Vychází v červenci 2015
č. 7/2015
______________________________________________________________________________________

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a stejně tak jedna letošní investiční akce. Jde o projekt „Silniční
propojení hraničních obcí Rohov a Krzanowice“, nám známější příjezdová komunikace do Krzanowic
„Stromková cesta“. Tuto stavbu provádí stavební společnost Silnice Morava, Krnov, která byla
vyhodnocena v rámci výběrového řízení jako firma nejvhodnější. Nabídnutá cena ze strany této
společnosti je 6.606.664,- Kč a oproti projektovaným projekčním nákladům došlo
k několikasettisícové úspoře. V těchto dnech je již proveden výkop stávajícího povrchu komunikace a
následně dojde k zavážce podkladních vrstev, na které se pak „položí“ asfaltový koberec. Vše by se
mělo stihnout do konce července. U této příležitosti se na Vás obracím s prosbou o spolupráci a
především pochopení v rámci této poměrně náročné stavby. Především od příštího týdne dojde
k masivnímu zvýšení provozu těžkých nákladních vozidel se stavebním materiálem, proto dbejte
zvýšené pozornosti.
Naše obec obdržela další dotaci. Jde o finanční podporu ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na zpevnění (poslední) místní komunikace, kterou je cesta podél Centra
volnočasových aktivit „Na skládce“. Předpokládané celkové náklady jsou odhadnuty na 583.000,- Kč,
avšak v příštím týdnu bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele, čili lze předpokládat, že celkové
náklady budou menší. O podrobnostech Vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.
Vážení spoluobčané, závěrem mého krátkého úvodního slova Vám všem přeji pohodové prázdniny,
které prožívejte ve zdraví !
Daniel Procházka, starosta
SDH Rohov Vás zve
na „ ROHOVSKÝ STRASSENFEST „
v sobotu 8. srpna 2015 od 18.00 hodin na ulici Horní !

Hudba: pan Foltýnek, pro všechny děti malování na obličej a skákací hrad zdarma!!!
Tombola a bohaté občerstvení zajištěno !
V souvislosti s věcnou tombolou organizátoři prosí občany, aby ti občané, kteří chtějí přispět cenou do
tomboly, tuto cenu odevzdali u manželů Kristy a Leoše Halfarových, ul. Horní 141, a to v průběhu pátečního
odpoledne nebo v sobotu do odpoledních hodin ! Pořadatelé se těší na setkání s Vámi !!!
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Místní knihovna – výpůjční doba během letních prázdnin

knihovna bude otevřena pouze: 17.7. a 12.8.2015 vždy od 16.00 – 17.00 hodin.
__________________________________________________________________________________
Upozornění pro občany k úhradě poplatků !
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na rok 2015 pro poplatníka 510,- Kč. Poplatek byl splatný jednorázově
nejpozději do 30.6. 2015 (v případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 2.000,- Kč, je
možno poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách - vždy nejpozději do 30.6. a 30.9. kalendářního roku) !

__________________________________________________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pátek 31. července 2015
____________________________________________________________________________________
!!! UPOZORNĚNÍ – uzavření pošty v Rohově z důvodu čerpání dovolené !!!
Česká pošta s.p. oznamuje, že z důvodu čerpání dovolené v letním období, bude ve
dnech 27.7. - 10.8.2015 uzavřena pošta Rohov !
Veškeré služby budou poskytovány poštou Sudice.
____________________________________________________________________________________
Nález oblečení !!!
V areálu Kučakovec byla po akci „Rohovský odpust“ nalezena dámská kožená bundička vel. 38 béžové barvy,
dámské sáčko vel. 34 béžové barvy a chlapecká károvaná košile vel. M. Majitel ať si je vyzvedne na OÚ !____

Ve dnech 13.07. - 26.07.2015 nebude ordinovat v Kobeřicích MUDr. Šimek.
Zástup u MUDr. Hrubé ve Štěpánkovicích, Tel: 553 675 136
Po, St, Čt, Pá
09:00 - 11:00 hod.
Úterý

13:00 - 15:00 hod.

V období letních prázdnin bude změna ordinančích hodin ve čtvrtky, a to pouze do 17.00 hod. !
____________________________________________________________________________________
Městský úřad Kravaře informuje !

PLATNOST CESTOVNÍCH DOKLADŮ A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané,
v poslední době dochází k velkému nárůstu žadatelů o vystavení především občanských průkazů z důvodů jejich
zákonné výměny na našem Odboru vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad MěÚ Kravaře. Jelikož mnoho
z Vás nechává tuto skutečnost na poslední chvíli, žádáme Vás, abyste se podívali na platnost svých občanských
průkazů a také cestovních dokladů a včas jste si požádali o jejich výměnu. Prosím využívejte k této výměně
občanských průkazů nebo cestovních dokladů celého rozsahu úředních hodin na našem městském úřadu
v Kravařích, nejenom odpoledních hodin v pondělí a ve středu. V tyto dny obsloužíme cca. 200 občanů a
v odpoledních hodinách, především od 16:00 hod, bohužel musíme mnoho žadatelům sdělit, že v daný den již
nebudou obslouženi z důvodu velkého počtu žadatelů před nimi. Proto doporučujeme všem žadatelům, aby
k návštěvě našeho úřadu využívali rezervační systém, který se nachází na hlavní stránce našeho webového
portálu www.kravare.cz a měli tak jistotu, že v daný den budou obslouženi. Od podání žádosti o vystavení
nového občanského průkazu bývá tento vyhotoven zpravidla do 21 kalendářních dní. Jelikož k nám v současné
době jezdí si vyřídit svůj nový občanský průkaz i hodně občanů majících trvalý pobyt mimo náš správní obvod
(především občané Opavy), dochází k těmto nepříjemnostem. Vedení města ve spolupráci s MěÚ Kravaře
v současné době vede intenzivní jednání na posílení technického vybavení našeho pracoviště na Odboru
vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad.
Žádáme občany ve správním obvodu ORP Kravaře, aby využívali k vyřízení dokladů na Odboru vnitřních věcí a
obecní živnostenský úřad úřední hodiny
(Po – St: 8:00 – 17:00;
Čt: 7:00 – 15:00; Pá: 7:00 – 12:00) a zároveň prosíme občany o trpělivost při
vyřizování již zmíněných dokladů. Bližší informace, především o počtu žadatelů o vystavení občanských
průkazů nebo cestovních dokladů, získáte na tel. čísle naší infolinky: 553 777 911.
Ing. Pavel Novotný, tajemník MěÚ Kravaře______________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Upozornění pro majitele psů
Obecní úřad opět zaznamenává stížnosti občanů na volné pobíhání psů po obci !
Obracíme se proto znovu na občany s žádostí o zabezpečení psů a k provedení opatření
znemožňujících jejich volný pohyb!
Pro vaši informaci - v obci je evidováno cca 100 psů – přesný počet se neustále mění podle
počtu přihlášených a odhlášených psů. Zvěrolékař MVDR. Holeček v obci provedl 4.5.2015
očkování psů proti vzteklině, bylo naočkováno 35 psů.

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Obec přispěla ke zlepšení životního prostředí
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci
tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému
EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém
tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení
emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.
Úspora, kterou dosáhla obec Rohov, představuje:
Emise CO2 ekv. 48,022 tun
Úspora energie: 1 084 051 MJ
Děkujeme všem občanům, kteří odpad třídí.____
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

USKUTEČNILO SE
__________________________________________________________________________________

Setkání seniorů
Obec Rohov uspořádala v neděli 14. června
2015 setkání seniorů u dechovky. Akce se
uskutečnila v areálu Kučakovec, kde se
sešlo v horkém nedělním odpoledni 35
seniorů.
V úvodu taneční skupina Vřes z Vřesiny
svým
tanečním
a
humorným
pantomimickým vystoupením přispěla k
tomu, že se přítomní výborně bavili. O
hudební doprovod se tradičně postarala
Rohovanka. Pohoštění ve formě koláčů a
kávy bylo zajištěno.
Setkání se vydařilo, byla pouze škoda, že se
se nesešlo více seniorů.______________
________________________________

Noc s Andersenem
Jako každý rok tak i letos proběhla v místní knihovně již tradiční
Noc s Andersenem.
Tato akce proběhla 22.5.2015 ve spolupráci s Obecní knihovnou
Kobeřice. Letošní téma této celorepublikové noci bylo: hrady.
Proto jsme nelenili a během odpoledne a večera jsme si s dětmi
zahráli různé hry, které směřovaly k jednomu cíli. K pověsti o
tvrzi Světlov. Věřím, že si děti odnesly nejen netradiční zážitek,
ale také trošku znalostí o místní historii.
Za Místní knihovnu děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám se
zorganizováním akce pomohli.
Adéla Komárková, knihovnice

_________________________________________________
____________________________________________
Rozloučení s předškoláky – 24. června 2015
Začínající prázdniny s sebou nesly různé shrnutí všeho, co
se ve školním roce událo. Také místní knihovna spolu
s Mateřskou školou Rohov má co hodnotit. V letošním roce
jsme opět dohromady spolupracovali, děti několikrát
knihovnu navštívily a dozvěděly se spoustu zajímavostí o
knihách, pohádkových bytostech, třídění papíru apod.
Díky této společné aktivitě se s pedagožkami snažíme
zvyšovat u dětí zájem o knihy. V posledním školním týdnu
jsme si zopakovali vše, co jsme se společně naučili a také
jsme se rozloučili s předškoláky, jak jinak než knihou.
Věříme, že se celá tato aktivita vydařila a již se těšíme na následující školní rok. S mateřskou školou se
rozloučily tři děti, každé z nich obdrželo od obce pamětní list, pamětní knížku z mateřské školy a malé dárečky.
Přejeme dětem hodně štěstí a dalších úspěchů v 1. třídě !____________________________________________
__________________________________________________________________________________

Společenská kronika - měsíc červen 2015
Jubilanti –
Sňatek - 2

60 let 1 občan
Úmrtí – 1 občanka, 1 občan

Narození – 1 holčička

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ROHOVSKÝ ODPUST 2015
Areál Kučakovec zaplnili v sobotu 27. června účastníci
rohovského odpustu - svátku patronů místní kaple sv.
Petra a Pavla, který patří tradičně mezi nejvýznamnější
společenské akce v obci. Ve 14 hodin byl odpust zahájen
mší svatou, kterou celebroval otec Jacek Domański za
účasti otce Karla Hanslíka. Poté probíhal bohatý kulturní
program, který připravili pořadatelé SDH Rohov.
V úvodu vystoupil štěpánkovický folklorní soubor
Srubek s dětmi z MŠ Rohov, pak se s tanečním
vystoupením představili žáci ze ZŠ Sudice, nejmenší děti
pobavil klaun, vystoupily mažoretky Paprsky z Hlučína,
známé hity Karla Gotta zazněly v podání Luboše Bočka
(rodáka ze Strahovic), kterého vystřídal ostravský zpěvák
Zdeněk Krásný. Od 20 hodin odpust pokračoval nočním
karnevalem se skupinou MANTL KABÁT REVIVAL
z Opavy. Večer oblohu rozzářil ohňostroj. Během celého odpoledne byly v provozu pro děti zábavné atrakce
jako kolotoč, skákací hrad, malování na obličej.

__________________________________________________________________________________

Moravská brána 2015
Mezinárodní soutěže požárních mužstev Moravská brána, která se konala 20. června 2015 ve Štěpánkovicích –
Svobodě se zúčastnili také hasiči z Rohova.
Výsledky: 1. místo Svoboda, 2. místo Rohov, 3. místo Bílovec, 4. místo Sudice
Družstvo mužů Rohov soutěžilo v této sestavě: Nevřela Pavel, Švan Radomír, Slanina Lukáš,
Tomíček Petr, Nevřela Lukáš, Stříbný Jiří, Hilšer Jakub.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Sportovní okénko

1. Místo mladších žáků v soutěži 1+5 ročníku 2014-2015 SK Meteor Strahovice
Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Strahovice
18
2. Komárov
18
3. Litultovice
18
4. Brumovice
18
5. Oldřišov
18
6. Chlebičov
18
7. Štítina
18
8. Pustá Polom 18
Mladší žáci Strahovic pod vedením trenéra Zdeňka 9. Velké Hoštice 18
Mrovce a jeho asistenta Pekárka Ondřeje v sezoně
10. Dolní Životice 18
2014-2015 se umístili na krásném 1. místě. Z

17 0 1 269: 67 51
13 0 5 202: 90 39
12 2 4 149: 58 38
11 0 7 153:107 33
10 2 6 142: 90 32
9 2 7 118: 93 29
7 0 11 93:131 21
6 0 12 109:175 18
2 0 16 58:194 6
0 0 18 17:305 0

( 24)
( 12)
( 11)
( 6)
( 5)
( 2)
( -6)
( -9)
(-21)
(-27)

Rohova se pravidelně účastnili mistrovských utkání tito hráči: Nevřela Jan, Mrovec Jakub, Halfar Ondřej,
Tomíček Matěj a Pekárek Marek.
Poděkování
Rodiče mladších žáků Meteor Strahovice by rádi poděkovali trenérovi p. Zdeňku Mrovcovi za svědomité
vedení a přípravu našich dětí. Moc za vše děkujeme !_______________________________________________

Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Rohov
Hněvošice
Hlučín "A"
Štěpánkovice
Hlučín "B"
Háj ve Slezsku
Chlebičov
Oldřišov

Konečná tabulka soutěží OFS Opava pro SR 2014-2015
H1A MINI (mladší přípravka) 1+4 sk.A - Slezské pekárny
Záp
+ 0
- Skóre
Body Prav Odebráno Poč.body
14 10 2
2 142 : 70
32 ( 11)
14 10 1
3 123 : 97
31 ( 10)
14 10 0
4 166 : 62
30 ( 9)
14
8 1
5 91 : 87
25 ( 4)
14
5 1
8 94 : 97
16 ( -5)
14
5 1
8 73 : 93
16 ( -5)
14
3 1 10 84 : 126
10 (-11)
14
1 1 12 47 : 188
4 (-17)

_________________________________________
Poděkování
Rodiče žáků mladší přípravky Spartaku Rohov
děkují trenérům p. Romanovi Halfarovi
a p. Martinovi Halfarovi za svědomité vedení
a přípravu našich dětí.
Přejeme jim spoustu sportovních úspěchů do
další práce s našimi dětmi !

_________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Z mnoha zrnek jeden chléb – Prašivá 2015
Ve středu 1. července 2015 se v areálu Kamenité ve
Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá uskutečnilo 17. diecézní
setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem.
Setkání s názvem Z mnoha zrnek jeden chléb se zúčastnilo
1 700 dětí, rodičů a prarodičů z ostravsko-opavské diecéze.
Zúčastnily se ho také děti z naší diecéze pod vedením
katechetky Pavly Němcové.
_________________________________________________________________________________________

SPORTOVNÍ SLAVNOST 2015
Turnaj mini žáků 06 pořádaný Spartakem Rohov v rámci Sportovní slavnosti 4.7.2015 „O putovní pohár
Antonína Havaly“.Velkého úspěchu dosáhla družstva Spartaku Rohov. A tým vybojoval konečné 1. místo
a B tým obsadil senzační 4. místo.
Umístění na dalších místech 2. Kobeřice 3. Hněvošice 5. Strahovice 6.Chlebičov
Fotbalové utkání staří páni Rohov : muži Rohov skončilo výsledkem 2:1 !

_______________________________________________________________________

POZVÁNKA
TJ Spartak Rohov a obec Rohov zvou
na Turnaj mini žáků 2006 a mladší
Termín konání: 15.8.2015 v 10:00 hod.
Prezentace: 9:30 hod.
Místo konání: Hřiště TJ Spartak Rohov
Startovné: 500 Kč, zajištěno občerstvení pro hráče i trenéry
Podmínky: hráči 2006 a mladší
Maximální počet týmů: 10
Hrací systém 4+1 s možností hokejového střídání
Přihlášení je možné na email: mhalfar@seznam.cz nebo tel.776461975

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Okénko základní školy
Tonda Obal na cestách
V rámci ekologických aktivit naší školy nás navštívil ekolog s programem o propagaci třídění odpadů nazvaným
Tonda Obal na cestách. Tentokrát žáci pozorně naslouchali přednášku, v rámci které si sami vyzkoušeli správné
třídění jednotlivých druhů odpadů do barevných popelnic. Seznámili se s několika recyklovanými výrobky, se
sběrným dvorem a spalovnou.
Dověděli jsme se, že 72% občanů ČR aktivně třídí odpad a odpovědně se chová k životnímu prostředí. Patří
mezi ně i žáci naší školy, kteří již dnes třídí baterie, elektroodpad a papír v rámci našich projektů. A jak ochotně
přiznali, třídí odpad i doma ve svých rodinách.
Ing. Hana Nováková, Školní metodik EVVO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zborovský závod branné zdatnosti v Sudicích
Bitva u Zborova představovala první významný úspěch československých legionářů na východní frontě během
první světové války. Legionáři museli 2. července 1917 prokázat svou odhodlanost, odolnost, sílu, statečnost a
charakter. Tyto vlastnosti prokazovali 21. května 2015 také naši žáci během branného dne, který pro naši školu
zorganizovala Československá obec legionářská, Jednota Ostrava 1, pod vedením pana kapitána Jana Šimčíka.
Protože nám počasí nepřálo, pršelo a bylo chladno, proběhl branný den v prostorách školy. Nikomu to ovšem
nevadilo. Jednotlivá stanoviště byla skvěle připravená a spolupráce zafungovala báječně. Součástí branného dne
bylo především plnění nejrůznějších bojových úkolů – letní lyžování, dosažení mety, navádění letadla v mlze,
určování světových stran a přenášení bedniček. Nechyběla ovšem ani velmi oblíbená střelba ze vzduchovky
nebo hod gumovým granátem na cíl. Bodové skóre si žáci mohli také vylepšit vyluštěním zašifrované zprávy
nebo správným přenosem zraněného na nosítkách. Žáci jednotlivé úkoly zodpovědně a s nadšením plnili,
bojovali, ale také si pomáhali. Výkony byly nakonec natolik vyrovnané, že o celkovém vítězi musel rozhodnout
dodatečný rozstřel v podobě duelu kapitánů v přeskoku přes švihadlo. Úplně nejzajímavější ale byla pro žáky
ukázka střelných zbraní a sebeobrany. Všichni si čtvrteční branné dopoledne náramně užili a domů odcházeli
s nezapomenutelnými zážitky. Každý z žáků také obdržel pamětní list. Velké poděkování patří pánům: Janu
Šimčíkovi, Janu Sobkuljakovi, Rostislavu Pečinkovi i Petru Gattnarovi.
Mgr. Michal Kunický
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noc v družině aneb… Ve škole až do rána
Řekne-li se „Noc v družině“, přinejmenším nás to zaujme. Spaní v družině,
resp. ve škole rozhodně neznamená pouhé přespání. Naopak - již samotný
název zavání velkým dobrodružstvím. A jedno takové velké dobrodružství
prožili žáci školní družiny naší školy z pátku 19. 6. na sobotu 20. 6.
Vedoucí školní družiny připravuje každoročně pro děti na večer a
následující ráno zajímavý program. Ústředním tématem letošní „Noci
v družině“ byla příroda. Před začátkem celé akce byly děti rozděleny do
pěti skupinek. Každá skupina měla svého vedoucího z řad žáků 5. třídy.
Počasí nám poměrně přálo, od oběda utekla již nějaká ta hodinka, a tak
jsme začali táborákem a oblíbeným opékáním buřtů. Když jsme se nasytili,
odebrali jsme se zpět do školy, resp. tělocvičny naší školy, kde se celá akce
odehrávala. Po chvilce odpočinku začalo přírodopisné klání, které mělo za úkol nejen pobavit, ale i prověřit
postřeh a kreativitu našich žáků. Žáci poznávali stopy zvířat, jejich zvuky, rozeznávali jehličnany, poznávali
druhy ovoce a zeleniny, plnili nejrůznější úkoly a kvízy. Žáci školní družiny se vyznamenali a prokázali velké
přírodovědné znalosti. Po vědomostním souboji nám všem opět tak trochu vyhládlo. A tak pizza od „ZLATÉHO
DŽBÁNU“ v Sudicích přišla všem vhod. Šunková, sýrová, salámová, žampionová… Pizza byla prostě výborná.
Po vydatné večeři probíhala večerní hygiena a po ní následovala projekce vybraných pohádek. Po setmění pak
někteří odvážlivci absolvovali i noční stezku odvahy.
Ač byl páteční večer pro všechny náročný, ukládání ke spánku trvalo některým téměř
až do ranního rozbřesku. Sobotní vstávání ale proběhlo naprosto klidně. Žáci vyskočili
ze svých spacáků, užili si ranní rozcvičku a po vydatné snídani jsme všichni zahájili velký úklid. Uklízelo se tak
vehementně, že teď již není po „Noci v družině“ žádná stopa ani památka. Tak zase příští rok, družino! Velké
poděkování patří také mým dvěma kolegům – Mgr. Haně van der Laan, Mgr. Michalu Kunickému a také žákům
9. třídy – Romanu Lehnertovi, Romaně Tomaschkové a Anetě Stříbné. Velké DÍKY patří také všem úžasným
Ester Medková, DiS.
dětem. Děkuji. ☺

_______________________________________________________________________________________________

ŽÁCI
II.
STUPNĚ
ZŠ
NÁVŠTÍVILI
SLEZSKÉ
DIVADLO
V OPAVĚ
V pondělí 22. června 2015 se žáci II. stupně naší školy zúčastnili skvělého divadelního představení
„ZDRAVÝ NEMOCNÝ“ od francouzského dramatika
Moliéra. Bravurní výkony herců, které byly několikrát
odměny dlouhotrvajícím potleskem, jsme si doslova
vychutnávali z prvních řad Slezského divadla. Celé
představení svými originálními a humornými scénkami
několikrát rozesmálo celé divadlo, a tak jsme se domů
vraceli všichni spokojení. Všem hercům děkujeme,
představení
„ZDRAVÝ
NEMOCNÝ“
vřele
doporučujeme a již se těšíme na další hru v podání
vynikajících herců Slezského divadla v Opavě.
Mgr. Michal Kunický__________________

Celoroční projekt „Barevné dny“
Naše škola letošní školní rok uspořádala projekt, resp. soutěž
pro všechny žáky a učitele – Barevné dny. Jeden měsíc, jedna
barva, deset měsíců, deset barev. Děti přicházely oblečeny do
školy v určité barvě. Nepočítal se jen každý kus oblečení, ale
také nejrůznější doplňky Tak a jsme u konce… u konce
školního roku a u konce našich barevných dnů.
A jak dopadlo naše 2. pololetí v hodnocení?

1. místo: 4. třída, 7. třída, 2. místo: 2. třída, 5. třída, 3. místo: 3. třída, 8. třída, Za účast: 1. třída, 6. třída
__________________________________________________________________________________________

Poslední den v Základní škole v Sudicích a rozloučení se žáky 9. třídy na OÚ Sudice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka práce - Kuchař/kuchařka do školní jídelny
ZŠ a MŠ Štěpánkovice přijme kuchaře/kuchařku do školní jídelny. Podmínkou je vzdělání v oboru, předpokládaný
nástup v průběhu září 2015. Žádosti s osobními údaji a dosavadní praxí zasílejte na adresu školy případně e-mailem
na adresu: pavlasek@zsstepankovice.cz.
__________________________________________________________________________________________

Chcete se podělit o Vaše zážitky, máte něco na srdci, chcete někomu poděkovat ?
Vaše příspěvky můžete poslat e-mailem na adresu:
sekretariat@rohov.cz , donést osobně nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do Obecního domu !
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OBCHOD u MILI

Zdravá výživa – zdravé vaření, mlsání,
svačinky, nápoje, šťávy a mnohé další
Second-hand – značkové zboží I. jakosti
pro dospělé i děti
Otevírací doba:

Po-Pá 9.00-11.30 a 13.30-17.00
Nebo dle domluvy na tel. 733410703
Najdete nás v Bolaticích, Hlučínská 16,
50m od Obecního úřadu směr Dol. Benešov
_______________________________________________________________________________________________
____________---------------___________________
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