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Obec Rohle Vás srdečně zv e na druhé v eřejné plánov ací setkání

Budoucnost
Rohle, Nedvězí a Janoslavic je naše
společná věc

které se uskuteční ve středu, 22. dubna od 17.00 hodin
v Kulturním domě v Rohli.
Přijďte pokračovat v diskuzi a společně si odpovědět na otázky:

Jak se Vám v obci žije dnes? Co byste v obci chtěli změnit?
Jaké potřeby bude muset obec řešit v nejbližší i vzdálenější
budoucnosti? Jaké jsou priority rozvoje?
Občerstvení zajištěno
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Připomínám těm, kteří si dosud nevyzvedli kompostéry, že každý úřední den
(pondělí a středa od 8.00 – 16.00 hod.) si je můžete vyzvednout.

(do schránek obdržít e i samost atnou nabídku na zeleném papíře formátu A5)
Sdružení OSVČ – Kominíci ve spolupráci s obcí Rohle vám nabízí kontroly, čištění
a revize komínů dle Nařízení vlády č.91/2010.
Pro splnění povinnosti provozovatele/majitele domu zajistit odbornou prohlídku,
čištění a revizi spalinových cest v pravidelných intervalech daných uvedeným
nařízením, můžete využít služeb sdružení.
Nejbližší kontrola a čištění komínů v Rohli, Janoslavicích, Nedvězí

proběhne v sobotu 18.4.2015.

Objednávejte se telefonicky nebo formou sms s kompletní adresou na tel.:

776 500 910 nebo 774 163 116
denně od 8.00 do 18.00 hod.

Fond ohrožených dětí ve spolupráci s obcí Rohle nabízí:
PRÁCE S RODINOU /sanace rodiny/ - Dlouhodobější práce s rodinou, doprov ázení a
pomoc rodině při řešení živ otně náročných situací, pomoc při hospodaření, v edení a
péči o domácnost: pomoc s v ařením, domácími pracemi, rodinným rozpočtem či
finančním plánov áním. Pomoc při v ýchově a péči o Vaše dítě: pomoc s rozv ojem a
v zděláním Vašeho dítěte, nabízíme též psychologickou podporu pro Vás a Vaše dítě.
Pomoc při komunikaci s dalšími členy Vaší rodiny.
JAK? Pohov ory s klienty, zmapov ání situace, zjištění, co klient očekává, porovnání s našimi
možnostmi, seřazení problémů podle záv ažnosti, náv rhy řešení, realizace.
VŠECHNY POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ.
Kontakty: Fond ohrožených dětí
tel: 724 667 746, 724 667 714, 724 567, Masarykovo nám. 12, 789 01 Zábřeh
e- mail: fod.zabreh@fod.cz, www.fod.cz nebo můžete volat i na Obecní úřad.

Mgr. Tomáš Michálek
starosta

