Vychází v říjnu 2009
č. 10/2009
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
ve svých kalendářích jsme nalistovali další měsíc letošního roku, který nám připomíná nástup podzimu,
měsíce, ve kterém závěrečnými zprávami zakončujeme letošní investiční projekty. Je to rovněž měsíc, ve
kterém se již začíná přemýšlet nad projekty nastávajícími. Nacházíme se v bohužel nezáviděníhodném
období, které je nazýváno hospodářskou, či finanční krizí. Je to skutečně období nejisté, hodně náchylné na
jakékoli výkyvy a z tohoto důvodu se i my na našem úřadě a ve společenství zastupitelstva musíme s velkou
obezřetností rozhodovat o dalším vývoji naší obce. Zastupitelstvo obce Rohov se navrženými záměry na
příští rok zabývalo na svém 29. zasedání, které se uskutečnilo 9.9.2009. Mimo návrhu investičních a
neinvestičních projektů, o kterých Vás informuji níže, bylo na programu dalších zhruba 20 bodů. Jedním
z prvních bodů programu bylo složení slibu nového člena zastupitelstva obce Rohov p. Rostislava Návrata,
který nahradil p. Josefa Halfara, jež náhle zemřel v měsíci červnu. Členové zastupitelstva obce rovněž
projednávali schválenou výjimku z hygienických požadavků na prostory a provoz v naší mateřské škole,
zápis kontrolního výboru z jeho zasedání, bezplatný převod další sady ochranného oděvu a zásahových bot
pro zásahovou jednotku SDH Rohov. Na programu jednání bylo také přijetí dotace v rámci eGovernmentu
na rozšíření služeb našeho kontaktního místa Czech POINTu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR naší
obci zaslala sdělení, ve kterém nás bohužel informují o neschválení dotace na výsadbu stromořadí na
Světlovské cestě. Po čtyřech letech je to poprvé, kdy jsme s naší žádostí v tomto dotačním programu
neuspěli. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v rámci územní působnosti ostravského střediska.
V minulých letech se v průběhu roku vyhlašovalo také druhé kolo, kde byla možnost předložit nepodpořený
projekt opakovaně, avšak s ohledem na současnou situaci toto druhé kolo letos vyhlášeno nebude. Jsme
tedy připravení náš záměr předložit v příštím roce. Zastupitelstvo rovněž schválilo nákup nové sněhové
radlice k zimní údržbě a další organizační věci spojené s bezproblémovým chodem obce. Jedním
z posledních bodů byl také záměr zdejšího sportovního klubu SK Veha Team, který hodlá v průběhu
letošního prosince uspořádat v naší obci cyklokrosový závod v rámci 8. ročníku Oderského poháru
v cyklokrosu. Závod by se měl konat v areálu bývalé skládky za účasti mnoha významných závodníků
včetně těch našich – rohovských. Oderský pohár je cyklokrosový seriál závodů na severní Moravě, jehož
hlavním cílem je rozvoj této disciplíny a příprava cyklokrosařů na významnější závody. O další přípravě
Vás budeme samozřejmě informovat. Jak již bylo avizováno v úvodu, na programu jednání byl také návrh
investičních a neinvestičních akcí na nastávající rok. Jaké jsou tedy navrženy projekty ? Ve stručnosti je
tedy uvádím :
1. Stavební úpravy v prostorách MŠ Rohov
2. Výsadba zeleně v obci
3. Oprava sakrálních objektů v obci Rohov – kamenné kříže a pomník
4. Pořízení nového územního plánu obce Rohov
5. Modernizace prvků na zvýšení pasivní bezpečnosti na sil. I/46 a II/466 v obci Rohov____________

______________________________________________________________________________________
6. Výstavba dětského hřiště u MŠ Rohov
7. Výsadba stromořadí na Světlovské cestě
8. Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci Rohov – II. etapa
9. Prodloužení kanalizace vč. přístupového chodníku na pozemku parc.č. 656 (manž. Halfarovi a
Ryškovi)
10. DNY OBCE ROHOV - navázání vzájemné spolupráce obce Rohov s příhraničními obcemi
(pracovní název)
11. První ročník mezinárodních cyklokrosových závodů „ROHOV RING“(pracovní název)
Tyto projekty však budou realizovány pouze v případě dotační spoluúčasti. S ohledem na situaci v našem
státě ale budeme z pochopitelných důvodů tyto návrhy upravovat, a je také pravděpodobné, že se některé
projekty nebudou, lépe řečeno nemohou realizovat v důsledku nedostatku vlastních prostředků. Jen pro Vaši
představu, naše obec se stejně jako řada dalších obcí a měst dostala do situace, kdy již máme vypočten 10 –
12 % deficit daňových příjmů! Vzniklou situaci proto budeme muset řešit společně s odborníky s rozvahou.
Několik řádků z kulturně společenského života. Sobota 19.září byla bohatá na kulturu a sport. Jednak se
uskutečnila tradiční Drakiáda, které se letos zúčastnilo opět mnoho dětí se svými rodiči či prarodiči, za což
jim moc děkuji. Nádherné počasí jen umocnilo náladu sobotního odpoledne plné krásných zážitků při
pouštění draků. Samozřejmostí byly sladké odměny pro všechny děti které přišly, táborák k opékání párků,
ale také překvapení v podobě ukázky leteckých modelářů, kteří předvedli své modely v akci. Na programu
byla rovněž presentace fotografií z letního tábora, který byl pro většinu dětí skutečným zážitkem. Myslím,
že se sobotní odpoledne vydařilo, že všichni co přišli nelitovali a že se opět u této ryze podzimní akce
sejdeme příští rok opět. Moc děkuji také organizátorům za jejich projevenou pomoc při organizaci
Drakiády. V podvečer již přišel čas pro příznivce dobrého vína. Na opět tradiční akci - Vinobraní měli
návštěvníci možnost ochutnat z několika odrůd bílých a červených vín z jihu Moravy. Samozřejmostí byl
také lahodný burčák, který byl jako obvykle vyprodán nejdříve. Do krásně vyzdobeného prostředí areálu
zahrádkářů zavítalo poměrně hodně „vinařů“, na které čekalo mimo kvalitních vín rovněž bohaté
občerstvení a hudební kulisa. V rámci Vinobraní se také uskutečnila velmi zajímavá a ojedinělá událost,
kterou byl křest a následná autogramiáda knihy paní Evy Tvrdé pod názvem „Nenápadný půvab Slezska“,
který vypovídá o osudech lidí spjatých s Rohovem. Křest této knihy se uskutečnil pod širým nebem za
účasti několika desítek návštěvníků z Rohova, ale i přespolních. Kniha byla pokřtěna vodou z pramene,
který vyvěrá ze země v lokalitě Špalíry – Zángruba. Zájem o tuto knihu byl již na křtu, prodalo se bezmála
80 knih a já pevně věřím, že tento počet nebyl konečný. Nabízíme Vám a Vašim příbuzným tuto knihu na
našem OÚ za cenu 170,- Kč. Druhý křest této knihy se uskutečnil 24. září 2009 v Literární kavárně
knihkupectví Academia na Zámecké ulici v Ostravě za účasti významných osobností našeho kraje. U této
příležitosti bych ještě jednou moc poděkoval paní Evě Tvrdé za to, že se do tohoto krásného díla pustila a
vytvořila skutečně krásnou knihu vypovídající o lidech a jejich osudech úzce spojených s naší obcí.
20. září se uskutečnilo již dvanácté setkání chrámových sborů Hlučínska, na kterém nemohl chybět také
Chrámový sbor při kostele sv. Jana Křtitele. Moc bych poděkoval všem členům sboru za jejich účast a
presentaci naší farnosti.
V pátek 25.9.2009 se v polském Kietrzi uskutečnilo oficiální poděkování spoluorganizátorům III.
půlmaratónu Kietrz – Rohov. Na tomto setkání, kterého se zúčastnilo bezmála 70 členů organizačního týmu
z české a polské strany hranice, se zhodnotila společná práce při organizaci, byly zmíněny výhledy do
dalších let a poté se všem jednotlivcům osobně poděkovalo, byl rovněž předán pamětní list. Opět bych moc
poděkoval všem, kteří se na organizaci III. půlmaratónu Kietrz – Rohov podíleli.
Rádi bychom již nyní pozvali všechny děti a jejich rodiče či prarodiče na Světluškový den, který se
uskuteční v úterý 27. října 2009. Sraz všech je v 17.00 hod. před obecním úřadem. Věříme, že se zúčastníte
v hojném počtu !
Milí spoluobčané, na závěr mého úvodního slova bych Vám všem, kteří se podílíte na údržbě, zkrášlení či
zvelebení naší obce moc poděkoval za Vaši práci ve prospěch druhých. Velmi si cením postoje Vás všech,
kterým není život v našem Rohově lhostejný. Již mnohokrát jsem prohlásil, že jsem jako velký patriot
Rohova pyšný na svoji obec, na své spoluobčany. Tento názor zastávám dodnes a dlouho zastávat budu,
poněvadž si cením všech, kteří se v naší obci cítí skutečně jako doma a dělají pro to maximum. Všem moc
děkuji za Vaši práci a vzájemné porozumění. Přeji Vám všem krásné prožití nádherných podzimních dnů.
Prožijte je ve zdraví a spokojenosti.
Daniel Procházka – starosta___________

_______________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Obecní úřad Rohov oznamuje občanům, že
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v naší obci se uskuteční

v sobotu dne 7. listopadu 2009 !

Časový limit přistavení kontejneru bude s předstihem oznámen !

Svoz plastů, nápojových kartonů a sběr papíru bude v obci proveden v pátek 30.10.2009 !
Informace určené seniorům
Občané starší 55 let mohou začít v příštím roce studovat na Univerzitě třetího věku v Hlučíně. První ročník
byl otevřen již letos na jaře a setkal se s obrovským zájmem veřejnosti. Na seniory během dvouletého studia
postupně čekají předměty Počítač a já , cizí jazyk, právo a ochrana životního prostředí / koncepce může
být ještě změněna/. Výuka bude probíhat jednou týdně odpoledne vždy 2 vyučovací hodiny, rozložena je
celkem do 4 semestrů , z nichž každý bude trvat 15. týdnů . Zajišťovat ji budou lektoři Vysoké školy
podnikání v Ostravě, probíhat bude na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně.

Kdo ze seniorů by měl zájem o toto studium, může bližší informace získat na obecním úřadě.
_______________________________________________________________________________

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejně prospěšné práce
PODPORUJEME
VAŠI
BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci ?
V letech 2008 – 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu
Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.9.2008 do 31.3.2009 byla v obci Rohov v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP
za 191 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 162 350,- Kč a ze
státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 28 650,- Kč.
Pracovní činnost podpořených míst v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklid a
údržbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti ve prospěch obce. Na těchto pracovních
místech nalezli uplatnění především obtížně umístitelní a dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání.

Společenská kronika – měsíc září 2009
Jubilanti – 60 let 1 občanka
70 let 1 občanka
75 let 2 občané
Sňatek – 1

Narození – 1 chlapeček

Úmrtí – 1 občan

V měsíci říjnu oslavíme Den stromů
Slavit den stromů má dlouhou tradici. Nápad slavit Den stromů vznikl už v roce 1872 ve Spojených státech,
konkrétně v Nebrasce. V Čechách byly stromkové slavnosti poprvé masově pořádány v roce 1906. Stará
tradice byla v ČR znovu obnovena v roce 2000 a datum oslav bylo stanoveno na 20. října. Myšlenku oslav
Dne stromů rozvinula Nadace Partnerství, na tento den již tradičně vyhlašuje výsledky celostátní ankety
Strom roku. Také obec Rohov v minulých letech realizovala několik projektů, týkajících se výsadby zeleně
v okolí obce. Den stromů je příležitostí pro to, abyste využili babího léta k procházkám za stromy do
podzimní přírody.________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
Za krásného slunečného počasí proběhly v sobotu 19. září 2009 v areálu zahrádkářů na
Kučakovci hned tři akce:
______________________________________________________________________________

Drakiáda - podzimní pouštění draků se závěrečným táborákem.
______________________________________________________________________________________

Kniha „Nenápadný půvab Slezska“ byla
pokřtěna vodou z rohovského zřídla.

Známá spisovatelka se nechala vyfotografovat
se svými bývalými rohovskými studenty ze
Střední zahradnické školy v Ostravě Nikol Dudovou
a Davidem Lazarem.

Následná autogramiáda autorky Evy Tvrdé
se setkala s velkým zájmem nejen místních čtenářů.

Na tradičním vinobraní si návštěvníci mohli
zakoupit burčák a vybraná moravská vína a také
vyhrát cenu v bohaté věcné tombole.(Pořadatelé
prosí výherce ať si vyzvednou své ceny!!!)_______

___________________________________________________________________________________

Křest knihy „Nenápadný půvab Slezska“ v Ostravě
V kavárně ostravského
knihkupectví Academia
se
uskutečnil
za
přítomnosti představitelů
Sdružení obcí Hlučínska
a pozvaných hostů dne
24. září 2009 „druhý“
křest knihy Nenápadný
půvab Slezska, tentokrát
šampaňským...

Knihu si můžete zakoupit
na obecním úřadě za
cenu: 170,- Kč
___________________________________________________________________________________

Slavnostní poděkování organizátorům Půlmaratonu Kietrz - Rohov

Půlmaraton Kietrz – Rohov – Kietrz má své čestné místo
mezi největšími sportovními akcemi na Hlučínsku. V pátek
dne 25.9.2009 se uskutečnilo v kulturním domě v Kietrzi
(PL) oficiální poděkování organizátorům této akce na obou
stranách hranice. Jedná se o dobrovolníky, kteří se podílejí
jak na přípravách, tak na akci samotné.
Současně byl tento sportovní počin také zhodnocen.
Více na www.Hlucinsko.tv
Na snímku zleva: ředitel závodu Andrzej Wójtowicz,
starosta obce Rohov Daniel Procházka a burmistrz gminy
Kietrz Józef Matela.
______________________________________________

Kulturní výbor při OÚ Rohov
pořádá v úterý 27. října 2009

Sraz všech účastníků v 17.00 hod.
před budovou obecního úřadu.
Vezměte si sebou lampióny !

KOŽNÍ AMBULANCE
V KRAVAŘÍCH

Od 1. 9. 2009 je v Kravařích nově
otevřena KOŽNÍ AMBULANCE
v prostorách gynekologické ambulance ve
zdravotním středisku.
Ordinační hodiny každou středu od
13.00 – 17.00 hod. Ordinuje MUDr.
Veronika Pallova z Fakultní nemocnice
Ostrava.

_______________________________________________________________________________

Místní akční skupina (MAS) Hlučínsko

Místní akční skupina Hlučínsko vznikla 27. října 2006 jako občanské sdružení,u jehož zrodu stály dva
svazky obcí - Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko západ, které
sdružují celkem 27 obcí-, 18 podnikatelských zemědělských subjektů a jedna nezisková organizace Charita Hlučín. Impulsem založení byla dotační zemědělská politika Evropské Unie pro trvale udržitelný
rozvoj venkova. Členem Místní akční skupiny Hlučínsko je také obec Rohov, starosta obce je
místopředsedou MAS. Společná historická, kulturní a sociální jednota spojila členy Místní akční skupiny
Hlučínsko a zájem nejenom členů, ale všech obyvatel v mikroregionu o zvýšení životní úrovně, pracovních
příležitostí a celkového rozvoje je velkým příslibem pro vlastní činnost MAS Hlučínsko. Modernizace
zemědělství, investice do vzdělanosti, sociální oblasti, ale především rozvoj cestovního ruchu - to jsou
cesty, kterými se Místní akční skupina chce ubírat.

Součástí 4. aktivity projektu z operačního programu přeshraniční spolupráce MAS a LGS
ve Slezsku byly

Dožínky v Baborowě

Slunečné nedělní ráno 13. září přivítalo obyvatelé glubczycko-hlučínského regionu a modrá obloha byla
příslibem úspěšné akce poslední části našeho projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce –
dožínky v Baborowě.
Makový den, den máku - prostě mák setý, jak se odborně nazývá tato průmyslově pěstovaná rostlina, byl
ústředním motivem celého dne. Originálně pojatá „maková“ dekorace hlavního podia vyšla z dílny hlučínské
Charity a náměstí v Baborowě si již v tomto duchu
vyzdobili pořadatelé. Červené makové kokardy na
klopách označovaly pozvané hosty, kytice z
makových květů doplňovaly aranžmá stolů a
dokonce vítězná koruna vesnice Rozumice nesla ve
svém průčelí obilní zvon zdobený makovými
semínky.
Po polední mši v místním kostele otevřel dožínkovou
slavnost průvod, ve kterém děti nesly makové květy.
Po ukončení průvodu začal program na podiu proběhlo přivítání návštěvníků představiteli powiatu
Glubczyce
i
jednotlivých
gmin,
ohodnocení
nejlepších zemědělců regionu a došlo i na
představení obou našich místních akčních skupin.
Troufám se říct, že po několika akcích, které jsme
spolu pořádali, již obyvatelé obou regionů vědí, kdo
jsme a proč tu jsme. Předsedkyně LGD Plaskowyż dobrej ziemi paní Danuta Świec a místopředseda MAS
Hlučínsko pan Daniel Procházka krátce představili naše cíle a plány a popřáli úspěch nejen všem
zemědělcům, ale i ostatním obyvatelům regionu. Na závěr našeho bloku zazněla i písnička „Čížečku,
čížečku ptáčku maličký“, kterou česky zazpívaly děti ze základní školy v Nasiedlu.
Publikační prezentace obou LAG probíhala na stánku Charity Hlučín. Zde byly návštěvníkům k dispozici
tištěné materiály o našich regionech a spolupráci. Nalíčení mladí lidé na chůdách rozdávali návštěvníků
balené makové koláče, které jsou typickým produktem hlučínského regionu, a které byly ověnčené logem
projektu. I když odpoledne se modrá obloha zatáhla a vzdálený hrom připomenul blížící se podzim,
uvolněnou atmosféru, veselou náladu a řadu příjemných setkání si vychutnala i řada návštěvníků z české
strany pohraničí.
Prezentace obou LAG za pomocí výzdoby z dílny Charity Hlučín, která je neopomenutelným členem MAS
Hlučínsko, dovršila a zakončila touto akcí projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Již nyní při setkání nejen členů LAG, ale i obyvatel obou regionů vznikají nápady a návrhy na další
spolupráci. Po dlouhých letech odloučení, nyní žijeme vedle sebe bez hranic, máme společnou minulost a
velké plány pro společnou budoucnost.
Vaše MAS Hlučínsko
O aktivitách MAS Hlučínsko Vás budeme informovat v dalších číslech Rohovského zpravodaje.__________

_______________________________________________________________________

Okénko mateřské školy

Děkujeme všem rodičům, kteří přinesli do MŠ sušené květiny, trávu, ozdobné dýně, kukuřici a ovoce.
Přírodniny použijeme k výzdobě vstupního schodiště a vnitřních prostor mateřské školy.
Jablka, hrušky a švestky budou zdravou pochoutkou pro naše děti.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Na webových stránkách obce Kobeřice
www.Koberice.cz si můžete
prohlédnout fotografie z návštěvy
papeže Benedikta XVI z Brna od
fotografa Davida Bernarda.

Pro velký zájem o finanční produkty
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

hledá obchodní ředitelka ČMSS ve spolupráci s Českou poštou

spolupracovníka na pozici
FINANČNÍHO PORADCE ČMSS
pro okres Opava

Náplň práce:
-

péče o stávající klienty
prezentace a prodej finančních produktů
rozšíření obchodních vztahů s klientem a poradenství
zajištění spolupráce s Českou poštou

Nabízíme:
- tvůrčí práci a seberealizaci
- bezplatné vstupní zaškolení
- odborné vzdělávání
- perspektivu profesního růstu
- silné zázemí úspěšné společnosti
- motivující finanční ohodnocení

Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- komunikační schopnosti
- zájem o obchod a finance
- samostatnost a časovou flexibilitu
- základní znalost práce na PC
- ŘP skupiny „B“

Žádost spolu se strukturovaným životopisem zasílejte na níže uvedenou adresu.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na této poště.

Kontaktní osoba:
Bc. Dáša Gajdová
Obchodní ředitelka ČMSS
tel.: 602 525 058
e-mail: dasa.gajdova@cmss-oz.cz

O PRAJZAKACH
Nejznamějši prajzska hudebni
skupina?
Bony sem.
--Přidže instalater do firmy a
pta se sekretařky: „Tak kaj je
ten hajzel?“
„Pan ředitel je na obědže“,
odpovi sekretařka.
„Ni, vy šče mi něrozuměla,
ptam se na ty dvě nuly!“
„Ja, naměstci maju poradu.“
„Ale paní, mušim to už tak
povědžeč, kaj se tu robi
hovno!?“
„Aha, učtarna je o štok niž!“
Z knížky Česko – prajzský
slovník + Frky + nadávky,
autorky
Lidie Rumanové,
kterou si můžete zakoupit na
obecním úřadě za 50,- Kč.

Vlastníte fotografie z historie
naší obce ?
Podělte se o ně s ostatními
spoluobčany !
Rádi zveřejníme fotografie
z Vašeho domácího archivu
a přiblížíme tím historii obce
Rohov i naší mladé generaci.
_____________________________________________________________________________________

Hornická kuchařka - autogramiáda

Již třetí v řadě se dostává ke čtenářům kuchařka ze Slezska. Po
Kuchařce z Hlučínska a Opavska je tady Hornická kuchařka z Ostravska.
Proč právě hornická? No protože nebylo ve Slezsku snad rodiny, kde
by nebyl někdo horníkem,zedníkem či hutníkem. A tak tato knížka je
také připomenutím nejen stravy, ale také zvyků a slavností. Vždyť
dnes málokdo ví, že např. jednou za rok se na Velký pátek,vyváželi
koně ze šachet a konala se tzv. Havířská jízda po okolí? Nebo, že ve
čtvrtek před Štědrým dnem se konal v Ostravě pečkový jarmark, či co
je to skok přes kůží? Co je to havířský řízek, havířina či pecoky? Jak
chutná havířská vařonka, ostravský grog nebo pravá havířská vlajka či
achtlík? To všechno a ještě mnoho dalšího se z této knížky čtenář doví.
Muzeum Hlučínska Vás srdečně zve na autogramiádu Hornické
kuchařky a na povídání o všech těchto zajímavostech s autory knížky:
Zdeňkem Buchtou, Evou Peterkovou,Miloslavem Ruckim a Annou
Wenzlovou. Datum a čas konání: 26. října
jna 2009 v 16 hodin

Hornickou kuchařku z Ostravska si můžete již nyní zakoupit na obecním úřadě za cenu: 140,- Kč.______

Občanské sdružení Diakonie Broumov a Obecní úřad Rohov VYHLAŠUJÍ
VYHLAŠUJÍ

HUMANITÁRNÍ







SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se v obci ROHOV uskuteční :

dne: v pondělí 12. října 2009 dopoledne
místo: vystavte před svůj rodinný dům
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem!
Děkujeme za Vaši pomoc.Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

______________________________________________________________________________________
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