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_____________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás ve stručnosti opět seznámil s děním v naší obci za uplynulý měsíc. V návaznosti na minulé
vydání rohovského zpravodaje pár doplňujících informací k protipovodňovým opatřením – bohužel jsme od
Vás nedostali žádné fotografie z letošních lokálních záplav, které by nám pomohly zmapovat rozsah škod a
dalšího ohrožení, avšak investiční záměr jsme zpracovali z dostupných podkladů a máme ho již hotov.
Cílem tohoto záměru pod názvem „Rohov – poldry“ je protipovodňová ochrana obce v návaznosti na
vytvoření významného krajinného prvku v zájmovém území. Jedná se o návrh výstavby tří poldrů
v jihovýchodní části obce (poblíž bývalého střediska JZD a v západní části obce napravo u silnice I/46
směrem na Kobeřice). Ochrana území před povodněmi a zlepšení životního prostředí se týká zástavby cca
19 rodinných domů, 800 metrů místní komunikace vč. objektů a 5 hektarů zahrad a lučních porostů.
V navrhovaných lokalitách (kde jsou navrženy poldry) se nacházejí odvodněné pozemky v degradovaných
nivách, využívané jako kulturní louky a orná půda, napřímené meliorační stoky bez doprovodných dřevitých
porostů. Z tohoto důvodu je nutno ochránit níže situovanou zástavbu. Zvýšený povrchový odtok
z přilehlého povodí ( 3 vytypovaných lokalit s plochou cca 5 km 2) způsobuje v návaznosti na místní
kanalizační síť její ucpávání nánosy z polí. Vytvářené bahnité nánosy vznikající při erozním smyvu
z přilehlých zemědělsky obhospodařovaných pozemků a přívalová povodňová vlna způsobují každoročně
škody nejen na těchto pozemcích, ale i přilehlých zahradách, sklepích domů a místních komunikacích.
Tento investiční záměr tedy navrhuje výstavbu tří poldrů, které by měly dostatečným způsobem zamezit
opakující se lokální záplavy, které jsou rok od roku častější. Tento dokument musí být samozřejmě
dopracován do vyššího stupně – pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nicméně je zpracován tak,
abychom již nyní věděli o opatřeních, které tyto negativní vlivy (lokální záplavy) eliminují. Vzhledem
k tomu, že jsou to protipovodňové opatření náročné i finančně, budeme logicky hledat vhodné dotační
programy na její financování. Připravili jsme se tedy již v této úvodní fázi zpracování na možnost získání
potřebné dotace a celý investiční záměr je koncipován na Operační program životní prostředí, jednoho
z dotačních programů Evropské unie. Je však nutno zmínit neméně důležitou skutečnost, že s těmito
stavbami poldrů musí souhlasit vlastníci dotčených pozemků. Požádáme tedy veškeré dotčené vlastníky
pozemků o jejich vyjádření a pokud budeme mít souhlasná stanoviska, budeme pokračovat dalším
zpracováním již projektové dokumentace.
Již v minulých vydáních zpravodaje jsme informovali o nezbytné pomoci našeho sboru dobrovolných
hasičů, kteří pomáhali s odstraňováním škod po záplavách. Za tuto pomoc ještě jednou děkujeme. Jsem rád,
že tuto nezištnou pomoc dobrovolných hasičů ocenil i Hasičský záchranný sbor v Opavě, který
prostřednictvím Moravskoslezského kraje schválil mimořádnou „povodňovou„ dotaci ve výši 22 980,- Kč
na nákup plovoucího čerpadla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace je účelově určená na nákup
plovoucího čerpadla NIAGARA, na žádné jiné technické prostředky ji nelze použít. Technika našeho
sboru se tedy opět zdokonalí a předpokládám i zjednoduší.________________________________________

______________________________________________________________________________________
Stavební úpravy v naší mateřské škole jsou až na montáž vstupních dveří, které budou provedeny v tomto
týdnu, hotovy. Rádi bychom Vás všechny, kteří máte zájem, pozvali na Den otevřených dveří v MŠ, aby
jste sami posoudili, v jakém prostředí naši nejmenší tráví svoje školkové období. V dalších dnech budeme
zpracovávat závěrečnou zprávu a budeme Moravskoslezský kraj, který nám významnou dotací pomohl
financovat celý projekt, žádat o proplácení zbývající části dotace.
Zahájili jsme rovněž přípravné práce na pořízení nového územního plánu obce Rohov. Někteří z Vás již na
tuto skutečnost reagovali žádostmi o změny či úpravy ve stávajícím řešení. Prosím znova i ostatní, aby
případné další návrhy zvážili a na náš úřad je doručili.
Ze společenského života :
V sobotu 21.srpna se uskutečnila nová zábavná akce – Maškarní karneval pro dospělé. Mezi návštěvníky
tato akce sklidila velký ohlas a není se čemu divit, pořadatelé této akce opět nezklamali a připravili další
bezvadnou akci, při které se sešlo mnoho z Vás, kteří se umíte bavit, a to je samozřejmě moc dobře. Moc
tedy děkuji všem, kteří se na této výborné akci podíleli. O týden později, v sobotu 28.srpna byl na pořadu
další z řady Dětských dnů – rozloučení s prázdninami. I když rozmary počasí hýbaly s nervovou soustavou
organizátorů, akce se uskutečnila a myslím, že opět na úrovni. Řada soutěží s odměnami byla na úvod
absolvována všemi dětmi, které posléze shlédly fotogalerii průběhu letošního dětského tábora na Kružberku.
Jak bylo vidět, děti se na táboře určitě nenudily a absolvovaly výborný týdenní program. Na závěr sobotního
odpoledne byla pro děti nachystána opravdu bohatá tombola (několik stovek cen !). Věřím, že se všem líbilo
a již nyní se těší na další dětskou akci v tomto měsíci.
V neděli 5. září odjel takřka plný autobus poutníků na zájezd do Vranova u Brna, kde se uskutečnila tradiční
pouť. Po příjezdu do Vranova byla sloužena farníkům z Rohova slavnostní mše svatá, kterou celebroval pan
kardinál Vlk a náš rohovský rodák otec Karel Hanslík, který naše poutníky v úvodu mše přivítal. Po
společném obědě se pokračovalo další zastávkou na propast Macocha, které je opravdu úchvatná. Jsem moc
rád, že i velká část rohovských seniorů se tohoto zájezdu zúčastnila, za což jim děkuji. Zvláště bych moc
poděkoval panu Richardovi Švanovi, který si veškerou organizaci vzal pod svou taktovku.
Rádi bychom Vás pozvali na další plánované akce na tento měsíc. V sobotu 18.září se uskuteční pravidelná
Drakiáda s táborákem. V případě nepříznivého počasí bude buď náhradní program nebo se Drakiáda
přesune na náhradní termín. Budeme Vás včas informovat obecním rozhlasem. V pozdních odpoledních
hodinách bude pro milovníky dobrého vína přichystána ochutnávka několika druhů vín a burčáku na
tradičním Vinobraní. Zveme všechny !
Zvláště bych rád pozval všechny děti na mezinárodní cirkus Pacifik, který se v naší obci představí ve
dvouhodinovém programu ve středu 22. září od 17.00 hod. na místním fotbalovém hřišti.
Vážení spoluobčané, přátelé, rád bych závěrem úvodního slova poděkoval všem lidem, kteří se zapojují do
každodenního života v Rohově, nebo presentují naši obec za hranicemi naší obce, děkuji za pomoc při
údržbě veřejných prostranství, ulic a ostatních ploch, za starost o Vaše domovy a přilehlé předzahrádky, za
tvůrčí práci ve spolcích i mimo ně, neboť Vaše práce i ve prospěch druhých je jen naší vizitkou, že
v Rohově stojí za to žít a být právem hrdi, v jakém prostředí žijeme. Moc Vám všem děkuji.
Daniel P r o c h á z k a - starosta

UPOZORNĚNÍ
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
Výměnu provádí odbor dopravy na Městském úřadě v Kravařích !

Pozvánka na Den otevřených dveří v mateřské škole
Srdečně zveme občany na Den otevřených dveří, který se koná v naší mateřské škole v pátek
dne 17.9.2010 od 15 do 16 hodin. Budete mít možnost poznat prostředí v mateřské škole a
prohlédnout si zrekonstruované prostory.

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ ___________________________________
Obecní knihovna

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Naše obecní knihovna opět po letních prázdninách bude mít od měsíce září výpůjční dobu
každý čtvrtek od 17 – 18 hodin. Knihovna disponuje novými cirkulačními soubory knih
z Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě, zveme všechny čtenáře k výpůjčkám!
Chcete-li se naučit pracovat v prostředí internetu, můžete přijít do knihovny a vyzkoušet si
práci s internetem zdarma, a to každé pondělí od 17.30 – 18.30 hod.!

Společenská kronika – měsíc srpen 2010
Jubilanti –
Sňatek – 1

55 let 1 občanka
75 let 1 občan
Úmrtí – 1 občan

Humanitární sbírka
Obecní úřad sděluje občanům, že ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět chystá na
začátek měsíce října vyhlášení humanitární sbírky – termín bude vyhlášen s předstihem v dalším čísle
zpravodaje !
Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden ve čtvrtek 30.9.2010 !

______________________________________________________________

V obci Rohov byla dokončena realizace projektu
„Modernizace venkovské
infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – II. etapa“, spolufinancovaného
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (osa IV – LEADER,
opatření IV.1.2. – Realizace místní rozvojové strategie – FICHE 3, hlavní opatření: III.2.1. – Obnova a
rozvoj vesnic – zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, pod registračním číslem
09/008/41200/126/001321)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

_____________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se - Rozloučení s prázdninami
Stalo se už tradicí v naší obci, že je na konec prázdnin připraven dětský den pod názvem „Rozloučení
s prázdninami“. Ani letos tomu nebylo jinak. Obecní úřad připravil na sobotu 28. srpna pro všechny děti
odpoledne s bohatou tombolou, soutěžemi, občerstvením a promítáním záběrů z letního tábora. I přes
počáteční nepřízeň počasí byla návštěvnost dětí i rodičů jako tradičně vysoká.

6. Prajzská pouť do Rud u Ratiboře k Panně Marii Pokorné - sobota 25. září 2010.
Program poutě:
9.00 Příjezd poutníků do Rud
9.15 Průvod poutníků do chrámu
9.30 Růženec – modlitba
10.00 Slavnostní Poutní mše svatá v bazilice minor
11.30 Kulturní program – dechová hudba, občerstvení, prohlídka obnoveného poutního areálu – bývalého
cisterciáckého kláštera
14.00 Mariánská pobožnost, svátostné požehnání
16.00 Předpokládaný odjezd domů
Termín přihlášek do 19.9.2010. Předpokládaná cena autobusové dopravy cca 200,- Kč. V případě
nenaplnění autobusů v obci, bude organizována svozná linka. Nutný platný cestovní doklad – pas,
občanský průkaz
Kontaktní osoba (dle zvyklostí v jednotlivých farnostech) nebo
Dagmar Suchá 604 687 391
Marie Pačková 553 651 758
Vilibald Švančar 607 953 354
MVDr. Jindřich Koska, 604 895 346 e-mail:dottore.uno@atlas.cz
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.8.2010: 9,76 % tj. 31 uchazečů o zaměstnání

_____________________________________________________________________________________

Okénko Základní školy v Sudicích – zahájení školního roku 2010/2011
www.skolaudice.cz
APROBACE
Mgr. Michaela Ferenzová
Mgr. Zuzana Pešátová
Mgr. Michaela Kršková
Mgr. Michal Kunický
Mgr. Pavel Ticháček
Mgr. Patrik Molitor
Mgr. Anna Černohorská
Mgr. Ivana Kobzová
Mgr. Magdaléna Czudková
Mgr. Miroslav Krist
Mgr. Blanka Halfarová
Mgr. Martina Staňková
Ester Medková, Dis.

Dějepis - Občanská výchova
Český jazyk - Hudební výchova
Matematika - Přírodopis
Český jazyk - Dějepis
Přírodopis - Základy zemědělské výroby
Přírodopis - Chemie
Němčina - Ruština
Ruština - Hudební výchova
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Diplomovaný specialista - obor sociální práce
Vedoucí školní družiny

POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 - 2011
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ZVEME VÁS
Obecní úřad Rohov pořádá

Akce se bude konat v sobotu 18. září 2010 v areálu Kučakovec a odstartuje v 15 hodin.
Přijďte si nejen zalétat s draky, ale i posedět - drakiáda bude spojená s opékáním buřtů,
takže si přineste klacíky na opékání.

Na cestě z Polska se v naší obci zastaví ve středu 22. září 2010
MEZINÁRODNÍ CIRKUS PACIFIC,
který uvádí nový program roku 2010. Ve dvouhodinovém programu uvidíte artisty,
kouzelníky, klauny, cvičená zvířátka, vrhače nožů, akrobaty v kopuli stanu, ohnivou
show. Magická show, ve které uvidíte největšího hada v ČR pythona, který váží 130
kg. Pokladna bude otevřena hodinu před začátkem. Děti do 3 let mají vstup zdarma.

Začátek v 17.00 hodin na místním hřišti TJ Spartak Rohov!
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Z církevního okénka -

Pouť na Vranov

Kapliční výbor uskutečnil v neděli 5. září 2010 zájezd na poutní
místo Vranov u Brna. Hlavní mši zde sloužil někdejší kardinál
Miroslav Vlk a potěšující pro poutníky bylo, že mu celebroval náš
rohovský rodák p. Karel Hanslík.
Po požehnání v 15 hodin byl odjezd na vyhlídku Macochy a po
zpáteční cestě domů jsme ještě navštívili v Ostravě – Zábřehu
nový kostel sv. Ducha v moderním stylu.
Cesta byla doprovázena zpěvem mariánských písní, počasí bylo
slunečné, nálada dobrá a všichni byli s úrovní zájezdu spokojeni.

_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Okénko mateřské školy
1.září začal opět další školní rok a naši
mateřskou školu bude navštěvovat 12
chlapců a 12 holčiček.Mnozí z nich
jsou úplní „nováčci“, a tak věříme, že
se jim mezi dětmi bude líbit a ve
„školičce“ se budou cítit jako doma.
Ve školním roce 2010/2011 budeme
pracovat podle školního vzdělávacího
programu zpracovaného do deseti
tématických celků, jehož motto
v letošním roce zní: „Jaro, léto,
podzim, zima – celý rok je prostě
príma“.
Střídání ročních období má výrazný
vliv na náš život a každá roční doba
má své kouzlo a neopakovatelnou
atmosféru, ikdyž se zdá, že se všechno
stále jen opakuje.Cílem našeho
vzdělávacího programu je vedení dětí k samostatnosti, k naplnění citových a sociálních vazeb.Povedeme
děti k iniciativě, tvořivosti a také ke schopnosti sami o sobě rozhodovat.Zaměříme se na kvalitu vnějších
podnětů, aby přirozená zvídavost dětí byla trvale zásobena náměty k činnosti a přemýšlení.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 3
JSEM ZÁCHRANÁŘ
Obce Hlučínska a Ratibořska připravily ve spolupráci s Martinem Hiltavským (hlavní organizátor akcí
Prajzská bez hranic) již třetí ročník česko-polského dětského táboru na téma „První pomoc a
záchranářství“. V letošním roce se táborová základna nacházela v obci Klokočůvek. Stanového táboru se
v termínu od 2. do 11. srpna 2010 zúčastnilo 52 dětí z „Prajzské“. Z celkového počtu účastníků byla
polovina dětí z polských příhraničních obcí Kietrz a Krzanowice.
Během deseti dnů děti prošly jak teoretickou, tak praktickou průpravou záchranářů z oboru vodní, horské,
vojenské, hasičské a zdravotnické záchranné služby. Děti během několika málo dní nabyly zejména
praktické zkušenosti o tom jak se zachovat v nejvážnějších situacích, ve kterých jde o záchranu lidského
života. Veškerá problematika poskytování první pomoci byla dětem vysvětlena na konkrétních ukázkách,
kterou zajišťovali zdravotníci školení na krizové situace.
Česko-polský tábor byl slavnostně zakončen v obci Bělá „Olympiádou záchranných složek“, tvořených
„mladými zdravotníky“. Celkovým vítězem olympijských her a celo-táborové hry se stala skupina dětí,
která po celou dobu tábora působila jako „Záchranáři z polní nemocnice“. Po deseti dnech zábavy, smíchu a
her se všechny děti ve zdraví vrátily ke svým rodičům. Za obec Rohov se tábora zúčastnil František
Hluchník.
Děkujeme všem obcím a sponzorům, kteří se podíleli na financování a organizaci táboru, který je pro
všechny jeho účastníky velice atraktivní a zábavný.
Pro značný zájem o účast na táboře Prajzská bez hranic připravujeme v roce 2011 dva turnusy, a to jeden v
červenci (pro děti ve věku 15 -18 let) a druhý v srpnu (pro děti ve věku od 9 do 15 let). Bližší informace k
připravovaným akcím pod názvem „Prajzská bez hranic“ je možné získat na tel. 776 285 010 nebo na
emailu: martin.hiltavsky@seznam.cz.

Pozvánka na Pohádkový hrádek
Obec Závada ve spolupráci s organizátory Prajzská bez hranic Vás srdečně zvou na zábavnou prajzskou
divadelní soutěž s názvem POHÁDKOVÝ HRÁDEK. Akce se uskuteční dne 18. září 2010 od 14 hodin na
hrádku v Závadě. Vstupné dobrovolné, historické kostýmy, rytířské hry, odměny a setkání se známými to
vše charakterizuje tuto akci. Přihlaste se i vy do prvního ročníku zábavné divadelní soutěže o hodnotné
ceny a podpořte samotný její průběh.

P.S. Svačinku a
buřty na opékání
sebou.
Přihlášky na tel.
776 285 010 nebo
na emailu:
martin.hiltavsky@s
eznam.cz.

DALŠÍ
INFORMACE
UVEDENY NA
PŘILOŽENÉM
PLAKÁTKU.

Obec Rohov obdržela od společnosti ASEKOL tzv.

„ Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2009 „
Jde o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného
odběru

a recyklace obcí Rohov odevzdaných televizorů a počítačových monitorů v rámci

svozu

nebezpečných odpadů v roce 2009.

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových monitorů
představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru
jednoho kusu televize (resp. monitoru) například dojde:
•

K úspoře elektr. energie ve výši 162,39 kWh (125,04 kWh u monitoru).Stejné množství energie
spotřebuje např. 60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru) nebo je
vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně.

•

K úspoře energetických surovin,například se nemusí vytěžit 2,89 litru ropy (3,05 litru u monitoru) a
4,38 kg uhlí (2,86 kg u monitoru).Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 22 km
v osobním automobilu s běžnou spotřebou (23 km u monitoru).Stejné množství uhlí se
spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního vytápění v běžném rodinném domě.

•

K úspoře primárních surovin,nevytěží se celkem 9,73 kg primárních surovin (1,39 kg u
monitoru),nejvíce písku,vápence a železa.

•

K úspoře 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitorů),čímž nevznikne stejné množství znečištěných
odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při deseti sprchováních.

•

Ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kilogramů (163 kg u monitorů).Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 36 domácností (41 domácností u monitorů).

•

Ke snížení produkce skleníkových plynů,protože není vyprodukováno 44 kg CO2 ekv. (32,3 kg u
monitorů). Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi Prahou
a Ostravou.

______________________________________________________________________________________

Okénko SDH Rohov
SDH Rohov má nové dva členy zabývajícími se Preventivně výchovnou činností!
Instruktoři: Jakub Hilšer, email: hilser.sdhhilser.sdh-rohov@seznam.cz,
rohov@seznam.cz tel.: 777 198 817
Michal Plachtzik, email: plachtzik.sdh-rohov@seznam.cz
Program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je směřován na děti základních škol
a záměrem je zapojit do projektu rámcově 260 základních škol, což představuje přibližně 60 % jejich
celkového počtu v kraji. Cílem programu je pomocí odborně vyškolených instruktorů z řad profesionálních
a dobrovolných hasičů předat dětem ve dvou věkových rovinách školního života důležité informace z
oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výukových besed a propagačních materiálů
vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním
principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události. V optimálním případě dojde k předání
informací pomocí výukových besed a propagačních materiálů přes děti i na rodiče.
Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími
instruktory a dětmi. V průběhu programu přednášející směřují k vytvoření kamarádské atmosféry, pomocí
níž se pak děti stávají jeho aktivní součástí. Vlastní program se skládá ze dvou hlavních částí. První část
sestává ze základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca 7 - 10 let. Tato část je rozložena
na dvě vyučovací hodiny, které jsou dále děleny do jednotlivých tematických bloků. Je zpracována s
ohledem na schopnosti dětí tohoto věku a je možno ji užít prakticky beze změny od druhé až po pátou třídu
základní školy. Od šesté třídy je již výuka doplněna o tématiky náročnější a není už vedena tak hravou
formou, jako část první. I tato druhá část je rozdělena na dvě samostatné hodiny. Nově se zde objevuje
zdravověda a témata zabývající se praktickým užitím a rozdělením hasicích přístrojů, nebezpečím, která
hrozí
v
domácnosti
apod.
Závěrem obou částí jsou třídní kolektivy zvány na prohlídku hasičské stanice, kde mají možnost vidět
"druhý domov" hasičů a používanou techniku. Instruktoři již provedli proškolení dětí v Základní škole
v Sudicích !____________________________________________________________________________

Letos
se
spisovatelce
Evě
Tvrdé
konečně
podařilo zrealizovat
výstavu Zámecké
parky
na
Hlučínsku. Výstava
bude instalována v
prostorách
Muzea
Hlučínska
a
slavnostně otevřena
23.
září
2010.
Zároveň
bude
zahájena i autorská
výstava
Miluše
Pagáč, která fotila i
pro Zámecké parky.
Aranžmá
výstavy
provede
Střední
zahradnická
škola
Ostrava.

Obec Bolatice ve
spolupráci
s Římskokatolickou farností
Bolatice pořádá

v neděli 3. října 2010 v kostele sv. Stanislava
v Bolaticích od 15.30 hod.
„ XIII. Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska “

4. října 2010
vyjde v
nakladatelství
Littera Silesia
znovu kniha
Dědictví
Dědictví poprvé vyšlo
v květnu v roce 2005,
podruhé v listopadu
roku 2007 a v říjnu
vyjde potřetí.
Pro
třetí
vydání
autorka Eva Tvrdá
napsala
tři
nové
povídky
a
tím
Dědictví uvedla do
definitivní podoby.
„Myslím si, že po
třech
nových
povídkách
už
k
Dědictví nemám co
dodat“.
Povídky mají názvy:
Nevěrná,
Rodinné
album
a
Staré
haraburdí

Kamenictví SUKENÍK

Provádíme veškeré žulové práce, včetně pomníků, za docela nízké ceny v krátkých
dodacích lhůtách. Při kompletní nabídce 10 % sleva. (Provádíme práce také na hřbitově
v Bolaticích).
Objednávky je možno objednat telefonicky :

Tel.: 596 313 368

Mobil: 603 333 936
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