Vychází v únoru 2009
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
každý měsíc v roce se do Vašich domácností dostává náš Rohovský zpravodaj, ve kterém Vás, vážení
spoluobčané, informujeme o dění v obci, o chystaných plánech, hodnotíme uplynulé období a také se
zamýšlíme nad problémy, které se chtíc či nechtíc vždy objeví. Nejinak tomu bude i v tomto, únorovém
vydání. Při zahájení úvodního slova si vždy velmi pečlivě rozmýšlím čím začít. Snažím se zpravidla vždy
hned na úvod informovat o úspěších naší obce, ať už na poli dotačním, reprezentativním či jiném. Pokud se
poohlédnu do minulých měsíců a let, tak mohu konstatovat, že se mi velmi často dařilo Vás hned v úvodu
informovat o úspěších. Bohužel dnes začnu velmi smutně. Jak jistě víte, náš úřad společně se zástupci
zpracovatelské rozvojové agentury několik měsíců zpracovával velmi náročný a finančně nákladný projekt
„Obecní dům v Rohově“. Příprava tohoto projektu byla dle mého názoru velmi pečlivá a řešila sebemenší
detail. Naše snaha se ovšem nenaplnila v úspěch v získání významné dotace na tento projekt. Náš projekt
bohužel ze zdrojů Evropské unie nebyl podpořen ! Výbor Regionální rady, který dotační prostředky
předloženým projektům přiděluje zhodnotil náš projekt sice jako kvalitní, ovšem s určitými nedostatky.
Nedostatky však nemají vliv na kvalitu zpracování projektu, nýbrž na množství finančních prostředků
v programu a také na množství žadatelů. Žadatelé totiž požadovali jednou tolik financí, než bylo limitováno.
V tuto chvíli ještě nemáme k dispozici oficiální sdělení, ve kterém nám má být sděleno, v čem náš projekt
nenaplnil vizi programu, proto bych se v tuto chvíli nepouštěl do podrobné analýzy neúspěchu. Důležitou
informací pro nás všechny je fakt, že bychom měli mít ještě jednu šanci v období duben – květen 2009, kdy
bude vyhlášeno další kolo. Do tohoto kola samozřejmě předložíme náš projekt opět a předpokládám již
„upravený“natolik, že bude úspěšný. Osobně mě moc mrzí, že tento výběr dopadl jak dopadl, protože jsme
s tímto projektem několik měsíců žili na „každém kroku“, ale co se dá dělat, takový je život. Většina
poskytovatelů dotací ve svých podmínkách uvádí zcela zásadní informaci – na dotační prostředky není
právní nárok, proto mějme na paměti, že naše snaha každoročně získávat dotace na naše projekty není
automaticky „odměněna“ přiznanou dotací. Přiznání dotace na určitý projekt je vázáno mnoha faktory a je
jen otázkou, do jaké míry se s našimi projekty „napasujeme“ do dotačních podmínek a odevzdáme natolik
kvalitní projekt, že nám poskytovatel dotace dotaci schválí.
K tomuto projektu se vážení spoluobčané jistě vrátím v další vydáních. Předpokládám, že v následujícím
období uskutečním řadu jednání a konzultací, které povedou k přepracování našeho projektu. Nemohu
samozřejmě slíbit nemožné, či samozřejmou dotaci v dalším kole, slíbit však mohu to, že společně s mými
kolegy uděláme maximum, které povede k větší šanci projekt realizovat.
Vážení spoluobčané, v uplynulém měsíci jsme samozřejmě nečekali pouze na zprávu, zda s projektem
Obecního domu v Rohově uspějeme. Pokračovali jsem v další přípravě na letošní rok. Rok pro nás i přes
neúspěch s obecním domem velmi významný. Jak si již dnes prakticky každý ve své domácnosti může
v obecním kalendáři přečíst, 14.června 2009 (Pozor, termín závodu byl z důvodu konání obdobného závodu
v Polsku přeložen na 14.6.2009 !) se uskuteční již třetí ročník půlmaratónu Kietrz – Rohov. Naši kolegové
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z gminy Kietrz přišli s návrhem, že i v rámci tohoto významného sportovního klání vyzdvihnou naše výročí,
a proto navrhli umístění informace o našem výročí do veškerých propagačních materiálů, na trička, které
dostanou všichni účastníci běhu, ale také organizátoři a partneři. Velmi významným počinem je zároveň
umístění „loga“ našich oslav na medailích, které dostanou všichni běžci bez rozdílu zda jsou první nebo
poslední. Velmi si tohoto počinu vážím a moc děkuji panu burmistrzovi Kietrze Jozefu Matelovi a řediteli
půlmaratónu panu Andrzejowi Wojtowiczowi. Na jiném místě tohoto zpravodaje Vás rovněž informujeme o
velmi významném ocenění půlmaratónu Kietrz – Rohov. I přesto, že je toto ocenění udělováno na polském
území, je pro mne velkou ctí, že byla naše obec vyznamenána jako spoluorganizátor Certifikátem jakosti za
dokonalou organizaci. Moc bych Vás, vážení spoluobčané opět požádal, tak jako každý rok o přízeň při
konání tohoto běžeckého závodu a zároveň Vás již nyní pozval a poprosil o povzbuzení běžců k jejich
obdivuhodnému výkonu, kterým překonání 21,097 km dlouhé trasy bezesporu je.
V průběhu měsíce ledna jsme připravovali další záměr, který naplňuje rozvojovou strategii naší obce na
období let 2006 – 2010. Jedná se o opravu ruského památníku ve východní části naší obce. Využili jsme
záměru Ruské federace, která by měla prostřednictvím Moravskoslezského kraje vyhlašovat určitý dotační
program na obnovu válečných hrobů či pietních míst. Připravili jsme tedy projekt na obnovu tohoto
pomníku a pod názvem „Obnova ruského pomníku obětem 2. světové války v obci Rohov“ jsme jej
v termínu zaregistrovali a odevzdali. Projekt řeší kompletní rekonstrukci pomníku vč. přístupového
chodníku a doprovodné zeleně. Rozpočet na tyto práce je odhadnut na 165.000,- Kč. Jakmile bude program
zahájen, budeme připraveni okamžitě reagovat a pokoušet se o získání dotačních prostředků na jeho
obnovu. Stejně tak počítáme s obnovou i druhého – německého památníku. Na ten však budeme hledat
možnosti financování z jiných dotačních programů.
Dalším neméně důležitým projektem je „Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu
v obci Rohov – I. etapa“. Tento projekt je ve fázi příprav a do 13.2.2009 je odevzdáme Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
máme možnost na tento projekt získat až 60% dotace z celkových uznatelných nákladů. Rozpočet projektu
je odhadnut na cca 670.000,- Kč a v případě přiznané dotace budeme muset počítat se spoluúčastí obce ve
výši cca 270.000,- Kč. Předmětem projektu je kompletní modernizace či rekonstrukce chodníků v severní
části obce na ulici Horní. Hodláme zmodernizovat hlavní chodník na této ulici, která vede ke sportovnímu
areálu – fotbalovému hřišti. Rovněž hodláme zrekonstruovat spojovací uličku mezi zmiňovanou ulicí Horní
a Slezskou. Její stav je ve velmi špatném stavu. Zcela vybočuje ze standartu chodníků, které se nachází
v centru obce podél ulic Opavská, Hlavní, Krátká. Tak, jak jsme si na začátku tohoto volebního období
stanovili, zahajujeme další řadu etap, ve kterých hodláme zmodernizovat veškeré chodníky i v této důležité
části obce. Jelikož náš rozpočet neumožňuje opravovat chodníky najednou, je zcela pochopitelné, že tak
jako v centrální části obce budeme provádět tyto práce etapovitě. Samozřejmě záleží na tom, zda budeme
úspěšní v získávání dotací. Chci již nyní upozornit na to, že na dotace není právní nárok (tak jak jsem uvedl
výše), avšak možnosti, jak získávat dotace jsou a my uděláme vše proto, abychom je ve velké míře získali.
Pokud se nám je nepodaří získat letos, budeme je žádat další rok. Moc prosím občany, kterých se tyto plány
týkají o shovívavost a trpělivost. V současné době je velmi obtížné jakoukoliv dotaci na cokoliv získat,
proto je nutné pochopení a spolupráce.
Jak jsem již avizoval v minulých vydáních, čekáme stále na rozhodnutí Ministerstva školství, tělovýchovy a
mládeže ČR o přidělení dotace na stavební úpravy na objektu kabin TJ Spartak Rohov. Rozhodnutí
očekáváme v průběhu února až března. Pevně věřím, že alespoň tento projekt bude podpořen a opět
provedeme další krok ke zkulturnění obecních budov. Společně s kolegyněmi a kolegy jsme připravili dle
našeho názoru velmi kvalitní projekt, který je v souladu s podmínkami programu, ale samozřejmě vždy
záleží na poskytovateli dotace, zda tento záměr dotačně podpoří.
Musím také zmínit i další záměry naší obce, které jsme si pro letošní rok schválili. Projekt „Propojení obcí
Rohov (CZ) a Krzanowice (PL) – výstavby jednopruhové zpevněné komunikace“ je rovněž ve fázi
zpracování technické dokumentace jak na českém tak polském území. V tuto chvíli ještě není upřesněn
termín pro odevzdání žádosti o dotaci, avšak přípravy na tento projekt musí být včas hotovy. Další projekt,
který hodláme v obci realizovat prostřednictvím Sdružení obcí Hlučínska – Dětské hřiště Rohov, je také ve
fázi zpracování technické dokumentace a my již v těchto dnech posuzujeme zpracovanou studii, ve které je
navržena podoba jednotlivých hřišť. Předpokládáme, že v období duben - květen 2009 bude projekt hotov a
předložen s žádostí o dotaci z fondů EU pro Regionální operační program Moravskoslezsko.____________
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Rád bych prostřednictvím Rohovského zpravodaje moc poděkoval dětem a jejich doprovodu při organizaci
letošní Tříkrálové sbírky. Poděkování patří také Vám, všem občanům obce Rohov, kteří jste štědře přispěli
do sbírky, jejíž prostředky budou jistě smysluplně rozděleny těm potřebným, kteří jakkoli v životě strádají.
Letos se vybralo o zhruba 15 % více než vloni, což je moc dobře a pevně věřím, že tento trend bude
pokračovat i v příštích letech. Velké Pánbůh zaplať všem dárcům !
Na této straně zpravodaje Vás také informujeme o odpadovém hospodářství v obci Rohov. U této
příležitosti Vás moc prosím o větší zapojení do systému, který je v obci zaveden. Všichni občané mají
možnost odevzdat jakýkoliv odpad do určených sběrných nádob, nebo využít svozového dne. Jistě je Vás
mnoho, kteří tento systém využíváte, ovšem jsou mezi námi i občané, kteří tyto možnosti zcela nevyužívají.
Prosím je tedy o spolupráci. V obci je zaveden také sběr nápojových kartonů. Tuto možnost separovaného
sběru však skutečně využívají jen někteří. Myslím, že pokud máme chránit naše životní prostředí, měli
bychom udělat maximum pro zkvalitnění jeho stavu. Stejně tak je to u sběru plastů. Sice jsme se již za
několik let naučili třídit odpady a především plasty, výtěžnost však ještě není tak vysoká, jaká by měla být.
Prosím Vás tedy ještě jednou o širší zapojení do separovaného sběru odpadů v naší obci !
Neméně důležitou výzvou pro naše občany je také problematika volně pobíhajících psů. Chápu názor
některých občanů, že k vesnici patří hospodářská zvířata a také domácí mazlíčci – psi. Samozřejmě patří, ale
zcela určitě ne na veřejné prostranství, kde pobíhají bez dozoru majitele ! Velmi častým jevem je venčení
psů na veřejných komunikacích či prostranstvích. Důrazně žádám všechny majitele psů, kteří své psy venčí
na těchto prostranstvích, ať už na veřejných komunikacích, chodnících, parcích, poblíž autobusových
zastávek či budov ale také na polních cestách, aby po výkonu svých psů uklidili. Praxe je bohužel opačná.
Je třeba si uvědomit, že ta „hromádka“ zaprvé nevypadá moc vábně, ale především hrozí přímý kontakt
s kolemjdoucím člověkem. Pokud bude mít kdokoliv z občanů – majitelů psů problém se sáčkem, do
kterého se velmi jednoduše dá „uskladnit“ psí výkal, může využít nabídky Obecního úřadu v Rohově, který
mu bezplatně věnuje sáček na psí exkrementy !
Ale abych nekončil tímto „nezajímavým tématem“. Závěrem bych moc poděkoval všem, kteří nám
pomáhají při úklidu a údržbě veřejných komunikací v probíhajícím zimním období. Děkuji všem, kteří před
svými domy automaticky odklízejí čerstvě napadlý sníh. Prosím i ty, kteří už tak nepomáhají, aby pomáhali.
Zatím pořád platí, že si každý vlastník přilehlé nemovitosti odklízí sníh sám. Samozřejmě, že ten občan,
který má prokazatelně problém s odklízením sněhu, se může obrátit na naše pracovníky, kteří sníh
z chodníků velmi ochotně odklidí.
Děkuji všem za spolupráci v uplynulém měsíci a zároveň přeji všem občanům obce Rohov mnoho zdraví a
spokojenosti do dalšího měsíce letošního roku. Zároveň se omlouvám těm, na které jsem zapomněl.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
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Soutěž obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů
V závěru
roku
2008
byly
opět
vyhodnoceny města a obce s nejlepší
výtěžností separovaného sběru odpadů,
konkrétně
plastů,
skla,
papíru
a
nápojových kartonů v soutěži

„O keramickou popelnici“.
Obec Rohov se umístila na 73. místě !
Pro srovnání: v roce 2005 jsme byli
na 2. místě !!!
Tato skutečnost nás vede k zamyšlení
a k otázkám:

Třídíme odpad?
Chceme lepší životní prostředí
pro naše děti a pro sebe?
Víte, že:




na 1 obyvatele Moravskoslezského kraje připadlo za minulý rok 55,5 kg tříděného
odpadu ?
v Moravskoslezském kraji máme víc než 14 000 nádob na papír,sklo,plasty,nápojový
karton a kovy ?__________________________________________________________________
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zakoupení vydaného obecního stolního kalendáře na rok 2009
(pro své příbuzné nebo známé), že je poslední možnost dotisku tohoto kalendáře. Tyto dotisky je však nutné
již zpoplatnit částkou 200,- Kč/kus.
V případě zájmu prosíme občany ať nahlásí na obecní úřad počet kusů.

Humanitární sbírka
Obecní úřad sděluje občanům, že ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět chystá na
přelomu měsíce března – dubna vyhlášení HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ošacení na pomoc potřebným
občanům. Termín bude vyhlášen s předstihem v jednom z dalších čísel zpravodaje.

Kniha o třech regionech byla pokřtěna v Muzeu Hlučínska
Dne 27.1.2009 byla pokřtěna v Muzeu Hlučínska (zámek Hlučín) kniha „Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko podobná minulost“. Trojjazyčná publikace vedle sebe staví tři regiony s podobnou minulostí – všechny
uvedené oblasti v titulu knihy byly součástí jiných státních útvarů, teprve v roce 1920 byly dodatečně
připojeny k ČSR. V roce 1938 se staly přímou součástí třetí říše, tedy nikoliv protektorátu nebo Sudet. Po II.
světové válce ve všech těchto regionech proběhla očista a odsun obyvatelstva. Proto má kniha podtitul
podobná minulost. Kniha, jejíhož křtu se zúčastnili také zástupci Sdružení obcí Hlučínska , vychází za
finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.

II Půlmaraton Kietrz & Rohov
VYZNAMENÁNÍ 2008
„ Člověk je velký ne tím, co má, ne tím, kým je, ale
tím, co dělá pro jiné „
Jan Pawel II
Ve dnech 21. – 23.11.2008 se uskutečnila
v Polsku Konference polského sdružení běhů.
Vrcholným bodem konference bylo slavnostní
předání certifikátů „Zlatý běh 2008“ .
Speciální vyznamenání 2008 bylo přiznáno
běhu – II půlmaratonu Kietrz & Rohov .
Takovéto certifikáty jsou přiznávány nejlepším
běžeckým závodům na velmi vysoké organizační
úrovni a s vysokým počtem startujících.
Tento ohromný úspěch a velké vyznamenání je
zásluhou představitelů a pracovníků Gminy
Kietrz, obce Rohov, policie, dobrovolníků a
dalších osob.
Vyznamenání převzal ředitel běhu pan Andrzej
Wójtowicz.

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.1.2009: 12,12 % tj. 36 uchazečů o zaměstnání. _________

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 27. 2. 2009 !
__________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka - výsledky jednotlivých obcí za rok 2009
OBEC

vybraná částka 2009

Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlučín - Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kozmice
Kobeřice

15 862 Kč

OBEC

vybraná částka 2009

Kravaře
188 549 Kč

93 851 Kč
13 805 Kč
28 548 Kč
69 145 Kč
86 468 Kč
42 609 Kč
55 627 Kč
76 112 Kč
172 916 Kč
38 692 Kč
59 915 Kč
95 402 Kč

Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Celkem:

103 664 Kč
26 599 Kč
62 922 Kč
25 540 Kč
26 583 Kč
20 498 Kč
52 602 Kč
91 091 Kč
5 409 Kč
36 247 Kč
18 840 Kč
1 507 496 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky 2009, kterou již po deváté organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích Hlučínska
byla vykoledována částka 1. 507 496 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje sumu
979 872,40 Kč. Na tomto skvělém a štědrém výsledku se podílelo více jak 270 dobrovolnických skupin
koledníků všech věkových kategorií z celého regionu Hlučínsko. Chceme proto aspoň touto cestou co
nejsrdečněji poděkovat všem, kteří nám v průběhu celé sbírky pomáhali a byli nám oporou.
Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečetění kasiček,
informování občanů a při konečném sčítání vykoledovaných peněz. Vážíme si podpory a pomoci
duchovních správců farností, kteří nám pomohli s propagací a organizací sbírky. Děkujeme všem velkým i
malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých domácností.
Velký dík patří také Vám všem, lidem dobré vůle, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Děkujeme, za Vaši podporu a pomoc!!!

Za Charitu Hlučín - Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová

PŘIPRAVUJE SE
Prajzská bez hranic – mezinárodní putovní tábor ČR - PL

Stejně jako v loňském roce budou mít děti z „Prajzské“ možnost přihlásit se na letní dětský tábor stanového
typu pod názvem „Prajzáci jdou tábořit“. Jedná se o volné pokračování mezinárodního putovního táboru
Prajzská bez hranic, kde šlo kromě zábavy také o to, vyzkoušet si česko-polskou spolupráci v oblasti práce
a komunikace s dětmi různých národností. Stanové městečko se bude nacházet v oblasti Hadinka, nedaleko
Vítkova, v malebném údolí s kompletně vybavenou táborovou základnou.V průběhu tábora budou děti
seznámeny s tradicemi a historií, které jsou úzce spjaty s prajzským územím, budou mít možnost poznávat
své kolegy s Polska.
Předpokládaný termín konání táboru: 1. – 9. srpna 2009
Bližší informace přineseme v dalších číslech zpravodaje.

_______________________________________________________________________________

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU V OPAVĚ
746 01 Opava, Masarykova třída 2, telefon 553681111, e mail - podatelna@opa.os.ds.mfcr.cz
Provoz podatelny a pokladny v březnu 2009

Datum
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
23.3
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
30.3.
31.3.

Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út

Podatelna

Pokladna

800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1200
800 - 1800
800 - 1800

800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
00
8 - 1200
800 – 1200 ; 1215 - 1700
800 – 1200 ; 1215 - 1700

Daň z příjmů za rok 2008: termín pro podání daňového přiznání se blíží

Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Česká daňová správa upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří
mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března (úterý)
letošního roku.
I v letošním roce česká daňová správa nabízí možnost elektronického podání daňového přiznání, která šetří čas jinak
strávený na poště nebo na podatelně finančního úřadu. Jen v loňském roce tuto službu využilo o 52.000 poplatníků
více, než tomu bylo v roce 2007. Stejně jako v minulém roce budou pracovníci české daňové správy vyjíždět do
vybraných obcí a usnadní tak podání daňových přiznání i mimo podatelny finančních úřadů.
Daňovým poplatníkům, kteří se rozhodnou podat daňové přiznání v listinné podobě na finančním úřadě, nabídneme
rozšířené úřední hodiny. Bližší informace o nabízených službách budeme zveřejňovat v průběhu měsíce února a března
na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz).

Výběr daňových přiznání – daně z příjmů fyzických osob mimo Finanční úřad v Opavě ve
vybraných obcích

Obec

Datum

Úřední hodiny

Kobeřice

5.3.2009
17.3.2009

8:00-17:00
8:00-17:00

Kravaře

12.3.2009
17.3.2009

13:00-17:00
13:00-17:00

Štěpánkovice

12.3.2009

13:00-17:00

Místo výběru/telefon
Obecní úřad Kobeřice, Slezská
195/53, 74727 Kobeřice;
tel.: 553 657 404
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43,
74721 Kravaře,
tel.: 553 777 911
Obecní úřad Štěpánkovice, Slezská
520, 74728 Štěpánkovice, tel.: 553 675
122

Informace pro občany obcí, kteří budou moci v prostorách určených obecním úřadem
odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) zaměstnancům Fin. úřadu
Ve zveřejněných termínech proběhne mimořádný úřední den s následujícím průběhem:
 bude se jednat o přebírání přiznání k DPFO s prvotní vizuální kontrolou všech náležitostí zaměstnanci FÚ
 na vyžádání bude zaměstnanci FÚ potvrzeno převzetí daňového přiznání na jeho kopii prezentačním razítkem
a v případě vyžádání potvrzení o převzetí přiznání bude toto potvrzení vystaveno
 zaměstnanci FÚ podají na vyžádání informace o způsobu placení daně včetně čísla účtu, variabilního a
konstantního symbolu
 v rámci časových možností budou zaměstnanci FÚ podávat základní informace k vyplnění daňového přiznání
 nebude možno zaplatit daň přímo zaměstnancům na místě
 nebude možné informovat poplatníky o jejich aktuálním stavu osobního daňového účtu
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a poučení je možno vyhledat a vytisknout na internetové adrese:
http://cds.mfcr.cz. DAŇOVÉ TISKOPISY-Databáze aktuálních daňových tiskopisů-Daň z příjmů fyzických
osob-Vyměřovací řízení-Přiznání daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008)iskopisy jsou také široké
veřejnosti k dispozici na městských a obecních úřadech, ve kterých proběhnou mimořádné úřední dny._____________

_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dobrý nápad.
Ráda bych napsala o dobrém nápadu, který dostaly maminky ve Štěpánkovicích.
Mateřská dovolená je často stereotypní, naplněná stále se opakujícími a jednotvárnými činnostmi.Malé děti
se nedostanou mezi své vrstevníky a také maminky jsou více izolované od veřejného dění.Fixace dítěte na
matku je mnohdy neúměrně velká a v některých případech i zatěžující.S touto skutečností se zdárně
vypořádaly maminky ze Štěpánkovic a založily klub maminek, který pořádá kromě pravidelných setkání
rodičů a dětí ve své klubovně také spoustu zajímavých akcí, zábavných programů a výletů nejen pro členy
klubu.
Více informací najdete na www.klubmaminek.blog.cz.
Z.Ondrufová

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dne 21.1.2009 se v naší školce uskutečnil, jako
každý rok, maškarní ples, tentokrát s účastí
pohádkových bytostí.
Princezny, princové, vodníci,šašci, loupežník a
Křemílek společně soutěžili, hráli hry, bavili se a
tancovali při veselých písničkách.Nechybělo
občerstvení a samozřejmě tombola s losy
ukrytými v Popelčiných oříšcích.
Radosti, smíchu a dobré pohody bylo dost a tak
nám to pohádkové dopoledne uteklo jako voda.
________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SUDICÍCH
26.1.2009 navštívil naši školu hudebník (bývalý učitel) z Brna, který sbírá a
vyrábí různé hudební nástroje. Seznámil nás se spoustou nám neznámých i známých
dechových a strunných nástrojů (např. šalmaj), s jejich historií a s možností
vyrobit si jednoduše nějaký jednoduchý nástroj. Bylo to opravdu velmi zajímavé
a přínosné i pro dospělé.
P. Ticháček

Dne 23.1.2009 proběhl v Základní škole v Sudicích
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2009/2010.
K zápisu se letos dostavilo 21 dětí :
Rohov – 11 ( 6 chlapců + 5 dívek)
Sudice – 8 ( 5 chlapců + 3 dívky)
Třebom – 2 ( 2 chlapci )

______________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2008
K 1.1.2009 měla naše obec 634 obyvatel. V roce 2008 se přihlásilo k pobytu 7 osob, odhlásilo se 7 osob.
Nejstaršími spoluobčany jsou stejně jako v loňském roce paní Amalie Kubná – rok narození 1919 a z mužů
pan Ludvík Blacha - rok narození 1919.

Narozené děti v roce 2008
Švan Matěj
Mrva Michal

Švanová Michaela
Slaninová Gabriela

Kryštofová Eva
Pospěch Vojtěch

Halfar Antonín
Prasek Mikuláš

Ševčík Prokop
Nevřela Dominik

Stříbný Šimon

Zemřelí občané v roce 2008
Riemlová Nikola Miková Marie

Černá Anna

Nevřelová Marie Obrusník Jiří

Pleva Ladislav

Sňatky v roce 2008
Nevřela Pavel
Obrusník Zdeněk
Pospěch Petr

Večerková Monika
Sassiková Lucie
Plevová Martina

Stříbný Libor
Majda Krzysztof Wieslaw
Komárek Marian

Kociánová Radmila
Janošová Marie
Pánková Lucie

Zlaté svatby v roce 2008
srpen

manželé Bedrichovi

listopad

manželé Moravcovi

______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2009
Jubilanti – 55 let
55 l e t
70 l e t
90 l e t

1 občan
1 občanka
2 občanky
1 občan

Dne 13.1.2009 oslavil své krásné životní
jubileum 90 let nejstarší obyvatel obce
Rohov pan Ludvík Blacha.
Dožít se požehnaného věku v tak
obdivuhodné duševní svěžesti a fyzické kondici
je dar, který jubilant přenáší i na nejbližší okolí
svým pozitivním přístupem k životu.
S blahopřáním oslavence navštívili zástupci
obce.
Krátký záznam z tohoto setkání i povídání
můžete shlédnout na internetové televizi
www.hlucinsko.tv

______________________________________________________________________________________

NENECHTE SI UJÍT – PREMIÉRA FILMU „Sloužil jsem ve Wehrmachtu“

Byli obyvateli Československa a pomáhali budovat obranný systém na hranici své domoviny.
Pak se podpisem pod Mnichovskou dohodou stali občany říše a museli narukovat do
německé armády. Obyvatelé regionu, který v historii předchozích dvou století několikrát
změnil úřední jazyk, vládu, geografickou i státní příslušnost, mají dodnes mezi sebou
pamětníky a přímé účastníky světové války. Svými výpověďmi přinášejí tito pěšáci na mapě
válčících velmocí unikátní svědectví. Sledujte v dokumentu Lenky Polákové a Aleše Koudely
ve čtvrtek 19. března 2009 na ČT2 ve 20:00 hodin.
V jejich jménech i v jazyce se odráží česko-německý vliv. Valter, Bernard, Bohumír, Ferdinand,
Josef, Leo, Hugo, Emil, Augustin aj. byli kdysi mladými muži. Prožívali své první lásky a
představy o budoucí existenci. Krajina, která byla jejich domovem, byla německou propagandou
nazývána Altreich. Konec třicátých let postavil před její německé obyvatele povinnost totálního
nasazení a následně vojenskou službu. Rukovali do Francie, Lucemburska, Belgie, Afriky a
především na ruskou frontu. Z početných křesťanských rodin odcházeli synové a manželé, aniž by
tušili proč a za co mají zabíjet. Když válka skončila, vraceli se zdecimovaní, zbavení všech iluzí, se
zkušenostmi, které se nedají zapomenout. V jednotlivých rodinách přišli průměrně o 2 až 3 lidi, a
přestože nemuseli do odsunu, zůstávali ve svém rodném kraji cizinci.
Málokdo z nás ví, o čem je řeč, když staří veteráni vzpomínají na válku, na své dávno mrtvé
kamarády, kteří se jim dodnes vracejí ve snech, i na všechno, čím museli projít. Žádný akční film
nebo drsná počítačová hra nejsou sto simulovat realitu takovou, jaká skutečně byla. Vzdálili jsme
se v čase na několik generací od poslední války, která ovládla celý svět. Možná právě v době, která
usiluje o evropskou vzájemnost, dozrál čas, abychom uměli bez demagogie vnímat příčiny jejího
vzniku, i důsledky na všech bojujících stranách. Téma, které bylo více než padesát let tabu,
pomáhá rozkrýt dokument ostravské televize. Obraz, jaký si diváci odnesou, skládají jednotlivé
výpovědi pamětníků, publicistů i historičky.
Připomeňme si základní data z historie:
Hlučínsko – území vymezené ze severu hranicí s Polskem, na jihu řekou Opavou a na východě
Odrou, bylo do roku 1794 součástí zemí Koruny české. Po prohraných slezských válkách je Marie
Terezie postoupila Prusku.
V roce 1920 – připadlo nově vzniklému Československu, Mnichovskou dohodou v roce1938 bylo
jako tzv. Altreich připojeno k Německu.
Po roce 1945 – nedošlo sice k hromadnému odsunu, ale až do r.1989 byli obyvatelé vedeni jako
rizikoví občané socialistického státu, i jich se týkala perzekuce v padesátých letech, kdy byli
zejména bývalí vojáci wehrmachtu vnímáni jako občansky nespolehliví, řada jich byla vězněna na
různých místech Evropy a Sovětského svazu a domů se mohli navrátit až řadu let po skončení
války. Poslední zajatec až po roce 1990…
Sloužil jsem ve wehrmachtu
Natočilo Centrum publicistiky a dokumentu
Televizního studia Ostrava
Námět: Aleš Koudela, Jiří Siostrzonek
Dramaturgie: Lenka Poláková
Výroba: Marcela Rovnaníková
Scénář: Aleš Koudela, Lenka Poláková,Martin Pekárek
Kamera: Tomáš Nikel
Režie: Aleš Koudela
Stopáž: 57´
Premiéra: 19. 3. 2009 na ČT2 ve 20:00

Předpremiéra za účasti tvůrců: úterý 10.3.2009 v 18 hod.
v Kulturním domě Dolní Benešov, Opavská 161, tel.: 776185199,
Mail: jiri.sio@post.cz___________________________________________

_______________________________________________________________________________

Svojsky fet

OKÉNKO Z HISTORIE

(čerpáno z knihy Kuchařka Hlučínska)

Tak sme raz odtrubili halali, potem v hospodě došč popijali, něbylo divu, u peca v hicu všeci zakratko
lapli opicu. Vyšli sme z hospody ja pravim hned: Včil iděm ku mě dom na svojsky fet ! Chlopi se ani
moc něšprajcali, sviži chleba se fetem mazali, dřistali a krmili opicu, čim inšim miž svojsku slivovicu.
Ešče, že roba doma něbyla, jak se druhy děň rano vračila, škaredě se na mě podivala, na šklenku od
fetu ukazovala : To byla mašč na regma zrobena, tym se mažu bolave kolena ! Fet na chleba je přecej
v bunclaku ty ši zaš přebral, ty stary hlupaku ! V hospodě šče teho měli malo ?! Daj Bože, aby vas
všeckych přehnalo !

Výstava Regiontour Brno
Brněnského Regiontour, který je
největším veletrhem cestovního
ruchu ve střední Evropě, se ve
čtvrtek 15.1.2009 na brněnském
výstavišti zúčastnilo celkem 17
zástupců obcí a měst Sdružení obcí
Hlučínska.
Výstava byla zajímavá, účastníci si
dovezli
zajímavé materiály
z různých destinací, ale také
prodiskutovali
rozvoj
našeho
regionu .

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

NEJVĚTŠÍ SECOND-HAND
NA PRAJZSKÉ
ANNE V BOLATICÍCH , BÝVALÝ AREÁL
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA MÍROVÁ 17,
OZNAMUJE, ŽE PŘIŠLO NOVÉ ZBOŽÍ
PŘI NÁKUPU NAD 500,- Kč – 10 % SLEVA

DÁLE VÁM NABÍZÍME
LEVNÝ POUŽITÝ HOLANDSKÝ NÁBYTEK
A BYTOVÉ DOPLŇKY - 30% SLEVY
DO 28.2.2009

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

PO-PÁ
SO

10 do 18 hod.
OD 9 do 13 hod.

OD

Těšíme se na Vaši návštěvu

_______________________________________________
Agentura Pojišťovny Generali, a.s.
Dne 10.12.2008 zahájila provoz Agentura Pojišťovny Generali, a.s..
V Kobeřicích, ul. Slezská 77 / 64

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.00 – 12.00

Kontakt: Tel: 553 662 631 – pevná linka
Tel: 604 981 365 – Martin Kurka
Tel: 723 790 526 – Šárka Kurková
E-mail: martin_kurka@generali.cz

Rohov

Bolatice

Štěpánkovice

Kostel

______________________________________________
QUELLE SHOP V BOLATICÍCH !!!
MOŽNOST OBJEDNÁVEK :
1. NA QUELLE SHOPU - RATIBOŘSKÁ 6,BOLATICE
2. PŘES E-MAIL – janarehankova@atlas.cz
3. TELEFONICKY NA ČÍSLO 732469619
4. SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 732469619
VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ QUELLE SHOPU,RATIBOŘSKÁ 6
BOLATICE
PO - ČT
14.00 - 18.00 hod.
PÁ
8.00 - 11.00 hod.
NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ JANA ŘEHÁNKOVÁ______________

Vychází v únoru 2009
č. 2/2009
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
každý měsíc v roce se do Vašich domácností dostává náš Rohovský zpravodaj, ve kterém Vás, vážení
spoluobčané, informujeme o dění v obci, o chystaných plánech, hodnotíme uplynulé období a také se
zamýšlíme nad problémy, které se chtíc či nechtíc vždy objeví. Nejinak tomu bude i v tomto, únorovém
vydání. Při zahájení úvodního slova si vždy velmi pečlivě rozmýšlím čím začít. Snažím se zpravidla vždy
hned na úvod informovat o úspěších naší obce, ať už na poli dotačním, reprezentativním či jiném. Pokud se
poohlédnu do minulých měsíců a let, tak mohu konstatovat, že se mi velmi často dařilo Vás hned v úvodu
informovat o úspěších. Bohužel dnes začnu velmi smutně. Jak jistě víte, náš úřad společně se zástupci
zpracovatelské rozvojové agentury několik měsíců zpracovával velmi náročný a finančně nákladný projekt
„Obecní dům v Rohově“. Příprava tohoto projektu byla dle mého názoru velmi pečlivá a řešila sebemenší
detail. Naše snaha se ovšem nenaplnila v úspěch v získání významné dotace na tento projekt. Náš projekt
bohužel ze zdrojů Evropské unie nebyl podpořen ! Výbor Regionální rady, který dotační prostředky
předloženým projektům přiděluje zhodnotil náš projekt sice jako kvalitní, ovšem s určitými nedostatky.
Nedostatky však nemají vliv na kvalitu zpracování projektu, nýbrž na množství finančních prostředků
v programu a také na množství žadatelů. Žadatelé totiž požadovali jednou tolik financí, než bylo limitováno.
V tuto chvíli ještě nemáme k dispozici oficiální sdělení, ve kterém nám má být sděleno, v čem náš projekt
nenaplnil vizi programu, proto bych se v tuto chvíli nepouštěl do podrobné analýzy neúspěchu. Důležitou
informací pro nás všechny je fakt, že bychom měli mít ještě jednu šanci v období duben – květen 2009, kdy
bude vyhlášeno další kolo. Do tohoto kola samozřejmě předložíme náš projekt opět a předpokládám již
„upravený“natolik, že bude úspěšný. Osobně mě moc mrzí, že tento výběr dopadl jak dopadl, protože jsme
s tímto projektem několik měsíců žili na „každém kroku“, ale co se dá dělat, takový je život. Většina
poskytovatelů dotací ve svých podmínkách uvádí zcela zásadní informaci – na dotační prostředky není
právní nárok, proto mějme na paměti, že naše snaha každoročně získávat dotace na naše projekty není
automaticky „odměněna“ přiznanou dotací. Přiznání dotace na určitý projekt je vázáno mnoha faktory a je
jen otázkou, do jaké míry se s našimi projekty „napasujeme“ do dotačních podmínek a odevzdáme natolik
kvalitní projekt, že nám poskytovatel dotace dotaci schválí.
K tomuto projektu se vážení spoluobčané jistě vrátím v další vydáních. Předpokládám, že v následujícím
období uskutečním řadu jednání a konzultací, které povedou k přepracování našeho projektu. Nemohu
samozřejmě slíbit nemožné, či samozřejmou dotaci v dalším kole, slíbit však mohu to, že společně s mými
kolegy uděláme maximum, které povede k větší šanci projekt realizovat.
Vážení spoluobčané, v uplynulém měsíci jsme samozřejmě nečekali pouze na zprávu, zda s projektem
Obecního domu v Rohově uspějeme. Pokračovali jsem v další přípravě na letošní rok. Rok pro nás i přes
neúspěch s obecním domem velmi významný. Jak si již dnes prakticky každý ve své domácnosti může
v obecním kalendáři přečíst, 14.června 2009 (Pozor, termín závodu byl z důvodu konání obdobného závodu
v Polsku přeložen na 14.6.2009 !) se uskuteční již třetí ročník půlmaratónu Kietrz – Rohov. Naši kolegové
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z gminy Kietrz přišli s návrhem, že i v rámci tohoto významného sportovního klání vyzdvihnou naše výročí,
a proto navrhli umístění informace o našem výročí do veškerých propagačních materiálů, na trička, které
dostanou všichni účastníci běhu, ale také organizátoři a partneři. Velmi významným počinem je zároveň
umístění „loga“ našich oslav na medailích, které dostanou všichni běžci bez rozdílu zda jsou první nebo
poslední. Velmi si tohoto počinu vážím a moc děkuji panu burmistrzovi Kietrze Jozefu Matelovi a řediteli
půlmaratónu panu Andrzejowi Wojtowiczowi. Na jiném místě tohoto zpravodaje Vás rovněž informujeme o
velmi významném ocenění půlmaratónu Kietrz – Rohov. I přesto, že je toto ocenění udělováno na polském
území, je pro mne velkou ctí, že byla naše obec vyznamenána jako spoluorganizátor Certifikátem jakosti za
dokonalou organizaci. Moc bych Vás, vážení spoluobčané opět požádal, tak jako každý rok o přízeň při
konání tohoto běžeckého závodu a zároveň Vás již nyní pozval a poprosil o povzbuzení běžců k jejich
obdivuhodnému výkonu, kterým překonání 21,097 km dlouhé trasy bezesporu je.
V průběhu měsíce ledna jsme připravovali další záměr, který naplňuje rozvojovou strategii naší obce na
období let 2006 – 2010. Jedná se o opravu ruského památníku ve východní části naší obce. Využili jsme
záměru Ruské federace, která by měla prostřednictvím Moravskoslezského kraje vyhlašovat určitý dotační
program na obnovu válečných hrobů či pietních míst. Připravili jsme tedy projekt na obnovu tohoto
pomníku a pod názvem „Obnova ruského pomníku obětem 2. světové války v obci Rohov“ jsme jej
v termínu zaregistrovali a odevzdali. Projekt řeší kompletní rekonstrukci pomníku vč. přístupového
chodníku a doprovodné zeleně. Rozpočet na tyto práce je odhadnut na 165.000,- Kč. Jakmile bude program
zahájen, budeme připraveni okamžitě reagovat a pokoušet se o získání dotačních prostředků na jeho
obnovu. Stejně tak počítáme s obnovou i druhého – německého památníku. Na ten však budeme hledat
možnosti financování z jiných dotačních programů.
Dalším neméně důležitým projektem je „Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu
v obci Rohov – I. etapa“. Tento projekt je ve fázi příprav a do 13.2.2009 je odevzdáme Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje. V rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
máme možnost na tento projekt získat až 60% dotace z celkových uznatelných nákladů. Rozpočet projektu
je odhadnut na cca 670.000,- Kč a v případě přiznané dotace budeme muset počítat se spoluúčastí obce ve
výši cca 270.000,- Kč. Předmětem projektu je kompletní modernizace či rekonstrukce chodníků v severní
části obce na ulici Horní. Hodláme zmodernizovat hlavní chodník na této ulici, která vede ke sportovnímu
areálu – fotbalovému hřišti. Rovněž hodláme zrekonstruovat spojovací uličku mezi zmiňovanou ulicí Horní
a Slezskou. Její stav je ve velmi špatném stavu. Zcela vybočuje ze standartu chodníků, které se nachází
v centru obce podél ulic Opavská, Hlavní, Krátká. Tak, jak jsme si na začátku tohoto volebního období
stanovili, zahajujeme další řadu etap, ve kterých hodláme zmodernizovat veškeré chodníky i v této důležité
části obce. Jelikož náš rozpočet neumožňuje opravovat chodníky najednou, je zcela pochopitelné, že tak
jako v centrální části obce budeme provádět tyto práce etapovitě. Samozřejmě záleží na tom, zda budeme
úspěšní v získávání dotací. Chci již nyní upozornit na to, že na dotace není právní nárok (tak jak jsem uvedl
výše), avšak možnosti, jak získávat dotace jsou a my uděláme vše proto, abychom je ve velké míře získali.
Pokud se nám je nepodaří získat letos, budeme je žádat další rok. Moc prosím občany, kterých se tyto plány
týkají o shovívavost a trpělivost. V současné době je velmi obtížné jakoukoliv dotaci na cokoliv získat,
proto je nutné pochopení a spolupráce.
Jak jsem již avizoval v minulých vydáních, čekáme stále na rozhodnutí Ministerstva školství, tělovýchovy a
mládeže ČR o přidělení dotace na stavební úpravy na objektu kabin TJ Spartak Rohov. Rozhodnutí
očekáváme v průběhu února až března. Pevně věřím, že alespoň tento projekt bude podpořen a opět
provedeme další krok ke zkulturnění obecních budov. Společně s kolegyněmi a kolegy jsme připravili dle
našeho názoru velmi kvalitní projekt, který je v souladu s podmínkami programu, ale samozřejmě vždy
záleží na poskytovateli dotace, zda tento záměr dotačně podpoří.
Musím také zmínit i další záměry naší obce, které jsme si pro letošní rok schválili. Projekt „Propojení obcí
Rohov (CZ) a Krzanowice (PL) – výstavby jednopruhové zpevněné komunikace“ je rovněž ve fázi
zpracování technické dokumentace jak na českém tak polském území. V tuto chvíli ještě není upřesněn
termín pro odevzdání žádosti o dotaci, avšak přípravy na tento projekt musí být včas hotovy. Další projekt,
který hodláme v obci realizovat prostřednictvím Sdružení obcí Hlučínska – Dětské hřiště Rohov, je také ve
fázi zpracování technické dokumentace a my již v těchto dnech posuzujeme zpracovanou studii, ve které je
navržena podoba jednotlivých hřišť. Předpokládáme, že v období duben - květen 2009 bude projekt hotov a
předložen s žádostí o dotaci z fondů EU pro Regionální operační program Moravskoslezsko.____________
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Rád bych prostřednictvím Rohovského zpravodaje moc poděkoval dětem a jejich doprovodu při organizaci
letošní Tříkrálové sbírky. Poděkování patří také Vám, všem občanům obce Rohov, kteří jste štědře přispěli
do sbírky, jejíž prostředky budou jistě smysluplně rozděleny těm potřebným, kteří jakkoli v životě strádají.
Letos se vybralo o zhruba 15 % více než vloni, což je moc dobře a pevně věřím, že tento trend bude
pokračovat i v příštích letech. Velké Pánbůh zaplať všem dárcům !
Na této straně zpravodaje Vás také informujeme o odpadovém hospodářství v obci Rohov. U této
příležitosti Vás moc prosím o větší zapojení do systému, který je v obci zaveden. Všichni občané mají
možnost odevzdat jakýkoliv odpad do určených sběrných nádob, nebo využít svozového dne. Jistě je Vás
mnoho, kteří tento systém využíváte, ovšem jsou mezi námi i občané, kteří tyto možnosti zcela nevyužívají.
Prosím je tedy o spolupráci. V obci je zaveden také sběr nápojových kartonů. Tuto možnost separovaného
sběru však skutečně využívají jen někteří. Myslím, že pokud máme chránit naše životní prostředí, měli
bychom udělat maximum pro zkvalitnění jeho stavu. Stejně tak je to u sběru plastů. Sice jsme se již za
několik let naučili třídit odpady a především plasty, výtěžnost však ještě není tak vysoká, jaká by měla být.
Prosím Vás tedy ještě jednou o širší zapojení do separovaného sběru odpadů v naší obci !
Neméně důležitou výzvou pro naše občany je také problematika volně pobíhajících psů. Chápu názor
některých občanů, že k vesnici patří hospodářská zvířata a také domácí mazlíčci – psi. Samozřejmě patří, ale
zcela určitě ne na veřejné prostranství, kde pobíhají bez dozoru majitele ! Velmi častým jevem je venčení
psů na veřejných komunikacích či prostranstvích. Důrazně žádám všechny majitele psů, kteří své psy venčí
na těchto prostranstvích, ať už na veřejných komunikacích, chodnících, parcích, poblíž autobusových
zastávek či budov ale také na polních cestách, aby po výkonu svých psů uklidili. Praxe je bohužel opačná.
Je třeba si uvědomit, že ta „hromádka“ zaprvé nevypadá moc vábně, ale především hrozí přímý kontakt
s kolemjdoucím člověkem. Pokud bude mít kdokoliv z občanů – majitelů psů problém se sáčkem, do
kterého se velmi jednoduše dá „uskladnit“ psí výkal, může využít nabídky Obecního úřadu v Rohově, který
mu bezplatně věnuje sáček na psí exkrementy !
Ale abych nekončil tímto „nezajímavým tématem“. Závěrem bych moc poděkoval všem, kteří nám
pomáhají při úklidu a údržbě veřejných komunikací v probíhajícím zimním období. Děkuji všem, kteří před
svými domy automaticky odklízejí čerstvě napadlý sníh. Prosím i ty, kteří už tak nepomáhají, aby pomáhali.
Zatím pořád platí, že si každý vlastník přilehlé nemovitosti odklízí sníh sám. Samozřejmě, že ten občan,
který má prokazatelně problém s odklízením sněhu, se může obrátit na naše pracovníky, kteří sníh
z chodníků velmi ochotně odklidí.
Děkuji všem za spolupráci v uplynulém měsíci a zároveň přeji všem občanům obce Rohov mnoho zdraví a
spokojenosti do dalšího měsíce letošního roku. Zároveň se omlouvám těm, na které jsem zapomněl.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
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Soutěž obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů
V závěru
roku
2008
byly
opět
vyhodnoceny města a obce s nejlepší
výtěžností separovaného sběru odpadů,
konkrétně
plastů,
skla,
papíru
a
nápojových kartonů v soutěži

„O keramickou popelnici“.
Obec Rohov se umístila na 73. místě !
Pro srovnání: v roce 2005 jsme byli
na 2. místě !!!
Tato skutečnost nás vede k zamyšlení
a k otázkám:

Třídíme odpad?
Chceme lepší životní prostředí
pro naše děti a pro sebe?
Víte, že:




na 1 obyvatele Moravskoslezského kraje připadlo za minulý rok 55,5 kg tříděného
odpadu ?
v Moravskoslezském kraji máme víc než 14 000 nádob na papír,sklo,plasty,nápojový
karton a kovy ?__________________________________________________________________

.______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o zakoupení vydaného obecního stolního kalendáře na rok 2009
(pro své příbuzné nebo známé), že je poslední možnost dotisku tohoto kalendáře. Tyto dotisky je však nutné
již zpoplatnit částkou 200,- Kč/kus.
V případě zájmu prosíme občany ať nahlásí na obecní úřad počet kusů.

Humanitární sbírka
Obecní úřad sděluje občanům, že ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov opět chystá na
přelomu měsíce března – dubna vyhlášení HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ošacení na pomoc potřebným
občanům. Termín bude vyhlášen s předstihem v jednom z dalších čísel zpravodaje.

Kniha o třech regionech byla pokřtěna v Muzeu Hlučínska
Dne 27.1.2009 byla pokřtěna v Muzeu Hlučínska (zámek Hlučín) kniha „Hlučínsko, Valticko, Vitorazsko podobná minulost“. Trojjazyčná publikace vedle sebe staví tři regiony s podobnou minulostí – všechny
uvedené oblasti v titulu knihy byly součástí jiných státních útvarů, teprve v roce 1920 byly dodatečně
připojeny k ČSR. V roce 1938 se staly přímou součástí třetí říše, tedy nikoliv protektorátu nebo Sudet. Po II.
světové válce ve všech těchto regionech proběhla očista a odsun obyvatelstva. Proto má kniha podtitul
podobná minulost. Kniha, jejíhož křtu se zúčastnili také zástupci Sdružení obcí Hlučínska , vychází za
finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.

II Půlmaraton Kietrz & Rohov
VYZNAMENÁNÍ 2008
„ Člověk je velký ne tím, co má, ne tím, kým je, ale
tím, co dělá pro jiné „
Jan Pawel II
Ve dnech 21. – 23.11.2008 se uskutečnila
v Polsku Konference polského sdružení běhů.
Vrcholným bodem konference bylo slavnostní
předání certifikátů „Zlatý běh 2008“ .
Speciální vyznamenání 2008 bylo přiznáno
běhu – II půlmaratonu Kietrz & Rohov .
Takovéto certifikáty jsou přiznávány nejlepším
běžeckým závodům na velmi vysoké organizační
úrovni a s vysokým počtem startujících.
Tento ohromný úspěch a velké vyznamenání je
zásluhou představitelů a pracovníků Gminy
Kietrz, obce Rohov, policie, dobrovolníků a
dalších osob.
Vyznamenání převzal ředitel běhu pan Andrzej
Wójtowicz.

Míra nezaměstnanosti v obci
Míra nezaměstnanosti v obci Rohov k 31.1.2009: 12,12 % tj. 36 uchazečů o zaměstnání. _________

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 27. 2. 2009 !
__________________________________________________________________________________

Tříkrálová sbírka - výsledky jednotlivých obcí za rok 2009
OBEC

vybraná částka 2009

Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlučín - Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kozmice
Kobeřice

15 862 Kč

OBEC

vybraná částka 2009

Kravaře
188 549 Kč

93 851 Kč
13 805 Kč
28 548 Kč
69 145 Kč
86 468 Kč
42 609 Kč
55 627 Kč
76 112 Kč
172 916 Kč
38 692 Kč
59 915 Kč
95 402 Kč

Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Celkem:

103 664 Kč
26 599 Kč
62 922 Kč
25 540 Kč
26 583 Kč
20 498 Kč
52 602 Kč
91 091 Kč
5 409 Kč
36 247 Kč
18 840 Kč
1 507 496 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky 2009, kterou již po deváté organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích Hlučínska
byla vykoledována částka 1. 507 496 Kč.

Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje sumu
979 872,40 Kč. Na tomto skvělém a štědrém výsledku se podílelo více jak 270 dobrovolnických skupin
koledníků všech věkových kategorií z celého regionu Hlučínsko. Chceme proto aspoň touto cestou co
nejsrdečněji poděkovat všem, kteří nám v průběhu celé sbírky pomáhali a byli nám oporou.
Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečetění kasiček,
informování občanů a při konečném sčítání vykoledovaných peněz. Vážíme si podpory a pomoci
duchovních správců farností, kteří nám pomohli s propagací a organizací sbírky. Děkujeme všem velkým i
malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých domácností.
Velký dík patří také Vám všem, lidem dobré vůle, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Děkujeme, za Vaši podporu a pomoc!!!

Za Charitu Hlučín - Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová

PŘIPRAVUJE SE
Prajzská bez hranic – mezinárodní putovní tábor ČR - PL

Stejně jako v loňském roce budou mít děti z „Prajzské“ možnost přihlásit se na letní dětský tábor stanového
typu pod názvem „Prajzáci jdou tábořit“. Jedná se o volné pokračování mezinárodního putovního táboru
Prajzská bez hranic, kde šlo kromě zábavy také o to, vyzkoušet si česko-polskou spolupráci v oblasti práce
a komunikace s dětmi různých národností. Stanové městečko se bude nacházet v oblasti Hadinka, nedaleko
Vítkova, v malebném údolí s kompletně vybavenou táborovou základnou.V průběhu tábora budou děti
seznámeny s tradicemi a historií, které jsou úzce spjaty s prajzským územím, budou mít možnost poznávat
své kolegy s Polska.
Předpokládaný termín konání táboru: 1. – 9. srpna 2009
Bližší informace přineseme v dalších číslech zpravodaje.
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU V OPAVĚ
746 01 Opava, Masarykova třída 2, telefon 553681111, e mail - podatelna@opa.os.ds.mfcr.cz
Provoz podatelny a pokladny v březnu 2009

Datum
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
23.3
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
30.3.
31.3.

Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Po
Út

Podatelna

Pokladna

800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1700
800 - 1800
800 - 1800
800 - 1200
800 - 1800
800 - 1800

800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
800 – 1200 ; 1215 - 1500
00
8 - 1200
800 – 1200 ; 1215 - 1700
800 – 1200 ; 1215 - 1700

Daň z příjmů za rok 2008: termín pro podání daňového přiznání se blíží

Termín pro podání daňového přiznání se opět blíží. Česká daňová správa upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří
mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2008, že termín pro jeho podání je do 31. března (úterý)
letošního roku.
I v letošním roce česká daňová správa nabízí možnost elektronického podání daňového přiznání, která šetří čas jinak
strávený na poště nebo na podatelně finančního úřadu. Jen v loňském roce tuto službu využilo o 52.000 poplatníků
více, než tomu bylo v roce 2007. Stejně jako v minulém roce budou pracovníci české daňové správy vyjíždět do
vybraných obcí a usnadní tak podání daňových přiznání i mimo podatelny finančních úřadů.
Daňovým poplatníkům, kteří se rozhodnou podat daňové přiznání v listinné podobě na finančním úřadě, nabídneme
rozšířené úřední hodiny. Bližší informace o nabízených službách budeme zveřejňovat v průběhu měsíce února a března
na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz).

Výběr daňových přiznání – daně z příjmů fyzických osob mimo Finanční úřad v Opavě ve
vybraných obcích

Obec

Datum

Úřední hodiny

Kobeřice

5.3.2009
17.3.2009

8:00-17:00
8:00-17:00

Kravaře

12.3.2009
17.3.2009

13:00-17:00
13:00-17:00

Štěpánkovice

12.3.2009

13:00-17:00

Místo výběru/telefon
Obecní úřad Kobeřice, Slezská
195/53, 74727 Kobeřice;
tel.: 553 657 404
Městský úřad Kravaře, Náměstí 43,
74721 Kravaře,
tel.: 553 777 911
Obecní úřad Štěpánkovice, Slezská
520, 74728 Štěpánkovice, tel.: 553 675
122

Informace pro občany obcí, kteří budou moci v prostorách určených obecním úřadem
odevzdat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) zaměstnancům Fin. úřadu
Ve zveřejněných termínech proběhne mimořádný úřední den s následujícím průběhem:
 bude se jednat o přebírání přiznání k DPFO s prvotní vizuální kontrolou všech náležitostí zaměstnanci FÚ
 na vyžádání bude zaměstnanci FÚ potvrzeno převzetí daňového přiznání na jeho kopii prezentačním razítkem
a v případě vyžádání potvrzení o převzetí přiznání bude toto potvrzení vystaveno
 zaměstnanci FÚ podají na vyžádání informace o způsobu placení daně včetně čísla účtu, variabilního a
konstantního symbolu
 v rámci časových možností budou zaměstnanci FÚ podávat základní informace k vyplnění daňového přiznání
 nebude možno zaplatit daň přímo zaměstnancům na místě
 nebude možné informovat poplatníky o jejich aktuálním stavu osobního daňového účtu
Tiskopis daňového přiznání včetně příloh a poučení je možno vyhledat a vytisknout na internetové adrese:
http://cds.mfcr.cz. DAŇOVÉ TISKOPISY-Databáze aktuálních daňových tiskopisů-Daň z příjmů fyzických
osob-Vyměřovací řízení-Přiznání daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008)iskopisy jsou také široké
veřejnosti k dispozici na městských a obecních úřadech, ve kterých proběhnou mimořádné úřední dny._____________

_______________________________________________________________________________________________

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dobrý nápad.
Ráda bych napsala o dobrém nápadu, který dostaly maminky ve Štěpánkovicích.
Mateřská dovolená je často stereotypní, naplněná stále se opakujícími a jednotvárnými činnostmi.Malé děti
se nedostanou mezi své vrstevníky a také maminky jsou více izolované od veřejného dění.Fixace dítěte na
matku je mnohdy neúměrně velká a v některých případech i zatěžující.S touto skutečností se zdárně
vypořádaly maminky ze Štěpánkovic a založily klub maminek, který pořádá kromě pravidelných setkání
rodičů a dětí ve své klubovně také spoustu zajímavých akcí, zábavných programů a výletů nejen pro členy
klubu.
Více informací najdete na www.klubmaminek.blog.cz.
Z.Ondrufová

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dne 21.1.2009 se v naší školce uskutečnil, jako
každý rok, maškarní ples, tentokrát s účastí
pohádkových bytostí.
Princezny, princové, vodníci,šašci, loupežník a
Křemílek společně soutěžili, hráli hry, bavili se a
tancovali při veselých písničkách.Nechybělo
občerstvení a samozřejmě tombola s losy
ukrytými v Popelčiných oříšcích.
Radosti, smíchu a dobré pohody bylo dost a tak
nám to pohádkové dopoledne uteklo jako voda.
________________________________________________________________________________

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SUDICÍCH
26.1.2009 navštívil naši školu hudebník (bývalý učitel) z Brna, který sbírá a
vyrábí různé hudební nástroje. Seznámil nás se spoustou nám neznámých i známých
dechových a strunných nástrojů (např. šalmaj), s jejich historií a s možností
vyrobit si jednoduše nějaký jednoduchý nástroj. Bylo to opravdu velmi zajímavé
a přínosné i pro dospělé.
P. Ticháček

Dne 23.1.2009 proběhl v Základní škole v Sudicích
zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2009/2010.
K zápisu se letos dostavilo 21 dětí :
Rohov – 11 ( 6 chlapců + 5 dívek)
Sudice – 8 ( 5 chlapců + 3 dívky)
Třebom – 2 ( 2 chlapci )

______________________________________________________________________________________

STATISTIKA - z evidence obyvatel 2008
K 1.1.2009 měla naše obec 634 obyvatel. V roce 2008 se přihlásilo k pobytu 7 osob, odhlásilo se 7 osob.
Nejstaršími spoluobčany jsou stejně jako v loňském roce paní Amalie Kubná – rok narození 1919 a z mužů
pan Ludvík Blacha - rok narození 1919.

Narozené děti v roce 2008
Švan Matěj
Mrva Michal

Švanová Michaela
Slaninová Gabriela

Kryštofová Eva
Pospěch Vojtěch

Halfar Antonín
Prasek Mikuláš

Ševčík Prokop
Nevřela Dominik

Stříbný Šimon

Zemřelí občané v roce 2008
Riemlová Nikola Miková Marie

Černá Anna

Nevřelová Marie Obrusník Jiří

Pleva Ladislav

Sňatky v roce 2008
Nevřela Pavel
Obrusník Zdeněk
Pospěch Petr

Večerková Monika
Sassiková Lucie
Plevová Martina

Stříbný Libor
Majda Krzysztof Wieslaw
Komárek Marian

Kociánová Radmila
Janošová Marie
Pánková Lucie

Zlaté svatby v roce 2008
srpen

manželé Bedrichovi

listopad

manželé Moravcovi

______________________________________________________________________________________

Společenská kronika – měsíc leden 2009
Jubilanti – 55 let
55 l e t
70 l e t
90 l e t

1 občan
1 občanka
2 občanky
1 občan

Dne 13.1.2009 oslavil své krásné životní
jubileum 90 let nejstarší obyvatel obce
Rohov pan Ludvík Blacha.
Dožít se požehnaného věku v tak
obdivuhodné duševní svěžesti a fyzické kondici
je dar, který jubilant přenáší i na nejbližší okolí
svým pozitivním přístupem k životu.
S blahopřáním oslavence navštívili zástupci
obce.
Krátký záznam z tohoto setkání i povídání
můžete shlédnout na internetové televizi
www.hlucinsko.tv

______________________________________________________________________________________

NENECHTE SI UJÍT – PREMIÉRA FILMU „Sloužil jsem ve Wehrmachtu“

Byli obyvateli Československa a pomáhali budovat obranný systém na hranici své domoviny.
Pak se podpisem pod Mnichovskou dohodou stali občany říše a museli narukovat do
německé armády. Obyvatelé regionu, který v historii předchozích dvou století několikrát
změnil úřední jazyk, vládu, geografickou i státní příslušnost, mají dodnes mezi sebou
pamětníky a přímé účastníky světové války. Svými výpověďmi přinášejí tito pěšáci na mapě
válčících velmocí unikátní svědectví. Sledujte v dokumentu Lenky Polákové a Aleše Koudely
ve čtvrtek 19. března 2009 na ČT2 ve 20:00 hodin.
V jejich jménech i v jazyce se odráží česko-německý vliv. Valter, Bernard, Bohumír, Ferdinand,
Josef, Leo, Hugo, Emil, Augustin aj. byli kdysi mladými muži. Prožívali své první lásky a
představy o budoucí existenci. Krajina, která byla jejich domovem, byla německou propagandou
nazývána Altreich. Konec třicátých let postavil před její německé obyvatele povinnost totálního
nasazení a následně vojenskou službu. Rukovali do Francie, Lucemburska, Belgie, Afriky a
především na ruskou frontu. Z početných křesťanských rodin odcházeli synové a manželé, aniž by
tušili proč a za co mají zabíjet. Když válka skončila, vraceli se zdecimovaní, zbavení všech iluzí, se
zkušenostmi, které se nedají zapomenout. V jednotlivých rodinách přišli průměrně o 2 až 3 lidi, a
přestože nemuseli do odsunu, zůstávali ve svém rodném kraji cizinci.
Málokdo z nás ví, o čem je řeč, když staří veteráni vzpomínají na válku, na své dávno mrtvé
kamarády, kteří se jim dodnes vracejí ve snech, i na všechno, čím museli projít. Žádný akční film
nebo drsná počítačová hra nejsou sto simulovat realitu takovou, jaká skutečně byla. Vzdálili jsme
se v čase na několik generací od poslední války, která ovládla celý svět. Možná právě v době, která
usiluje o evropskou vzájemnost, dozrál čas, abychom uměli bez demagogie vnímat příčiny jejího
vzniku, i důsledky na všech bojujících stranách. Téma, které bylo více než padesát let tabu,
pomáhá rozkrýt dokument ostravské televize. Obraz, jaký si diváci odnesou, skládají jednotlivé
výpovědi pamětníků, publicistů i historičky.
Připomeňme si základní data z historie:
Hlučínsko – území vymezené ze severu hranicí s Polskem, na jihu řekou Opavou a na východě
Odrou, bylo do roku 1794 součástí zemí Koruny české. Po prohraných slezských válkách je Marie
Terezie postoupila Prusku.
V roce 1920 – připadlo nově vzniklému Československu, Mnichovskou dohodou v roce1938 bylo
jako tzv. Altreich připojeno k Německu.
Po roce 1945 – nedošlo sice k hromadnému odsunu, ale až do r.1989 byli obyvatelé vedeni jako
rizikoví občané socialistického státu, i jich se týkala perzekuce v padesátých letech, kdy byli
zejména bývalí vojáci wehrmachtu vnímáni jako občansky nespolehliví, řada jich byla vězněna na
různých místech Evropy a Sovětského svazu a domů se mohli navrátit až řadu let po skončení
války. Poslední zajatec až po roce 1990…
Sloužil jsem ve wehrmachtu
Natočilo Centrum publicistiky a dokumentu
Televizního studia Ostrava
Námět: Aleš Koudela, Jiří Siostrzonek
Dramaturgie: Lenka Poláková
Výroba: Marcela Rovnaníková
Scénář: Aleš Koudela, Lenka Poláková,Martin Pekárek
Kamera: Tomáš Nikel
Režie: Aleš Koudela
Stopáž: 57´
Premiéra: 19. 3. 2009 na ČT2 ve 20:00

Předpremiéra za účasti tvůrců: úterý 10.3.2009 v 18 hod.
v Kulturním domě Dolní Benešov, Opavská 161, tel.: 776185199,
Mail: jiri.sio@post.cz___________________________________________

_______________________________________________________________________________

Svojsky fet

OKÉNKO Z HISTORIE

(čerpáno z knihy Kuchařka Hlučínska)

Tak sme raz odtrubili halali, potem v hospodě došč popijali, něbylo divu, u peca v hicu všeci zakratko
lapli opicu. Vyšli sme z hospody ja pravim hned: Včil iděm ku mě dom na svojsky fet ! Chlopi se ani
moc něšprajcali, sviži chleba se fetem mazali, dřistali a krmili opicu, čim inšim miž svojsku slivovicu.
Ešče, že roba doma něbyla, jak se druhy děň rano vračila, škaredě se na mě podivala, na šklenku od
fetu ukazovala : To byla mašč na regma zrobena, tym se mažu bolave kolena ! Fet na chleba je přecej
v bunclaku ty ši zaš přebral, ty stary hlupaku ! V hospodě šče teho měli malo ?! Daj Bože, aby vas
všeckych přehnalo !

Výstava Regiontour Brno
Brněnského Regiontour, který je
největším veletrhem cestovního
ruchu ve střední Evropě, se ve
čtvrtek 15.1.2009 na brněnském
výstavišti zúčastnilo celkem 17
zástupců obcí a měst Sdružení obcí
Hlučínska.
Výstava byla zajímavá, účastníci si
dovezli
zajímavé materiály
z různých destinací, ale také
prodiskutovali
rozvoj
našeho
regionu .

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

NEJVĚTŠÍ SECOND-HAND
NA PRAJZSKÉ
ANNE V BOLATICÍCH , BÝVALÝ AREÁL
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA MÍROVÁ 17,
OZNAMUJE, ŽE PŘIŠLO NOVÉ ZBOŽÍ
PŘI NÁKUPU NAD 500,- Kč – 10 % SLEVA

DÁLE VÁM NABÍZÍME
LEVNÝ POUŽITÝ HOLANDSKÝ NÁBYTEK
A BYTOVÉ DOPLŇKY - 30% SLEVY
DO 28.2.2009

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA

PO-PÁ
SO

10 do 18 hod.
OD 9 do 13 hod.

OD

Těšíme se na Vaši návštěvu

_______________________________________________
Agentura Pojišťovny Generali, a.s.
Dne 10.12.2008 zahájila provoz Agentura Pojišťovny Generali, a.s..
V Kobeřicích, ul. Slezská 77 / 64

Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.30 – 12.00 14.00 – 17.00
8.30 – 15.00
8.00 – 12.00

Kontakt: Tel: 553 662 631 – pevná linka
Tel: 604 981 365 – Martin Kurka
Tel: 723 790 526 – Šárka Kurková
E-mail: martin_kurka@generali.cz

Rohov

Bolatice

Štěpánkovice

Kostel

______________________________________________
QUELLE SHOP V BOLATICÍCH !!!
MOŽNOST OBJEDNÁVEK :
1. NA QUELLE SHOPU - RATIBOŘSKÁ 6,BOLATICE
2. PŘES E-MAIL – janarehankova@atlas.cz
3. TELEFONICKY NA ČÍSLO 732469619
4. SMS ZPRÁVOU NA ČÍSLO 732469619
VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ NA PRODEJNĚ QUELLE SHOPU,RATIBOŘSKÁ 6
BOLATICE
PO - ČT
14.00 - 18.00 hod.
PÁ
8.00 - 11.00 hod.
NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ JANA ŘEHÁNKOVÁ______________

