18.00 hodin opět za krásného tropického počasí.
Na ulici Horní připravili tuto akci jako již tradičně místní hasiči. Vystoupila dechovka Rohovanka se svými
sólisty, poté následovalo vystoupení country skupiny. Nechyběla ani bohatá tombola, do které věcné ceny
poskytli samotní občané. Děti potěšil skákací hrad zdarma, akce byla doprovázena stánkovým prodejem
různých specialit.
SDH Rohov děkuje všem občanům za příspěvky do věcné tomboly, dále za účast a příjemnou atmosféru na této
akci. Poděkování patří také starostovi obce a pracovníkům obce za pomoc při převozu lavic a mobilního pódia.
Za trpělivost a shovívavost patří díky všem občanům z ulice Horní.
SDH Rohov se těší na další ročník Rohovského Strassenfestu !

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 27. července 2014 akci Letní setkání seniorů u dechovky. Akce se uskutečnila
v sále Obecního domu, kde se sešlo v horkém letním odpoledni 40 seniorů. V úvodu bolatické seniorky svým
humorným vystoupením přispěly k tomu, že se přítomní výborně bavili. O hudební doprovod se tradičně postarala
Rohovanka se svými sólisty. Na akci rovněž zavítal nový pan farář Jacek Domaňski, kterému se na setkání velmi
líbilo. Pohoštění ve formě rohovských koláčů a kávy bylo zajištěno.

__________________________________________________________________________________

Okénko z historie
Rohov patřil ke skupině vsí zakoupených Karlem Maxmiliánem Lichnowským ve 2. polovině 17. století, kdy
došlo ke koupi spolu se Strahovicemi v roce 1676. Na severní straně od centra obce se nacházel hospodářský
dvůr o celkové rozloze 324,48 hektarů. Na dvoře pracovalo do 60 zaměstnanců. Správce dvora vykonával v roce
1921 Johann Primitz, v té době u něj praktikoval mladý bavorský aristokrat Hugo von Lerchenfeld.
Dochovaná správní a hospodářská budova z roku 1896 vypovídá o rekonstrukci dvora v 90. letech 19. století.
Architekt Lichnowských Julius Bühler pro dvůr navrhl bránu s kapličkou, dům správce, dvojici dvojdomků,
trojdům a drobné stavby váhy a studnice. Některé
z těchto staveb se nedochovaly. Dvojice
realizovaných dvojdomků s valbovou střec
hou a čelním střešním vikýřem si i přes drobné
změny (nové zděné verandy místo původních
dřevěných) dodnes uchovávají původní charakter.
Dům správce byl po druhé světové válce razantně
přestavěn a výtvarně zkomolen. Z brány dvora se
do dnešních dnů dochovaly pouze zděné části
brány. Vpravo – výseč z projektu brány dvora z roku
1915, ve štítě je pole s názvem dvora ROHOW a knížecí
erb Lichnowských s vročením stavby ._______________

_____________________________________________________________________

ROZLOSOVÁNÍ Soutěž mladší přípravka MINI žáci 1+4 sk.A - Slezské pekárny
Domácí
Rohov
Oldřišov
Hlučín "A"
Rohov
Hněvošice
Rohov
Štěpánkovice

Hosté
Chlebičov
Rohov
Rohov
Háj ve Slezsku
Rohov
Hlučín "B"
Rohov

Termín
30.08.
07.09.
15.09.
20.09.
27.09.
04.10.
14.10.

ČAS 17:00
ČAS 13:00
ČAS 17:00
ČAS 16:30
ČAS 14:30
ČAS 16:00
ČAS 16:00

Den
SO

NE
PO
SO
SO
SO

ÚT

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Firma Bernard Opoloný z Chuchelné oznamuje občanům, že od 1. srpna letošního roku byla znovu otevřená
takzvaná „Kotlíková dotace“, ze které můžete získat až 60.000 Kč.
Tato firma Vám zdarma zprostředkuje podání žádosti a rovněž zdarma vypracuje cenovou kalkulaci na
dodávku a montáž nového automatického kotle.
Případní zájemci nechť volají na telefonní číslo 602 954 821 za účelem dohodnutí osobní schůzky.
_________________________________________________________________________________
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 !

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ
Firma STANE p. Jiří a Jan Němcovi děkuje všem dobrovolným hasičům z Rohova za pomoc při
zásahu v domě čp. 18 na ulici Hlavní při intenzivním dešti dne 31. července 2014._____________
__________________________________________________________________________________
Oznámení
Oznamujeme všem rodičům, kteří mají zájem, aby jejich dítě ve školním roce 2014/2015
navštěvovalo výuku náboženství, aby se přihlásili u paní Pavly Němcové, bytem Na Angru 101
v Sudicích, do konce tohoto týdne a zároveň jí zaplatili pracovní listy.
__________________________________________________________________________________
Opis vodoměrů v obci ROHOV
V termínech : ve čtvrtek 7.8.2014 a v pátek 8.8.2014 a v pondělí 25.8.2014 a úterý 26.8.2014 bude pracovník
SmVaK Ostrava opisovat stavy vodoměrů v obci. Vystavte proto, tak jako obvykle, lístek s opsaným stavem
vodoměru ke vchodům svých rodinných domů a ponechejte jej zde až do úterý 26.8.2014 !!!

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bude vás zajímat – z obecní kroniky před šedesáti lety - rok 1954
Lidová myslivecká společnost
Do roku 1953 byla myslivecká společnost složena výlučně z cizích lidí. Nájemci rohovské honitby byli Antonín
Tvarůžka z Hradce u Opavy a JUDr. Baťa, soudce z Opavy. Počátkem roku 1954 projevili o myslivost zájem
místní občané a osm se jich přihlásilo v jarním období k mysliveckým zkouškám, z nichž šest je vykonalo
s úspěchem. Tento stav přinutil dosavadní mysliveckou společnost, aby byli přibráni také rohovští. A tak byla
v Rohově založena lidová myslivecká společnost. Byly provedeny doplňovací volby, po nichž byl výbor složen
takto: předseda Antonín Tvarůžka, hospodář
JUDr. Baťa, místopředseda a zástupce
hospodáře Albín Heinzke, správce státního
statku v Rohově, pokladníkem byl Max
Riemel, pokrývač z Rohova a jednatelem
Valentin Kužílek, ředitel Dětského domova
v Kravařích.
Honební obvod byl totožný s obecním
katastrem, jenž činil 619 hektarů. Členové
nové
lidové
myslivecké
společnosti
odpracovali po dvaceti hodinách na
dobrovolné žňové brigádě a vysadili 500
stromků.
Dne 31. října 1954 byl uspořádán hon na
bažanty, kterého se zúčastnili poprvé noví
Výstavba rodinných domů na Hasenbergu
rohovští myslivci. Dne 4.12.1954 se konal hon
na zajíce.
Bytová nouze, která byla celostátním úkazem, se projevila také v Rohově. Státní úřady a národní podniky
vycházely proto všemožně vstříc těm, kdož měli úmysl vybudovat si vlastní dům. Byly udělovány půjčky
nejlepším pracovníkům, kterým dokonce podnik, v kterém uchazeč pracoval, byl povinen zaopatřit stavební
materiál a pomáhat při přidělování stavebního místa.
V Rohově bylo přiděleno v roce 1954 osm stavebních míst, která ihned po přidělení ožila stavebním ruchem. Z
těchto osmi staveb byly do konce roku čtyři dokončeny. Na všech těchto stavbách se pracovalo svépomocí a
vesměs místními občany. Lidé, kteří stavěli, měli možnost zaopatřit si stavební materiál přímo u prodejny místní
Jednoty, která všechno zařídila.
V roce 1954 se v obci Rohov narodilo 10 dětí, zemřelo 9 občanů, bylo uzavřeno 11 sňatků.
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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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