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Vážení občané,

Pomalu končí čas prázdnin a dovolených a život se vrací
do běžných dní. Jak jsem slíbil v minulém čísle zpravodaje,
budu vás informovat o stavu investičních akcí a získaných
dotačních titulech:
1. Dotace z Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje nám pomohla s opravou místní komunikace v Janoslavicích. Výše dotace činila 300.000 Kč. Celková hodnota
díla je 1.085.000 Kč. U této akce jsem byl docela nepříjemně
překvapen reakcí některých místních obyvatel. Výroky typu
„že to bylo lepší tak, jak to původně bylo“ nejsou v situaci,
kdy bojujeme o každou korunu moc povzbudivé. Myslím, že
firma Swietelsky zde odvedla slušnou práci a místní komunikace (MK) bude i přes odpor některých občanů dobře sloužit. V letošním roce se jednalo o finančně nejnáročnější akci.
2. Dotace na protipovodňový systém ve výši 1.600.000,byla úspěšně zúřadována a realizována. V rámci této dotace
byla vyměněna jádra hlásičů za kvalitnější, byla vyměněna
ovládací ústředna, zabudovány prvky výstražného protipovodňového systému.
3. Dotace na zateplení školy, výměnu oken a výměnu zdroje vytápění je potvrzena, veřejnou soutěží byla
vybrána realizační firma. Celá akce proběhne v průběhu
letních prázdnin v roce 2014. Celková výše dotace se blíží
8.000.000 Kč.
4. Naopak špatnou zprávou je, že se nám nepodařilo získat dotaci na revitalizaci středu obce. V současné době se
soustředíme na získání dotace na vybudování kanalizace,
zateplení zdravotního střediska a na celkovou opravu budovy OÚ. V rámci stavebních prací bylo vybudováno schodiště
ke Čmakalům, zabudována srážka na vodu na MK v Nedvězí.
Dále plánujeme v letošním roce opravu MK v Nedvězí, zabudování srážky na polní cestě za bytovkami a podle stavu
financí další, méně náročné akce. Mnoho finančních zdrojů
nám spolknou projektové dokumentace, energetické audity a další administrativní práce pro zaslání podkladů k jednotlivým žádostem o dotace. Bohužel, bez těchto podkladů
nelze z jednotlivých dotačních titulů čerpat. V červenci jsme
provedli opravu podlahy v kadeřnictví. Byly vyměněny vodovodní rozvody, elektrické rozvody, vyměněna okna, podlahová krytina a provedena oprava omítek a výměna obkladů. Doufám, že se návštěvníci v této provozovně budou cítit
dobře. V letošním roce se nám podařilo získat také historicky
nejvyšší dotaci na Veřejně prospěšné práce, kde zaměstnáváme 6 pracovníků, kteří se starají o veřejnou zeleň, menší
práce stavební údržby, nátěry, úklid všech místních částí,
živé ploty atd. Jsou to tito pracovníci: Helena Vágnerová,
Jitka Schreierová, Petr Polášek, Květoslav Cetkovský, Martin
Ginther a Jaroslav Chládek. I když kalendářní rok je něco za
polovinou, již nyní se připravujeme na další rok, kdy stěžejní akcí bude oprava obou budov školy. V zimních měsících
bych chtěl pokročit v rekonstrukci KD a to opravou dvou ša-

ten a sociálního zázemí
pro tělocvičnu. Plánujeme také vymalování sálu
KD. Oprava KD je velice
náročná záležitost, přesto je potřeba v ní nadále pokračovat až do
zdárného konce, tím by
mělo být dokončení fasády na celém objektu.
Za úspěch také považuji bezúplatný převod
hasičské cisterny, který
proběhl v součinnosti
s vedením HZS. I když se
jedná o starší vozidlo, je
v dobrém stavu a může
svou roli dobře plnit.
V současné době dávám do zastupitelstva ke schválení žádost
o dotaci na zateplení a výměnu oken a zdroje vytápění na budovu OÚ v Rohli. Tato oprava by měla snížit energetickou náročnost celé budovy na její provoz. Vybudování fotovoltaické
elektrárny na budově ZS je ekonomicky výhodné, jelikož je
schopna bez problému pokrýt spotřebu el. energie na tomto
objektu včetně rezervy. Každopádně však bude potřeba celou budovu zateplit, aby její provoz byl co nejhospodárnější.
Z výše uvedeného je patrné, že se snažíme všechny obecní
budovy uvést do solidního stavu a co možná nejvíce zhospodárnit jejich provoz, aby zbytečně nezatěžoval rozpočet obce.
Pro tento záměr se snažíme na každou stavební akci získat
dotaci z různých dotačních zdrojů, abychom byli schopni realizovat co nejvíce stavebních prací. Další rozvoj obce bude
také záviset na vybudování kanalizace, která na několik let
zcela jistě rozpočet obce zatíží. V roce 2014 bychom se měli
dozvědět, zda na tuto akci získáme dotační prostředky. Podle
toho se bude odvíjet další postup stavebních prací.
Závěrem Vám přeji prosluněné podzimní měsíce k načerpání energie pro zimní období. (Ing. Pavel Kutálek, starosta)

Zprávy z rohelské školy

Prázdniny utekly jako voda. Pevně věřím, že všichni, jak
školou povinní, tak i vyučující, načerpali s prázdninovými
prožitky i mnoho pozitivní energie, která nám všem dlouho vydrží a bude nás provázet přinejmenším po celý podzimní čas. V pondělí 2. září proběhlo tradiční slavnostní
zahájení školního roku za přítomnosti pana starosty. Přivítali jsme čtyři nové prvňáčky a dva nové žáky do vyšších
ročníků. Nemalým překvapením byla i přítomnost pana
Krestýna z redakce Šumperského a jesenického deníku.
Naši prvňáčci se tak objevili v regionálním tisku. Fotografie najdete na webu naší školy, ale i na webu deníku.
 Představení pracovního kolektivu školy
Pedagogové: 1. stupeň: 1., 2, a 4. ročník - p. uč. Mgr. Eva
Vachutková (dočasně zastupuje p. uč. Mgr. Zdeňka Míčová); 3. a 5. ročník - p. uč. Jana Balcárková; Hudební výchova - p. uč. Radka Němcová
2. stupeň: 6. a 9. ročník - p. uč. Mgr. Jana Neumannová;
7. a 8. ročník - p. uč. Bc. Jiřina Gallasová; Anglický jazyk
a Německý jazyk - p. uč. Mgr. Pavla Hrubá;
Školní družina: paní vychovatelka Bohuslava Gřundělová
Mateřská škola: paní učitelky Miroslava Suralová
a Mgr. Zdeňka Míčová
Pracovníci provozu: administrativní pracovnice, hospodářka - paní Mgr. Věra Všetičková; účetní - paní Lenka
Kunčarová; ZŠ - pan Josef Flášar, paní Renata Němcová,
MŠ - paní Dagmar Ulrichová; vedoucí ŠJ - Věra Drozdová,
paní kuchařky - Jitka Vachutková, Romana Schreierová,
Marie Suralová
Školská rada: p. Radek Majer DiS, p. Martina Maulerová,
Mgr. Eva Vachutková
Při škole pracuje OS Rohlík, které zaštiťuje mimoškolní
akce.
 Informace ze školní jídelny
Pokud máte zájem odebírat obědy ze školní jídelny, přihlaste se u paní vedoucí stravovny. Je zajištěna i donáška a rozvoz obědů. Velice dobře se osvědčilo placení za
stravu bezhotovostně, formou inkasa. Stačí si ve stravovně vyzvednout tiskopis a vyplnit jej. Aktuální jídelníček
najdete na webu, na požádání vám jej dodáme tištěný.
Pokud máte námět či přání v oblasti stravování, obraťte
se na vedoucí stravovny nebo ředitelku školy.
 Zájmové kroužky a mimoškolní činnost
Od října začnou fungovat zájmové kroužky, které na naší
škole zajišťuje DDM Mohelnice. Mohou se zúčastnit i děti,
které nenavštěvují naši školu. Nabízíme kroužek Mažoretky pod vedením paní Všetičkové a Gabriely Jiříčkové.
Rodičům žáků prvního stupně vřele doporučujeme kroužek angličtiny. Děti tak mají možnost zábavnou formou
lépe poznat cizí jazyk. Obracíme se na Vás s prosbou, zda
nechcete vést některý kroužek, např. výtvarný či sportovní. Uvítáme Vaše nabídky.
 Akce školy, které nás čekají v nejbližším období:
- Ukliďme svět + Podzimní sběr starého papíru (v říjnu
dle počasí - viz plakáty). Smyslem akce není pouze uklízet, ale i přimět žáky k zamyšlení se nad stavem životního
prostředí. Můžete se zúčastnit s námi!

- HALLOWEEN aneb dýňobraní po Rohelsku a třídní
schůzky – čtvrtek 31. 10. Rostou Vám dýně?
TĚŠÍME SE NA VÁS SPOLEČNĚ S RODINNÝM CENTREM
ROHLÍČEK!
 Co ve škole sbíráme:
- Není žádným tajemstvím, že nám není lhostejné životní
prostředí, ve kterém žijeme. Naše škola je zapojena v projektech a programech Škola pro udržitelný život a Ekoškola.
Paní vychovatelka velice aktivně působí v projektu Recyklohraní. V rámci projektu RECYKLOHRANÍ SBÍRÁME:
vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, zářivky, úsporné
žárovky, mobily, prázdné TONERY do tiskáren, VRŠKY od
plastových lahví. Všechny tyto věci opět zašleme k další
recyklaci. SBÍREJTE s námi a pomozte nám něco pěkného vyhrát! V minulém školním roce se podařilo za sběrové body vyhrát notebook do družiny. Na podzim a na
jaře probíhá tradiční SBĚR STARÉHO PAPÍRU. Po mnoha
diskuzích jsme se dohodli, že za utržené peníze budeme
do školy od letošního školního roku nakupovat hlavně
papír (přestože jím šetříme, mnoho jej spotřebujeme).
Finanční částka snad vyjde i na zakoupení barev - vodových a temperových a dalších pomůcek pro výtvarné
a pracovní činnosti. Samozřejmě vyhodnocení nejlepších
sběračů bude pokračovat i nadále. Děkujeme Vám mnohokrát, že nám se sběrem pomáháte, šetříme tím naše
peníze. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE NÁS BUDETE I NADÁLE SBĚREM PODPOROVAT, MOC SI TOHOTO VAŠEHO PŘIČINĚNÍ
VÁŽÍME. O to více, když teď vidíme i nádherný výsledek
ve formě notebooku.
 Závěrem
Dovolte mi, abych touto formou poděkovala za obrovskou podporu Obci Rohle, Vám rodičům, děkuji za to, že
nám s důvěrou svěřujete své děti. Věřte nám, že děláme vše
proto, abychom Vaši důvěru nezklamali. Naše výchovně
vzdělávací práce se řídí Školním vzdělávacím programem,
jehož název je Na cestě: „Na cestě k sobě i druhým, ke
vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.“
Za celý kolektiv Vám všem přeji krásné babí léto a těším se na setkávání s Vámi. (Marie Rychlá, ředitelka školy)

V Rohli budou vystaveny kroniky

Po dlouhých třinácti letech se vrátí všechny rohelské
kroniky zpět k nám do naší obce. Obecní úřad v Rohli
a kronikářka připravují výstavu nazvanou „Rohle v kronikách a na fotografiích“, která se bude konat ve dnech
20. a 21. září 2013 v prostorách obřadní síně. V pátek 20.
září je dopolední blok věnován dětem ze základní školy,
veřejnosti potom od 13.00 do 18.00 hodin. V sobotu 21.
září pokračuje výstava v době od 9.00 do 18.00 hodin.
Vstup je pro návštěvníky zdarma.
Na výstavce bude rozhodně co prohlížet! Státní okresní archiv v Šumperku zapůjčí prvních pět dílů kronik i s fotodokumentací, v nichž je popsána historie Rohle až do
roku 1355. V šestém a sedmém dílu, které jsou uloženy na
Obecním úřadě, se můžeme přenést do nedaleké historie, a sice zápisů z let 1988 až 2012. Pro zpestření výstavy
bude jistě zajímavostí stuha vyrobená na počest svěcení
praporu vojenského spolku veteránů v Rohli z roku 1902
i kopie hlasovacích seznamů výsledků voleb v roce 1935,

tyto předměty zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Šumperku. Chybět nebudou ani dochované rohelské pohlednice
a knihy o Rohli.
Z dostupných materiálů víme, že naše kroniky i fotografie byly vystaveny v letech 1984 až 1988 celkem desetkrát a návštěvnost vždy byla velká. Poslední velkou
prezentaci měla rohelská kronika v červnu 1990 v kulturním domě při oslavách 700. výročí založení obce. Od té
doby až do letošního roku tak zůstal náš největší historický materiál široké veřejnosti uzavřen.
Tímto jsou všichni srdečně zváni k listování si starými
i současnými kronikami a prohlížení snímků naší obce,
máte možnost zhodnotit a především prohlédnout mravenčí práci jednotlivých kronikářů. Nám organizátorům
bude určitě velkou odměnou Vaše návštěva a spokojenost. Přínosem výstavní akce může být také každý z Vás,
pokud jste majitelem fotografie či jiné zajímavosti týkající se naší obce a přijdete se s námi o tuto skutečnost
podělit.
(Eva Petrášová, kronikářka obce Rohle)

Zpráva o činnosti Rodinného centra Rohlíček
Rohlíček je otevřené sdružení rodičů a dětí, vychází
z potřeb rodiny, každý je u nás vítán, ať dochází příležitostně či je pravidelným návštěvníkem. 24. 5. 2013 jsme
se zapojili do již tradiční akce Noc kostelů, která umožňuje návštěvníkům seznámit se s historií rohelského kostela sv. Martina a nahlédnout i do běžně nepřístupných
míst tohoto církevního objektu. O prázdninách byl velmi zajímavý červencový program. Veliký zájem vzbudila
odborná přednáška MUDr. Jany Hastíkové z Olomouce
- Bachova květnatá terapie, spousta maminek využilo
možnosti namíchání esencí. Doc. Miroslav Chráska se
dvě dopoledne věnoval maminkám v počítačové učebně
školy, za jejíž zapůjčení děkujeme. Společně jsme strávili

dovolenou v Mateřském centru Hastrmánek v Olešnici. Všem se tam velmi líbilo, proto tam pojedeme i na
podzimní prázdniny. V srpnu byly na faře ubytovány děti
skautského tábora Sarkander. Děkujeme manželům
Prachařovým za trpělivost a pomoc. Zavítaly k nám k rekreaci také celé rodiny, a protože se všem hostům v Rohli
líbilo, budeme i během roku faru nabízet k pobytům
a školením. Velmi zdařilou akcí bylo loučení s prázdninami Ať žijí rytíři. Za spoluorganizaci a spolufinancování
děkujeme rohelským hasičům. Na akci přišlo mnohem
více přespolních dětí než místních. Na stanovištích se jim
věnovali - Locyka, Leontýnka, Bajaja, Robin Hood, princezna z Montoreax, Ulrich von Lichtenstein, Artuš a Gi-

nevra, pirát Hook, Lotrando a Zubejda. V září Rohlíček
oslaví 1. narozeniny a protože se nám daří, budeme rozšiřovat aktivity. Pondělí a středa dopolední babyškolička
9.00-11.30, čtvrtek výtvarný kroužek od 15.00 hod. a taneční od 16.00 hod., úterý je vyhrazeno pro výuku náboženství. Plánované podzimní akce - 26.9. v 17.00 hod.
Uspávání broučků - půjdeme průvodem v maskách od

Oznámení
Lékárna u sv. Anny v Rohli

zahájí provoz 30. 9. 2013.
Provozní doba:
Pondělí
6.30-11.30 12.00-14.30
Úterý
6.30-11.30 12.00-15.30 (Úsov)
Středa
10.00-11.30 12.00-17.00
Čtvrtek
6.30-10.30 11.00-14.30 (Úsov)
Pátek
6.30-11.30

Změna ordinační doby od 1. 10. 2013

MUDr. Antonín Kutálek

oznamuje změnu ordinační doby:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6.00-11.00
6.00-11.00
12.00-16.30
6.00-10.00
6.00-11.00

12.00-14.00
12.00-14.00 (Úsov)
16.30-18.00 (jen objednaní)
11.00-12.30 (Úsov)

Lípy svobody s lucerničkami a lampióny. 12.10. drakyjáda s tradičním opékáním hadů. Čajovna La kapela je
opět v provozu při aktivitách Rohlíčku a v pátek a v sobotu večer. Mohendžodáro bude každou 3. sobotu v měsíci jako tříhodinový kurz i s hlídáním dětí. Bude-li zájem,
budou opět orientální tance a nově i jóga.
Těšíme se na Vás a Vaše podměty.
(Marie Schmidlová)

Pozvánka na koncert
Kulturní komise Obce Rohle a Rohelské Radušky
pořádá

v neděli 13. října 2013
koncert pěveckého sboru

Rohelské
Radušky
v kostele sv. Martina v Rohli.
Začátek koncertu v 15.00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Zpráva o činnosti Kulturní komise

 28. 4. 2013 se v kostele sv. Martina v Rohli uskutečnil
koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen Mohelnice pod vedením Jiřího Nováka a manželů Ozorovských.
Nový program koncertu se přítomným posluchačům velmi líbil, vystoupení celého sboru i sólistů bylo na velmi
vysoké úrovni.
 17. 5. 2013 Obec Rohle uspořádala tradiční Setkání seniorů ze všech třech obcí (Rohle, Janoslavice, Nedvězí)
v Kulturním domě v Rohli. Úvod obstaralo vystoupení dětí
z MŠ Rohle pod vedením Miroslavy Suralové, poté starosta
obce Ing. Pavel Kutálek seznámil všechny přítomné s čin-

ností Obecního úřadu, se všemi dokončenými a připravovanými akcemi v našich obcích, z nichž největší byla oprava
místní komunikace v Janoslavicích v celkové hodnotě díla
1.085 000 Kč. Následoval program připravený Rohelskými
Raduškami pod vedením paní Radky Němcové. Všechna
tři vystoupení - lidové písně a dvě taneční kreace Poupata
a Ku Praze uhání vlak - se všem velmi líbila. Po výborném
občerstvení připraveném kuchařkami školní jídelny se již
ke slovu dostala Rohelanka s vedoucím Ing. Josefem Sieglem, která jistě přispěla k dobré pohodě.
 6. 6. 2013 proběhlo tradiční vítání nových občánků
v zasedací síni Obecního úřadu v Rohli. Starosta obce
slavnostně přivítal děti do společenství obce a rodičům
předal upomínkové předměty. Příjemnou atmosféru dokreslily písně v podání Rohelských Radušek.
 28. 8. 2013 byla dokončena oprava pomníku padlým
z I. světové války v obci Janoslavice, pomník byl očištěn,

horní část byla upevněna novým čepem a přitmelena,
byly doplněny 4 chybějící žulové kvádry, bylo obnoveno písmo i znak v horní části a celý pomník byl ošetřen
ochranným nástřikem proti vlhkosti a mechům. Vše provedl sochař a restaurátor pan Luboš Tesák z Dubu na Moravě v průběhu jednoho týdne. Jsem rád, že další z památek je obnovena do původní krásy.
 10. 9. 2013 malíř Petr Herzig z Dubicka ozdobil čelní
stěnu opraveného Kulturního domu v Rohli barevným
znakem obce.

 20. a 21. 9. 2013 se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu výstava Rohle v kronikách a na fotografiích.
Nenechejte si ujít vzácnou příležitost shlédnout všechny
díly rohelské kroniky a staré fotografie. Výstava bude poučná nejen pro děti, ale také pro všechny dospělé.
(MUDr. Antonín Kutálek)

Z činnosti SDH Rohle

Skončila doba dovolených a letních prázdnin, ale pro
naše členy bylo toto období ve znamení pořádání důležitých akcí a pro soutěžní družstva také ve znamení soutěžní sezóny. Ještě před začátkem prázdnin jsme uspořádali tradiční Noční pohárovou soutěž, která proběhla
22. 6. 2013 na kuželně v Janoslavicích. Letošního ročníku
se účastnil rekordní počet 38 hasičských družstev. Bojovalo se v kategoriích mužů, žen a veteránů. V kategorii
mužů si prvenství traťovým rekordem 14,90 s vybojovalo
družstvo Janovic, v kategorii žen zvítězilo družstvo Nové
Hradečné. Mezi veterány si první místo zajistilo družstvo
Hrabové, třetí místo získali naši veteráni. Další tradiční
akcí byl již 16. ročník Setkání sousedů a přátel dechovky, které se uskutečnilo 13. července v areálu Kulturního
domu. V průběhu odpoledne a večera se představily dechové soubory Rohelanka, Veselá kapela ze Zábřeha, DH
Postřelmov a po delší odmlce také Rozmarýnka. Přestávky mezi jednotlivými vystoupeními zpestřily mažoretky
z Rohle pod vedením paní Mgr. Věry Všetičkové, které tím
přispěly ke zpestření programu. Poslední prázdninový
víkend jsme uspořádali společně s rodinným centrem
Rohlíček pro děti rozloučení s prázdninami aneb Ať žijí
rytíři. Kromě rytířů, princezen a dalších středověkých
bytostí čekal na děti také doprovodný program v areálu
kulturního domu, ve kterém se představila skupina historického šermu Adorea z Olomouce a děti bavilo Františkovo kouzelné divadlo. Návštěvníci odcházeli z této akce
spokojeni. Jen nás mrzí malá účast místních dětí a jejich
rodičů. Po akci jsme ve večerních hodinách uspořádali
letní karneval se skupinou NOA.

Významné životní výročí
oslavili v dubnu - srpnu:

I v letošním ročníku se naše soutěžní družstva účastnila seriálu Holba cup a dalších pohárových soutěží.
V Holba cupu se nejlépe dařilo družstvu žen, které během sezóny vybojovalo jednou druhé místo a třikrát
se děvčata umístila na místě třetím. Spolu s dalšími výsledky to děvčatům vyneslo šesté místo a tímto si děvčata vybojovala účast na soutěži mistrů, která proběhla
7. 9. 2013 v Pavlově.
Po prázdninách se rozběhla činnost mladých hasičů,
kteří se již začali připravovat na sezónu 2013/2014. Nejbližším závodem, který naše závodníky čeká, je tradiční
Šumperský soptík. Ten se uskuteční 5. 10. 2013 v Šumperku na Tyršově stadionu a bude ho přenášet internetová televize. Tímto chci také oslovit všechny děti, které
mají zájem o práci v kolektivu mladých hasičů, ať přijdou
mezi nás. Scházíme se každý pátek v 16.00 hodin v hasičské zbrojnici.
Zásahová jednotka se v uplynulém období účastnila
dvou výjezdů. Oba zásahy se uskutečnily mimo katastr
naší obce. V pondělí 29. 7. 2013 byla jednotka operačním
střediskem povolána k požáru pole s obilím mezi Troubelicemi a Novou Hradečnou. Další zásah jednotka absolvovala ještě v témže týdnu, když byla v neděli 4. 8. 2013
v 04.00 hodin povolána k lesnímu požáru v prostoru Tří
kamenů nedaleko Bradla. Zásahu se společně s námi
účastnila profesionální jednotka za Zábřeha a dobrovolné jednotky z Libiny a Kamenné. Tento zásah byl vzhledem ke členitému terénu a panujícím letním teplotám
náročný. Na základnu jsme se vrátily až okolo poledne.
touto cestou bych chtěl členům jednotky, kteří se
těchto zásahů ve svém volném čase zúčastnili, poděkovat.
(František Lass)

Narozené děti:
Sofie Elen Schmidlová, Melichar Štefek

Miroslava Šebestová, Josefa Obrusníková, Jan Huf,
Zdeněk Šrom, Ludmila Bartošová, Ladislav Villert,
Markéta Villertová, Jaroslav Kupka, Vlasta Klasová,
Petr Kondler, Jiří Navrátil, Jindřiška Kuchařová,
Marie Hanousková, Věroslav Drážný,
Svatava Kupková, Marie Štefková, Zdeněk Hrabal,
Jan Stoklasa, Jiřina Stoklasová, Ladislav Šín,
Martin Kudlička, Marie Kudličková,
Alena Hrabalová, Věra Všetičková, Josef Siegel,
Věra Šafářová, Veronika Suralová, Bernard Ginther,
Stanislav Jakeš, Danuška Potěšilová, Anna Šmýdová,
Václav Štábl, František Schreier, Hermína Hufová,
Edith Kobzová, Margareta Drtilová, Jiřina Poislová,
Pavel Skoumal, František Tylšar, Bronislava Salátová,
Božena Nimmerrichterová, Zdeňka Stoklasová,
Marie Dokoupilová, Oskar Neumann,
Terézia Bednářová, Marie Pavlíková, Věra Čmakalová,
Leopoldina Teﬀerová, Pravomila Šínová
Dobré zdraví, pozitivní myšlení a osobní
spokojenost do dalších let.
Přejeme hlavně zdraví a rodinné štěstí.
Vydala Obec Rohle. Mk-čR-E 17167

Z našeho středu navždy odešli:
Marie Kňazovčíková
Marie Hladišová
Antonín Kupka
Ilja Jordák
Marie Jordáková

