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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vstoupili jsme do nového roku, do roku 2016. Z prvního měsíce letošního roku uplynuly již dva týdny a v rámci
těchto dnů se připravujeme na tento nový rok, stejně jako předešlá léta, přípravou projektů, kterými bychom rádi
naši obec zase o nějaký stupínek pozvedli, dále rozvíjeli. O chystaných projektech jsem Vás již v prosincovém
vydání Rohovského zpravodaje částečně informoval. Dnes bych tyto informace ještě dále rozvedl, ale než se
k tomu dostanu, rád bych ještě zhodnotil rok loňský, tedy rok 2015. Položím-li si otázku, jaký byl po stránce
rozvoje, tak bych mohl konstatovat, že dobrý, opět se podařilo uskutečnit pár zajímavých aktivit, které naši obec
zvelebily, zlepšily život našich obyvatel. Nakonec, realizovali jsme 4 projekty (silnice do Krzanowic, silnice
přes Centrum volnočasových aktivit (CVA) „Na skládce“, oprava ruského pomníku, výsadba aleje u „Špalír“) o
objemu cca 7,5 milionů Kč, na které jsme získali dotace ve výši 6,5 milionů Kč ! Kromě těchto zmiňovaných
projektů jsme se pochopitelně zabývali i dalšími drobnými stavebními akcemi (zpevňování polních cest /např.
Špalírovská cesta – zde byla zpevněna část této komunikace v délce 500 m z celkových 1200 m a bylo použito
cca 1500 tun materiálu !/, oprava části silnice a kanalizace u kaple, zhotovení nové zpevněné plochy u skladu
nářadí v CVA, aj.) a v letošním roce budeme pokračovat.
Po stránce společenského života v loňském roce, bych také mohl říci, že patřil mezi velmi bohaté a aktivní,
vždyť kolik velikostně srovnatelných obcí, jako je Rohov, má aktivních pět spolků a zorganizuje zhruba 40 akcí
za rok !! Vzhledem k výše uvedenému tedy mohu s klidným svědomím říci, že rok 2015 byl úspěšný, avšak je
to pouze můj názor, každý z Vás může mít svůj – jiný. Touto cestou však děkuji všem, kteří se na „tomto
výsledku“ podíleli jakoukoliv měrou.
Vrátím se však k začátku textu, tedy k plánovaným letošním investičním projektům. Klubovna, kterou hodláme
zřídit ve sklepních prostorách Domu služeb, pod mateřskou školou, bude určena především naši mládeži.
V rámci stavebních prací bude provedena oprava omítek a podlah, vyměněny okna a dveře a také se provede
venkovní odizolování budovy. Předpokládané náklady jsou plánovány ve výši 580 tis. Kč. Projekt Kaple sv.
Petra a Pavla obsahuje obnovu stávajícího oplocení a opěrné zídky, rozšíření zpevněných ploch, doplnění
vnitřního osvětlení kaple a obnovu kříže, který stojí před kaplí. U tohoto projektu jsou náklady kalkulovány
v částce 640 tis. Kč. Třetím projektem je obnova místní komunikace na ul. Na Kopci. Zde plánujeme obnovu
povrchu silnice vč. kompletní opravy kanalizačních vpustí pro řádné odvodnění povrchových vod z této silnice.
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Náklady jsou projekčně vypočteny v částce bezmála 900 tis. Kč. Čtvrtým projektem je projekt pod názvem
„Obec Rohov v procesu místní agendy 21“. Jde o projekt podporující aktivity spolků, ale i „neorganizovaných“
obyvatel naší obce formou organizačního a finančního zajištění vytipovaných sportovních či kulturních aktivit.
Součástí bude i tvorba nového Strategického plánu obce Rohov. Odhadované náklady činí 275 tis. Kč. Novým,
letošním již pátým projektem, je vybudování naučné stezky. Ta by měla být vedena v trase po „stromkové“
cestě ke Kozímu mostku, dále vlevo směrem na obec Sudice a po nově zpevněné polní cestě zpět do Rohova na
ul. Slezskou. V trase by mělo být instalováno na 15 ks mobiliáře se zajímavými informacemi o přírodě v obci a
jejím okolí. U tohoto projektu jsou náklady odhadovány na 300 tis. Kč. Pracujeme taky na projektech
multifunkčního hřiště vč. sociálního zázemí v Centru volnočasových aktivit „Na skládce“, na projektové
dokumentaci k Domu služeb a bývalého OÚ, plánujeme také opravit chodníky „v uličkách“ z ul. Slezská na ul.
Hlavní, z ul. Hlavní na ul. Na Kopci a z ul. Hlavní k bývalému státnímu statku. V letošním roce se také připraví
další projekt na výsadbu alejových stromů a zřejmě i na vybudování tůní, „ v šuplíku“ máme rovněž přichystán
projekt na vybudování II. etapy IN-LINE dráhy v CVA. Co se týče dalších projektů, tak ty budou s největší
pravděpodobností chystány s odkazem na vaše požadavky, které vyplynou z nového Strategického plánu
rozvoje obce Rohov, který bude v každém případě v letošním roce realizován.
K tomuto odstavci ještě doplním velmi důležitou informaci, že výše uvedené plánované projekty se budou
realizovat pravděpodobně pouze v případě přiznání dotací na jednotlivé projekty, pakliže zastupitelstvo obce
Rohov nerozhodne jinak.
Dne 14. prosince zasedalo na svém posledním zasedání roku 2015 Zastupitelstvo obce Rohov, na programu bylo
26 bodů, ze kterých vybírám ty nejpodstatnější pro Vás. Jednak se projednával poplatek „za popelnice“, kde
jsme rozhodli o nezvyšování poplatku na letošní rok. Zůstává tedy ve výši 510,- Kč/poplatník/rok. Nezvyšování
poplatků se týká i místních podnikatelských subjektů, kteří jsou zapojeni do obecního systému. Byla také
schválena spoluúčast obce na zajištění dopravní obslužnosti vytipovaných spojů společnosti TQM (zhruba ve
stejném rozsahu jako loni), dále pak byla schválena Smlouva na tvorbu pasportů pro potřeby obce, o kterých
jsem Vás již informoval, a protože se blížil konec roku 2015, bylo nutné ustanovit inventární komise pro
provedení inventur obecního majetku. Zastupitelé byli také informováni o jednání finančního, kontrolního a
stavebního výboru o návrhu rozpočtů Sdružení obcí Hlučínska a Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska – západ.
Bylo také schváleno rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016. Jedním
z nejdůležitějších bodů byla tzv. „Kotlíková dotace“. O tomto tématu jste jistě slyšeli mnohé, o tom, jaké jsou
povinnosti, ale i možnosti vytápění v našich domácnostech. Určitě Vás ovšem bude zajímat i skutečnost, že
jsme se jako obec připojili ke zhruba 80-ti obcím Moravskoslezského kraje (z 299 obcí MSK), kteří se na
„kotlíkových dotacích“ budou podílet. Zastupitelstvo obce Rohov totiž jednohlasně schválilo finanční zapojení
obce Rohov na výměnu kotlů na území obce Rohov a to tak, že bude spolufinancovat prostřednictvím MSK
vlastníky nemovitostí, kteří získají dotaci z „kotlíkových dotací“ částkou 5 % způsobilých výdajů na jeden
projekt. Občané obce Rohov tedy mají možnost získat dotaci na výměnu kotle až do výše 95 %!!
Závěrem úvodního slova lednového vydání Rohovského zpravodaje bych ještě rád poděkoval následujícím
lidem i organizacím :
Děkuji především Vám všem za podporu (sem tam kladné, sem tam záporné slůvko), za spolupráci a ochotu
hledat společné řešení vzniklých problémů, které nás každou chvíli překvapují. Děkuji Vám všem, občanům
Rohova, za veškerou odvedenou práci ve prospěch obce, za organizování, ale také za navštěvování všech
kulturně-společenských akcí, sportovních akcí, neboť tímto přístupem se stávají životaschopné a smysluplné.
Děkuji členům zastupitelstva obce za spolupráci a odvedené úsilí ve prospěch nás všech. Majitelům, ale také
zaměstnancům firem, působících v naší obci za hospodářský přínos pro naši obec,prezentování naší obce, za
zaměstnávání rohovských občanů a také za finanční či jinou podporu života v obci. Děkuji také členům všech
zájmových a společenských organizací za dosavadní bezvadnou spolupráci při jejich činnosti a za organizaci
veškerých společensko-kulturních akcí v průběhu roku 2015. Dechové kapele Rohovanka děkuji za obětavý
přístup při zajišťování hudebních doprovodů na společenských či duchovních akcích, ale i při ostatní propagaci
obce Rohov doma i v zahraničí. Poděkování také patří otci Jackovi za sloužené mše v naší kapli, za jeho ochotu
a lásku, varhaníkům za důstojný doprovod při mších svatých a všem ostatním lidem, kteří se starají o úklid a
vzhled naší kaple. Především však kapličnímu výboru a zvláště pak panu Antonínovi Nevřelovi, který se nad
rámec svých povinností kostelníka stará o bezproblémový chod naší kaple a veškeré odsloužené mše svaté a
také panu Richardovi Švanovi za jeho práci správce kaple. Chrámovému sboru za účast na Setkání chrámových
sborů v Bolaticích, ale stejně tak na dalších akcích pořádaných v Rohově. Děkuji také vedení naší mateřské
školy za bezproblémový chod a za veškerá vystoupení s dětmi v obci. Zvláštní poděkování vyslovuji
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zaměstnancům obce za jejich odvedenou práci a obětavost i když to se mnou nemají lehké. Nakonec poslední
poděkování – děkuji mé rodině za podporu a za trpělivost a všem, na které jsem zapomněl a kterým se tímto
omlouvám.
Závěrem mého úvodního slova Vám tedy ještě jednou a všem moc děkuji za všechno a do dalších dnů Vám
přeji mnoho sil a hlavně zdraví a Boží požehnání.
Daniel P r o c h á z k a - starosta
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úhrady poplatků
Sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí na rok 2016 pro poplatníka 510,Kč. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.6.
příslušného kalendářního roku, v případě, kdy popl.
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.
Úhradu místního poplatku lze provést v pokladně
obecního úřadu počínaje dnem 22. února 2016, a to
v úředních hodinách. Zároveň lze uhradit poplatek za psa
80,- Kč/1 pes a poplatek za odvod odpadních vod do
obecní kanalizace 30,- Kč/1 osoba!
Spolu se zpravodajem je rozeslán
FORMULÁŘ
K ÚHRADĚ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY,
který si prosím vyplňte a přineste sebou na OÚ: jedná se o
formulář, kde bude uvedeno, za koho bude zaplacen
společným zástupcem místní poplatek (POZOR! společný
zástupce se uvádí ještě také do kolonky poplatníků !).
Systému, stanoveného obcí, mohou využít také právnické
subjekty a osoby oprávněné k podnikání !

____________________________________________
Svoz plastů, nápojových kartonů, drobného
kovového odpadu a sběr papíru bude v obci
proveden v pátek 29. ledna 2016 !
________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Zpívání koled u vánočního stromu
V sobotu 26. prosince 2015 v podvečer po mši svaté se před kaplí sv. Petra a Pavla zpívaly koledy u vánočního
stromu za hudebního doprovodu dechové kapely Rohovanka. Na místě bylo nachystáno občerstvení – čaj,
s rumem,svařené víno a výborné sladké i slané pečivo, které napekly členky našeho Klubu seniorů!

__________________________________________________________________________________
Projekt SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2016
Vzdělávací a tréninkové centrum ha-vel family s.r.o. Ostrava nabízí i v letošním roce obci možnost zapojení do
projektu SENIOŘI KOMUNIKUJÍ. Jedná se o týdenní BEZPLATNÝ počítačový kurz pro seniory v naší
obci, který by proběhl v obecním domě. Obec již zaslala přihlášku, která je následně zasílána Nadačnímu
fondu manželů Václava a Livie Klausových, kde bude proveden výběr obcí k pořádání kurzů. Pokud bude obec
Rohov vybrána, bude poté také stanoven přesný termín kurzu – kurzy by se měly realizovat v období květen –
listopad 2016 dle domluvy s obcí.
V loňském roce nebyla obec Rohov vybrána k pořádání kurzu, doufejme, že letos budeme úspěšní.____

_________________________________________________________________________________
Rohovský krmáš
V sobotu 19.12.2015 proběhly v naší obci již počtvrté v novodobé historii oslavy rohovského krmáše. V kapli
sv. Petra a Pavla byla sloužena slavnostní mše svatá, v rámci které byl posvěcen nově zakoupený obecní
automobil. Po mši svaté proběhly oslavy v sále Obecního domu. V kulturním programu vystoupil poprvé v naší
obci folklorní soubor Bejatky ze Štítiny, který sklidil bouřlivý potlesk přítomného publika. Poté představila
svou novou knihu „Pandořina skříňka“ spisovatelka Eva Tvrdá (knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě za
cenu 200,- Kč). S kulturním pásmem se následně představilo cca 40 žáků ze Základní školy v Sudicích. Volná
zábava pak pokračovala s dechovkou Rohovanka. Na akci nescházelo ani malé občerstvení v podobě
rohovských zákusků, chlebíčků a kávy zdarma.

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________
Cirkus BIMBO v Rohově
V úterý 12.1.2016 do naší obce opět
zavítal cirkus BIMBO.
Cirkusové vystoupení v sále obecního
domu se zúčastnilo v podvečerních
hodinách na 90 diváků z řad dětí i
dospělých.
Mohli obdivovat žongléry, akrobaty,
kouzelníka, celým programem publikum
pobavil klaun „Bimbo“. Věříme, že se
představení líbilo a už se těšíme na
některé z dalších vystoupení cirkusu
v Rohově.
________________________________

_________________________________________________________________________________

Uskutečnilo se …
V tělocvičně na místním hřišti se uskutečnil 22.12.2015 vánoční turnaj ve stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo
celkem 9 dětí, ale zúčastnily se i děti, které si přišly vyzkoušet hru stolního tenisu a do turnaje se přímo
nezapojily.
Výsledky: 1. Pekárek Marek 2. Mrovec Tomáš 3. Tomíček Vojta
Turnaje dospělých se zúčastnilo celkem 13 hráčů.
Výsledky: 1. Komárek Antonín 2. Zajíček Konrád 3. Jurčík Pavel

Vánoční fotbalový zápas, který proběhl na hřišti dne 19.12.2015 mezi výběrem Rohova a staršími hochy skončil
nerozhodným výsledkem 2:2.
Jiří Hluchník, předseda TJ Spartak
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Veřejné bruslení v Buly aréně Kravaře
Dne 30. prosince 2015 pořádal SDH Rohov v odpoledních hodinách veřejné bruslení v Buly aréně v Kravařích.
Bruslení se zúčastnili občané Rohova a Sudic, účast byla hojná. Proběhl také přátelský hokejový zápas mezi
Sudicemi a Rohovem. Akci finančně zajistil Sbor dobrovolných hasičů Rohov, za což jim děkujeme !

____________________________________________________________________________________
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Okénko TJ Spartak Rohov

Spartak Rohov
Fotbalový klub pořádá do svého týmu nábor mladých fotbalistů ročník 2008 a
mladší.
Zveme i dívky ročník 2007 a mladší.
Tréninky jsou v tělocvičně v Sudicích vždy v úterý v 17. 00 hod.
Informace na tel:774152638 nebo 776461975
Trenéři: Halfar Roman, Halfar Martin
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

O pohár města Opavy
Velikého úspěchu a možná by se dalo říct
největšího za dobu fungování našich žáků dosáhl
náš tým na turnaji ve víceúčelové hale v Opavě.
Turnaj byl určen pro hráče narozené v roce 2007
a mladší. Byli jsme pozváni Okresním
fotbalovým svazem Opava v čele s panem R.
Černohorským. Ve skupině B jsme postupně
změřili síly s celky SFC Opava (5:0), Slavkova
(2:1), Hradce n. Moravicí (3:0), Chlebičova (2:0).
Po získání plného počtu bodů nás čekalo
semifinále s Vítkovem. Semifinálové utkání bylo
asi nejlepší z celého turnaje, a po dlouho
nerozhodném stavu se nám v posledních
sekundách podařilo strhnout vítězství na naši
stranu výhrou 3:2 a byli jsme ve finále. Ve finále
jsme narazili na celek z Hněvošic, a po krásném
zápase, ve kterém byli naši hráči jasně lepší, se zrodila výhra 3:1.
Všem hráčům zúčastněným na turnaji patří obrovská pochvala za bojovný výkon a kázeň během celého dne.
Samozřejmostí pak byla i velká oslava vítězství v Hospodě U Komárků, kterou si náš tým vynutil a vlastně i
zasloužil.
Martin Halfar
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Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2016
vykoledovaná částka

OBEC
Antošovice

20 580 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

82 713 Kč

Bělá

OBEC

vykoledovaná částka

Kravaře Kravaře-Kouty

209 280 Kč

17 823 Kč

Ludgeřovice

147 974 Kč

Hlučín - Bobrovníky

43 490 Kč

Markvartovice

56 147 Kč

Bohuslavice

95 456 Kč

Píšť

65 654 Kč

Rohov

26 787 Kč

Strahovice

40 195 Kč

Bolatice
105 448 Kč
Borová
Darkovice

57 852 Kč

Sudice

26 055 Kč

Hlučín - Darkovičky

65 550 Kč

Šilheřovice

46 868 Kč

Hať

101 400 Kč

Štěpánkovice

Hlučín - město

196 573 Kč

Třebom

4 969 Kč

48 819 Kč

Vřesina

50 383 Kč

Kobeřice

127 705 Kč

Závada

26 087 Kč

Kozmice

73 058 Kč

Celkem:

Chuchelná

117 609 Kč

1 854 475 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2016, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 1 854 475 Kč. Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65%, což představuje částku 1 205 409 Kč. Děkujeme jménem svým i jménem našich klientů všem dárcům,
koordinátorům, koledníkům, spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!
Výsledek Tříkrálové sbírky, konané
v obci Rohov v sobotu dne 9. ledna 2016
1

vedoucí
Pavlína
Pekárková

2

Petra
Nevřelová

3

Zlata
Tomíčková

4

Kateřina
Stříbná

koledníci
Eliška Pekárková
Tereza Ševčíková
Gabriela Slaninová
Jan Nevřela
Michaela Nevřelová
Mikuláš Prasek
Tomáš Slanina
Lukáš Obrusnik
Natálie Nevřelová
Max Slanina
Antonín Tomíček
Vojtěch Stříbný

Částka
7.532,- Kč

6.495,- Kč

6.510,- Kč

6.250,- Kč

Celkem
26.787,- Kč
Pro srovnání: v roce 2015 bylo vybráno 27.180,- Kč.
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Okénko základní školy
Vánoční florbalový turnaj
Poslední dny před vánočními prázdninami byly na naší škole zaměřeny
sportovně. Ve dnech 16. a 17. 12. 2015 se konal 1. ročník vánočního
florbalového turnaje mezi žáky 1. stupně. Hrálo se ve dvou kategoriích.
V I. kategorii soutěžili žáci 1. a 2. třídy, v II. kategorii žáci 3., 4. a 5.
třídy. Všechna utkání se hrála formou skupiny každý s každým. V I.
kategorii zvítězilo družstvo ve složení: Vojtěch Chovanec, Dominik
Nevřela, Antonín Halfar, Eliška Vaníčková. V II. kategorii zvítězilo
družstvo ve složení: Tereza Hluchníková, Ondřej Býma, Martin Riemel,
Jan Boček, Tereza Langová. Pro nejlepší týmy byly připraveny sladké
odměny, oceněni byli také nejlepší hráči a nejlepší hráčky turnaje:
Antonín Halfar, Jan Boček, Ester Pačková a Natálie Nevřelová. Všem
vítězům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Kateřina Hrubá, Mgr. Ondřej Pekárek
_____________________________________________________________________________________
Škola v Sudicích realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše škola uspěla v žádosti o projekt „Zruční žáci“ a získala
finanční podporu v částce 212 481,00 Kč. Projekt, který
probíhal od října do prosince loňského roku, byl zaměřený
na výuku dílen a obnášel nákup dílenského vybavení a nářadí,
školení učitele i realizaci konkrétního výrobku. Díky projektu
se podařilo nejen obnovit zastaralé a nefunkční vybavení, ale
rovněž dovybavit školní dílnu novým a moderním nářadím.
Praktická část projektu pak byla zahájena 18. 11. 2015
projektovým dnem. Chlapci 6. a 7. třídy se věnovali výrobě
ptačích budek pro náš přírodovědný kroužek. Záměrně byl
vybrán takový typ výrobku, který mohli žáci dokončit za dobu
trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a
zpracování žákovského portfolia. Ptačí budky se našim žákům opravdu povedly, jejich funkčnost prověří na jaře
jejich noví „opeření nájemníci“.
___________________________________________________________________________________
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUDICE, příspěvková organizace Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21. 1. 2016 v ZŠ a MŠ Sudice
MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO VÝUKY V PRŮBĚHU
CELÉHO DNE
škola s mnohaletou tradicí
rodinný typ školy v příjemném prostředí
ucelený komplex školy s mateřskou školou a
školní jídelnou
interaktivní výuka
bohatý výběr mimoškolních aktivit, včetně
výuky tenisu

zapojení školy do různých projektů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA SUDICE, příspěvková
organizace
reditel@skolasudice.cz
www.skolasudice.cz
553 761 032

608 783 483

Zápis dětí do 1. třídy
27. 01. 2016 od 13:30 do 17:00 hodin
a
03. 02. 2016 od 12:00 do 15:00
hodin
budova základní školy - 1.
třída
S sebou občanský průkaz rodiče a
rodný list dítěte !

________________________________________________________________________________________________

VÁŽENÍ OBČANÉ
Rádi bychom Vás informovali o tom, že Obec ROHOV má dlouhodobě sjednanou
pojistnou smlouvu na pojištění obecního majetku a odpovědnosti s pojišťovnou,
prostřednictvím naší makléřské společnosti, kterou zastupuje pan
Tomáš Grochal.
Podařilo se nám díky této smlouvě i pro VÁS OBČANY vyjednat s pojišťovnou
VYJÍMKU na výhodnější nadstandardní podmínky pojištění Vašeho
soukromého majetku, kde můžete čerpat

slevy 35 %.
na pojištění:
-

Vašich rodinných domů nebo rekreačních objektů
Vašich domácností
Vašich odpovědností (občanská odpovědnost nebo odpovědnost
vlastníka nemovitosti) a jiné pojištění
Vaše havarijní nebo zákonné pojištění

Ať už rodinné domy či domácnosti nebo vozidla máte pojištěny nebo ne, využijte této akce ke
zpracování nezávazné nabídky pojištění a současně i kontrole Vaší stávající smlouvy, jestli
není např. dům nebo domácnost podpojištěna a pojišťovna by Vás na plnění nekrátila nebo
jestli jsou Vám nabídnuty ve Vaší smlouvě opravdu všechny druhy připojištění.
V návaznosti na novelu občanského zákona, kdy se navýšily částky odškodnění za škody na
zdraví způsobených Vaší občanské
odpovědností je určitě vhodné zkontrolovat i pojištění odpovědnosti Vás občanů ve Vaší
pojistné smlouvě, jestli je dostačující.
Naší předností oproti jiným poradcům je hlavně pomoc při likvidacích Vaších škod, kdy Vám
pomůžeme, aby likvidace Vaší škody byla vždy rychlá a 100%-í.
S NÁMI V TOM NEBUDETE SAMI

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na tel:
608 881 869 / 553 623 928
Horní náměstí 49, 746 01, Opava

email: grochal@astorieas.cz

Michal Platek, Ludgeřovice, Průběžná 2/1067

Na území obce Rohov jsou
převážně menší stromy. U
takových se provádí výchovný
řez, který má za následek
pravidelnou a bezpečnou
korunu, která je předpokladem
pro bezproblémový růst stromu
v celém jeho životním období.
U větších pak řez zdravotní, při
kterém se mimo jiné řeší
například větve křížící-se (pro
zamezení deformování a
oslabování větví), přemnožené
jmelí, potlačení kodominantních
výhonů (výhony přerůstající
hlavní terminál - korunu), a
mnoho dalšího. V případě
zájmu není problém stromy
posoudit a dle potřeby
navrhnout druh ošetření.

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

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 !
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SVOZOVÝ KALENDÁŘ - OBEC ROHOV
(svoz směsného komunálního odpadu – popelnic - v roce 2016)
ČERVENEC

LEDEN
úterý

5.1.

19.1.

úterý

5.7.

ÚNOR
úterý

2.2.

19.7.
SRPEN

16.2.

úterý

2.8.

16.8.

BŘEZEN
úterý

1.3.

15.3.

29.3.

úterý

13.9.

12.4.

26.4.

úterý

KVĚTEN
úterý

10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

11.10.

25.10.

LISTOPAD
úterý

ČERVEN
úterý

27.9.
ŘÍJEN

DUBEN
úterý

30.8.

ZÁŘÍ

8.11.

22.11.

PROSINEC
úterý

6.12.

20.12.

svozový den ÚTERÝ - lichý týden - samolepka žlutá 2016
Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena !

UPOZORNĚNÍ !
N

Svoz komunálního odpadu probíhá od 5.00 do 22.00 hod. !!!
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