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Vážení spoluobčané,

poslední číslo Rohelského zpravodaje Vám přináší informace
z investičních akcí i společenského dění, které se udály v posledním čtvrtletí letošního roku.
Od počátku října je velmi kladně vnímána skutečnost zprovoznění pošty. Tomu předcházelo vyjednávání s Českou poštou, která nebyla ochotna instalovat novou poštovní přepážku. Proto obec přistoupila k jednání pro vyhotovení přepážky
přímo u výrobce a do výroby a montáže investovala 55 000 Kč.
Další prioritou bude nutné vyřešit zastřešení při vstupu. V budově Obecního úřadu je 1. NP úspěšně zkolaudováno a nyní
bude stát zastupitelstvo obce před otázkou, zda v příštím roce
pokračovat v rekonstrukci 2. NP. V roce 2020 bude pro nás největší investicí dokončení připojení obecních budov na kanalizaci a vybudování místních komunikací.
Byla spuštěna služba SMS InfoKanál, kde jsou občané pomocí SMS zpráv informováni o veškerém dění v obci. V současnosti využívá systém 10% občanů. Registraci a využívání
bezplatné služby Vám doporučuji, stále se můžete registrovat.
Od poloviny října zprovoznila obec ve spolupráci s plk. Ing.
M. Žaitlikem, ředitelem Hasičského záchranného sboru Olomoucké kraje, Územního odboru Šumperk, hasičskou sirénu,
která je umístěna na budově OÚ. Siréna nefungovala více než
3 roky.
K oslavám 30. výročí sametové revoluce se obec zapojila
v celorepublikové kampani „Nezapomeňme“, kterou pořádala společnost Paměť národa. Dne 17. 11. v 17.11 hod. se
důstojně a symbolicky rozezněly zvony kostela sv. Martina
v Rohli.

Během listopadu proběhla, ve spolupráci s místní školou
za odborného dozoru zahradnické firmy Hortus z Libiny, výsadba ovocných stromů na horním konci Rohle. Na mezi byla
vysazena alej 14 jeřábů, vedlejší remízek jsme osázeli starými odrůdami 19 stromů, z toho 5 třešní, 5 jabloní, 4 slivoně
a 3 hrušně.
Poslední listopadový pátek jsme společně rozsvítili vánoční stromek v Rohli a odstartovali tak období adventu.
Tuto akci hodnotím velmi kladně. Děkuji zastupitelům,
pracovníkům obce a ostatním dobrovolníkům za ochotu
při přípravě prostranství parkoviště, za asistenci při prodeji a konečném úklidu. Poděkování také patří všem ochotným vystupujícím – Rohelance pod vedením Ing. Siegela, MŠ a ZŠ Rohle pod vedením učitelek Mgr. L. Knéblové
a Mgr. I. Kronkové, Rohelským Raduškám pod vedením
R. Němcové a Triu Avalon pod vedením Ing. I. Staniczka.
Tradice rozsvěcování stromku se uskutečnila již podvanácté a u zdravotního střediska letos naposledy z důvodu usychání stříbrného smrku. Příští rok plánuji nazdobení smrku
u budovy základní školy s tím, že akce rozsvěcování bude
pro dospělé, ale hlavně pro děti bezpečnější, pro zázemí
bude možnost využít chodbu školy a v neposlední řadě budou k dispozici toalety.
V sobotu 30. 11. 2019 se slavnostně rozsvítil stromeček v Nedvězí u Hospůdky Pod lipami. V Janoslavicích bude
setkání při vánočním stromu 21. 12. 2019.
Bilancováním a hodnocením letošního roku můžu konstatovat, že se naše obec dostává do běžného života se
standardními
potřebami, které jsou
pro občany důležité,
a které několik let nebyly funkční. Je zprovozněn rozhlas, obecní
internetové stránky i vývěsky jsou stále aktuální, funguje hasičská
siréna a je zprovozněna
pošta.
Vá ž e n í s p o l u o b čané, v době adventu
Vám celé zastupitelstvo
obce přeje pohodové
dny, o vánočních svátcích příjemné a klidné
chvíle se svými blízkými a do nového roku
mnoho zdraví, štěstí
a osobních i pracovních
úspěchů.
Eva Petrášová
starostka obce

Zprávičky ze školy a školičky
Ani jsme se nenadáli a máme tady Vánoce, na které se
všichni moc těšíme. Čas ve škole letí tak rychle, že jsme se
ještě ani nezastavili a zima nám už klepe na dveře. Ale přesto jsme toho stihli opravdu hodně. Krásné podzimní počasí nám přálo, a tak jsme ho využívali k venkovní výuce
a k vycházkám do přírody. Jednou z mnoha aktivit bylo již
tradiční moštování u školy a projekt 72 hodin, při kterém
jsme zvelebovali školní zahradu. Zapojili jsme se do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Nasbírali jsme 12 pytlů
odpadků, které jsme našli v Rohli a okolí. Sbírali jsme starý
papír a na hřišti, i za deště, proběhl Evropský sportovní den.
V říjnu jsme strávili krásný týden ve škole v přírodě na
Švagrově. Téma, které nás provázelo bylo: „Lidové tradice
a zvyky, podzim na venkově“.
Konec října patřil tradičnímu dýňobraní. V pátek 25. října
se z nás stala strašidla a dopoledne jsme se pustili do dlabání
dýní. Uvařili jsme si různé lektvary a upekli si Drákulovy rakvičky. Večer pak byla škola otevřena všem strašidlům, i těm
nejmenším ze školky, a plnili jsme úkoly, které naháněly strach
i dospělým. Pro občerstvení jsme využili našich nově zrekonstruovaných místností, kde jsme mohli nabídnout pohodlné,
pěkné a kulturní prostředí pro tuto akci. Na závěr nechyběl
velkolepý ohňostroj.
S blížícím se adventem jsme nacvičovali písničky a koledy, a také se už naplno ponořili do učení. Žáci usilovně pracují
na svých projektech, kde bádají nad tématy, která je zajímají.
Na konci ledna je budou prezentovat ostatním spolužákům.
Výuku si zpestřujeme i ve třech nových učebnách. Na konci
září jsme totiž dokončili jejich rekonstrukci - multimediální,
cvičné kuchyňky a keramické učebny. Dobrou zprávou je,
že se vše podařilo tak, jak mělo a EU nám již peníze za projekt proplatila. Nyní využíváme učeben naplno. V hodinách
pracovních činností žáci tvoří z hlíny výtvory, které glazují a nakonec vše vypalují v keramické peci. Žáci si tak kromě
získaných dovedností mohou odnést domů i nějaký výrobek.
V kuchyňce vaříme to, co nás napadne a občas si připravíme
i dobrou snídani. Už jsme zkoušeli pokrmy z vajíček, palačinky,
vafle, perníčky, topinky, štrůdl, dort, výrobky z lístkového těsta, zelňačku, pletýnky, jednohubky a mnoho dalších pokrmů.
Největším problémem je zatím úklid nádobí, ale pomalinku se
nám daří upevňovat v žácích správné návyky. V multimediální
učebně žáci pracují s novými počítači, u kterých se nám podařilo navýšit i rychlost internetu. Máme sice mnoho nového, ale
už plánujeme, do čeho se pustíme v příštím období. Nápadů
a potřeb je spousta.
Nejvíce nás trápí staré radiátory, toalety a krytina střechy,
ale věřím, že se nám podaří za podpory obce a evropských
fondů vše postupně zrekonstruovat. V závěru listopadu naši

nejstarší žáci pomohli s výsadbou stromků na obecních pozemcích. Snažíme se děti vychovávat k ochraně přírody a podporujeme také vztah k místu, kde žijí. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat. Na jaře již plánujeme celoškolní
projekt sázení stromků s rodiči v okolí Rohle v místech, která
byla poškozena kůrovcovou kalamitou. Věřím, že nás v tom
podpoříte a zapojíte se společně s námi.
A už jsme skoro u Vánoc. Adventní dílny proběhly před
rozsvěcováním vánočního stromečku v Rohli. Žáci společně s rodiči tvořili adventní věnce, zdobili perníčky a modelovali z keramiky zajímavé andílky. Zazpívali jsme si u vánočního stromečku a nyní se již připravujeme na svátky.
Každé ráno čteme společně příběhy a povídáme si o zvycích
a tradicích.

Nezapomínáme ani na školku, se kterou nás pojí spoustu
společných akcí. Letos je to náročnější v tom, že umožňujeme vzdělávání i dvouletých děti, ale naštěstí nám s nimi pomáhá chůva Gábina Jiříčková. I děti ze školky jsou nejraději
venku. Letos nám procházky trošku komplikovala výstavba
kanalizace, ale na druhou stranu hlavně kluci byli z tatrovek
a bagrů nadšení. Pokud máte doma nějaké starší hračky, autíčka a bagry, které již doma nevyužijete, budeme moc rádi,
když nám je věnujete. Děti si s nimi určitě moc rády pohrají.
Předem děkujeme. Nu, a také to vypadá, že máme ve školce spoustu hodných dětí. Když tam přišel Mikuláš s čerty
a anděly, čerti si nikoho do pekla neodnesli. Děti slibovaly,
že budou hodné, budou pomáhat a uklízet si po sobě. Tak
uvidíme, třeba jim to chvilku vydrží. A to už je ze stručných
zpráviček všechno.
Přejeme Vám klidné a pohodové svátky vánoční a do nového roku zdraví, štěstí, spoustu úsměvů a příjemných zážitků
s dětmi.
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

Adventní věnec

Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, se v Evropě
symbolicky používaly už před příchodem křesťanství. Tradice
adventního věnce byla založena až v 19. století v Hamburku
německým protestantským teologem Johannem Hinrichem
Wichernem (1808-1881). V roce 1839 vyrobil předchůdce
dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, na něž
nalepil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 bílé svíce pro neděle, zde však šlo o druh vánočního kalendáře pro
děti. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá,
v ostatní dny malá červená.
Zvyk se postupně rozšířil nejdříve do německých protestantských sborů a ve dvacátých létech dvacátého století také
v německých katolických sborech i v některých rodinách pravoslavného vyznání žijících na Západě.
Klasický adventní věnec visí ze stropu na čtyřech fialových
stuhách. V současné době jsou nejrozšířenější adventní věnce umístěné na stole nebo na dveřích domácností. Adventní
barvou je barva fialová (symbolika pokání, postu, ztišení a čekání na příchod Krista), proto je správná varianta s fialovými
svícemi a stuhami. Nyní existuje množství barevných variant,
z nichž některé jsou dosti rozšířené, ale vycházejí z neznalosti
křesťanských symbolů.
Některé adventní věnce mívají ještě pátou, bílou svíci ve
středu věnce (symbol duchovní čistoty a Vánoc, symbol Neposkvrněné Panny Marie nebo symbol Ježíše Krista), proto se
tato svíce také nazývá Kristova. Ta může být zapálena na Štěd-

rý den a Boží hod vánoční. Čtyři červené svíčky s jednou bílou
ve středu je nejčastější uspořádání adventního věnce u protestantských církví ve Velké Británii.
Kruhový věnec představuje Boží věčnost. Stálezelené rostliny jsou symbolem života. Adventní věnec je vykládán jako
symbolika Kristova kříže a jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s moderními adventními věnci, na které se svíčky umisťují
libovolně a i jejich počet je různý (šest i tři). Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům. Svíce na adventním
věnci mají být zapalovány proti směru hodinových ručiček.
První neděli adventní je rozsvícena první (fialová) svíce,
obvykle se nazývá „svíce proroků“ na památku proroků,
hlavně Izaiáše, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Tato
svíčka představuje naději a očekávání příchodu Mesiáše. Druhou neděli adventní je zapálena druhá fialová svíce, která se
označuje jako “betlémská” a symbolizuje lásku. Třetí adventní
neděli je zapálena růžová nebo růžově svítící barevná svíčka.
Obvykle se nazývá „pastýřská“ a představuje radost. Čtvrtá,
poslední fialová svíčka, “andělská“ představuje mír a pokoj.
Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní.
Někdy je adventní věnec se svíčkami ve čtyřech barvách
- fialové, červené, růžové a bílé. Zapalují se v tomto pořadí
a jsou spojeny se jmény odpovídajícími nedělní liturgii adventu Izaiášova, Janova, Pastýřská a Mariina svíčka.
Tak, ať je ten Váš adventní věnec nejkrásnější.

Svatomartinský koncert
Hodová neděle 10. 11. 2019 je tradičně spjata se Svatomartinským koncertem, který se letos uskutečnil již podvanácté.
Vloni, když se s námi loučila zpěvačka paní Jana Kurečková,
jsme měli obavy o pokračování těchto koncertů. Varhaník
p. Petr Strakoš, má naštěstí mezi hudebníky spoustu známých,
a oblast Fryčovic, odkud pochází, je zřejmě líhní výborných
zpěváků. Takže jsme byli ujištěni, že novou zpěvačku sežene.
V neděli odpoledne jsme s napětím očekávali příjezd hudebníků. Když jsme potom viděli přicházet ke kostelu mladou
dámu v dlouhých červených šatech s černým kožíškem, mysleli jsme si, že paní Jana Kurečková posílá svoji mladší sestru.
Takový byl náš první dojem. Varhaník Petr Strakoš, houslistka
Veronika Střálková a trumpetista David Škařupa - naši staří
známí z předchozích let – přijeli včas a v dobré náladě. Koncert mohl začít.
Téměř všechna místa v kostele sv. Martina byla obsazena
hosty z Rohle a okolních vesnic, ale také ze Šumvaldu, Libiny, Úsova, Dubicka, Zábřehu, Šumperku a dalších vzdálenějších míst. Úvod koncertu byl impozantní – slavnostní fanfáry
při průchodu hlavní lodí kostela zahráli na trubky D. Škařupa
a P. Strakoš. Zpěvačka Hana Jamrozová přivítala všechny hosty, představila účinkující a za houslového doprovodu V. Střálkové zazpívala svoji první píseň „Ave Maria zněj“. Následující
jednotlivé série skladeb byly proloženy průvodním slovem
H. Jamrozové.
Během celého koncertu vyslechli přítomní posluchači
celkem 19 písní. Mezi nimi takové skvosty jako je „Pastevec“, „Mascagni“, „Nebeští kavalérové“ nebo krásné duety
H. Jamrozové s D. Škařupou ve skladbách „Anežka Česká“,
„Nastokrát buď pozdravena“ za bezchybného varhanního
doprovodu P. Strakoše a také sólové výstupy V. Střálkové na
housle – „Andělská serenáda“ nebo „Pachelbel canon in D“
či D. Škařupy na trubku – například „Charpentier Te Deum“.
Všechny písně byly odměňovány potleskem, který se s blížícím se závěrem koncertu prodlužoval a mohutněl. Poslední
skladby „Vzpomínka na Zbiroh“, „Už z hor zní zvon“ a „Hallelujah“ odměnili posluchači potleskem ve stoje. Ve vyžádaných

přídavcích zazpívala H. Jamrozová
s D. Škařupou nádherné „Pie Jesu“
a úchvatné „Nabucco“.
Koncert neztratil nic ze své výjimečné atmosféry
minulých let.
Všem interpretům a také posluchačům poděkovala starostka obce E. Petrášová a MUDr. A. Kutálek. Příznivcům těchto koncertů rád vyřizuji pozdrav nové zpěvačky H. Jamrozové, že se jí u nás líbilo a příští rok ráda znovu
přijede.
MUDr. A. Kutálek

Vítání občánků

První vítání občánků v zrekonstruovaných prostorách
obřadní síně budovy Obecního úřadu v Rohli se uskutečnilo
7. 11. 2019.
K obřadu byli pozvání rodiče třech narozených chlapců
– Matyáše, Jakuba a Jana. Úvodem přivítala starostka obce
E. Petrášová všechny přítomné i malé občánky. Poté se svým
programem vystoupily děti ZŠ a MŠ Rohle pod vedením paní
učitelky Mgr. L. Knéblové. Děti krásně zpívaly a recitovaly

Nedvězí
Vánoce se kvapem blíží a s nimi i spousty radostí
a starostí – úklid, napéct cukroví, obstarat stromek
a kapra, dárky pro všechny blízké, ale také bilancujeme. Takže malé ohlédnutí a zavzpomínání na
akce, které se konaly v Nedvězí: Exkurze do pivovaru Litovel, promo akce pivovaru Litovel „Piškvorky“,
stavění a kácení májky, Kloboukový bál, Hodová
zábava, Rozloučení s prázdninami, zdobení a rozsvícení vánočního stromečku s vystoupením dětí,
každý měsíc setkání seniorů (včetně prázdnin), losování účtenek ze soudku i z pivního adventního
kalendáře. Čeká nás ještě přátelské setkání a zpívání koled u vánočního stromečku 24. 12. 2019.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na různých brigádách a akcích
v Nedvězí (údržba vrbičkových staveb, příprava
májky, sponzorské příspěvky, zdobení stromku
apod.) a dětem za udržení tradice klapání. Na závěr přeji všem krásné Vánoce a hlavně zdraví nejen
v novém roce 2020.
„Dopřejte si svařáček nebo horký grog a buďte
hodní celý rok!“
Miroslava Suralová
Hospůdka Pod Lipami
Nedvězí

básně. Vlastní akt Vítání občánků do společenství obce s předáním kytic a upomínkových předmětů provedla starostka
obce. Každý z rodičů se podepsal do pamětní knihy. Rodičům
malého Jana, kteří se z účasti omluvili, byly dárky předány
dodatečně. Závěrem se všichni společně i každý podle svého
přání vyfotografoval.
I tato malá, tradiční slavnost může přispět k dobrému soužití občanů.
MUDr. A. Kutálek

1. Setkání seniorů Mikroregionu Zábřežsko
Ve čtvrtek 10. října 2019 se ve
Svébohově uskutečnilo historicky
první Setkání seniorů Mikroregionu
Zábřežsko. Pro seniory bylo připraveno
občerstvení a zajímavý program.
Program této jedinečné akce zahájila starostka Svébohova paní Martina
Šťastná. Začátek se nesl ve znamení
kulturního vystoupení místních svébohovských dětí pod vedením pedagogů, následovalo taneční vystoupení se
psy, které přivezla a představila paní
O. Havlíčková ze Spolku Fun4Dogs a po
celý večer bavila přítomné dechová kapela Kdo má čas, která zahrála nejen
k poslechu, ale i k tanci. Překvapením
a oživením večera byla výuková lekce salsy pod vedením lektora pana
Camerona M. Ramseyho, která měla
velký ohlas.
Součástí programu byla možnost
si prohlédnout místní výstavu, kde
byly k dispozici zápisy z kroniky obce
Svébohov, malované a kreslené obrázky svébohovského rodáka J. Pecháčka
a také historické fotografie obce i blízkého okolí. Setkání se zúčastnilo více
než 100 seniorů. Příští setkání bude

hostit obec Postřelmůvek v čele se starostou Stanislavem Sittou. O připravované akci Vás budeme včas informovat.
Obec Rohle se do setkání zapojila přichystáním dárkového balíčku do

tomboly. Samotné akce se zúčastnila
starostka obce spolu se seniorkami,
které projevily zájem o účast. Večer se
nesl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

Sázíme stromy
Všichni to vidíme kolem sebe. Kde ještě nedávno stával
hustý les, je dnes jen paseka. Jev, který je nejen u nás, ale po
celé republice čím dál obvyklejší. Lesy se potýkají s dlouhodobým suchem a lýkožroutem. Jen za loňský rok bylo vytěženo 18 milionů kubíků napadeného dřeva. A letos se očekává
kácení v ještě větší míře. Odhaduje se, že kůrovcového dřeva
bude mezi 30 až 50 miliony kubíků.
Pohled na lesy je žalostný nejenom v naší oblasti, ale
i v dříve nedotknutých lesních komplexech na Libavé nebo
např. na Vysočině.
Na druhou stranu se stromy a keře vyskytují i ve volné
krajině, kde tyto dřeviny a zarostlé meze poskytují kryt živočichům od drobné zvěře počínaje, přes ptáky až po různé
druhy hmyzu. U nás jsou zachovalé husté meze Na Polance,
Na Příhoně, v Nedvězí U Lípy, dříve i Na Páskách a V Uhlis-

kách. Některé původní meze byly zničeny při pasení, kdy
dobytek zlikvidoval bylinné a křovinné patro. V okolí našich
obcí zpestřují krajinu třešňová stromořadí ohraničující půdní bloky. Staré třešňové aleje podél silnice z Rohle do Janoslavic a do Nedvězí jsou na mnoha místech prořídlé.
Myslivecký spolek Rohle již dvě desítky let vysazuje listnaté stromy a keře na příhodných místech v honitbě – na mezích,
podél vodotečí, podél polních cest – a přispívá tak ke zlepšení
životních podmínek živočichů. V posledních třech letech se
zaměřujeme na výsadbu plodonosných dřevin. V současné
době je výhodnější tyto druhy stromů sázet na podzim, kdy
je dostatek vláhy.
V letošním roce jsme díky vstřícnosti ředitele ZŠ a MŠ
Rohle Mgr. Pavla Knébla a ochotě dětí z 2. stupně této školy, ve spolupráci s pracovníky Obce Rohle, která na základě návrhu Ing. Horáčkové zakoupila polokmeny a vysokokmeny
starých odrůd ovocných stromů
včetně jeřábů, hrušní, jabloní,
třešní a slivoní, vysadili 32 těchto
stromů. Pro některé děti to byla
možná první příležitost zúčastnit
se sázení stromů. U jiných byla
patrná zručnost při zacházení s rýčem či lopatou, také obě dívky
byly šikovné. Po vyrytí dostatečně
hlubokých jam byly ke každému
vysazenému stromku zatlučeny
dva modřínové kůly, stromky byly
opatřeny dvěma úvazy a ochranným plastovým pletivem proti
poškození zvěří. Stromky byly vysazeny během středečního dopoledne 20. 11. 2019 u cesty z Rohle
směrem na Strupšín.
Děkuji všem, kteří při sázení
stromků odvedli kus dobré práce
pro přírodu a také pro sebe.
MUDr. A. Kutálek

Rozsvěcování vánočního stromu v Rohli

Poslední pátek církevního roku se v Rohli, stejně jako na mnoha jiných místech,
koná tradičně slavnostní rozsvěcování
vánočního stromu. I přes nepříznivou
předpověď nám počasí docela přálo. Nepršelo. Během dopoledne začala příprava
stánků, pódia pro vystupující, stolů a lavic, rozvodů elektřiny. Vše bylo připraveno tak, aby večer proběhl bez potíží. Před
začátkem slavnosti za vyhrávání Rohelanky lidé rychle zaplnili prostor parkoviště.
Krátce po páté hodině odpolední přivítala
starostka obce E. Petrášová všechny přítomné a představila připravený program
i jednotlivé prodejce. Děti odpočítaly
10 vteřin a rozsvítil se vánoční strom. Pak
již dostaly prostor na pódiu, kde vystoupily s pásmem písní. Dalším v pořadí byl
ženský pěvecký sbor Rohelské Radušky se
sérií vánočních skladeb. Všichni vystupující sklidili zasloužený potlesk. Po krátké
technické přestávce začalo hrát a zpívat
Trio Avalon, které bavilo přítomné hodinovým koncertem.
Kdo nechtěl být přímo u pódia, mohl ochutnat rybí speciality, zvěřinovou směs, grilované klobásy, koláčky či čerstvé palačinky. Děti ze školy nabízely vlastnoručně upečené
perníčky nebo např. keramické dárky. Letos zde měl svůj
stánek také Levandulový statek z Bezděkova. Svoje výrobky
nabízela paní Dvořáková z Klopiny, paní Kadlecová z Bludo-

va a paní Prachařová z Rohle. K dispozici bylo svařené víno,
punč a grog. Občané si mohli zakoupit i nový Rohelský kalendář. Myslím, že se letošní “stromek” vydařil.
Závěrem chci poděkovat zastupitelům, pracovníkům Obce
Rohle, členům kulturní komise a ostatním dobrovolníkům,
kteří se postarali o technické zabezpečení celé akce a F. Budějovskému za zajištění rozvodů elektřiny.

Střípky z historie – Rohle
Budova fary – čp. 1
Majitelé a bydlící osoby
1820
Kníže Jan Josef Liechtenstein
Druh domu: fara, počet pokojů: 6
1834
Fara, rozloha: 535 čtverečních sáhů
1927
Kněz Bohumil Balzarek, kaplan Jan Daněk
1938-1945 Fara, církev římskokatolická
1946
Páter Jan Klein (do 11. září 1946)
Páter František Válek (do roku 1952)
1973
Fara, obyvatelé: farář Oldřich Svoboda (*1922
†1995), Anděla Svobodová, Marie Dostálová
1985
Fara, neobydleno
2003
Fara, neobydleno
2014
Římskokatolická farnost Rohle
Budova fary v datech
Fara je z význačných rohelských budov nejstarší, neboť
se připomíná v olomouckých zemských deskách již
v roce 1355. Je ovšem od té doby přestavěna. Přízemí
fary je z kamene, poschodí z pálených cihel.
1876 - vybudován chlév
1909 - v důsledku stavby silnice Rohle směr Nedvězí,
odstoupena část půdy na farských polích, v zahradě vykáceno 46 švestek a 4 javory
- střecha fary byla pokryta eternitem
1926 - na dvoře spravena dřevěná kůlna, nová zadní
stěna a zvednuta střecha
- 30. dubna postaveno lešení k opravě krovu na
farní budově od firmy Mandl z Německé Libiny
1928 - během září stavební firma Mandl zankrovala farní budovu, na kůlně i chlévech dány okapy
1935 - bylo pořízeno 10 kusů nových okenních křídel,
ve farní kuchyni položena nová podlaha

1937 - na prádelně stržena shnilá střecha a dána nová
1971 - upraven chlév za garáž, nové okapové žlaby na hospodářské budově
1975 - počátkem května postaveno lešení k farní budově, hrozila demolice, po vzhledové stránce to byla jedna z nejhorších budov, nové omítky dokončeny koncem srpna,
fara je neobydlena
1977 - v březnu až květnu zbourána farní stodola
- na faře instalován splachovací klozet
1990 - opravy v interiéru
1997 - oprava střechy
2008 - od srpna začíná svou činnost na faře provozovat rodinné centrum Rohlíček (do roku 2016)
2010 - začátkem roku vyčištěn půdní prostor, celý dům uklizen a vymalován
2014 - vyspravena zídka při vstupu do fary

Zprávy z obecního úřadu

Spustili jsme službu SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané, obec Rohle Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci.
Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých
informací za zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS). SMS InfoKanál obce byl
spuštěn během září letošního roku.
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích
a o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, uzavírkách místních komunikací, termínech mimořádných svozů
odpadu, konání kulturních a společenských akcí, mimořádných změnách v provozní době OÚ a další užitečné informace
spojené se životem ve Vaší obci?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ.
Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce
www.obecrohle.cz, hledejte obrázek (Odběr SMS z Úřadu zde!) na úvodní straně webu. Nebo se registrujte přímo:
www.novy.infokanal.cz/reg/Rohle
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
Jan se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ROHLE
mezera CISLOPOPISNE

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera JANOSLAVICE mezera CISLOPOPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera NEDVEZI
mezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru
a slovo EVID
!!!Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer
mezi slovy!!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 583 254 025
Příklad: REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVAKmezeraROHLEmezera123
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejich orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ na:
583 254 025
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu: IK ROHLE Očkování psů proti vzteklině bude
dne 16. 5. 2019 před budovou OÚ v době 18.20 do 18.50 hodin. Více informací na internetovém portále obce.
Zavedením SMS Info Kanálu se snažíme zkvalitnit život v naší
obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím,
neváhejte a registrujte se. Jed dobré zprávy Vám přeje vedení
obce Rohle.

Katastrální úřad dokončil nové mapování v Rohli
Katastrální úřad Šumperk dokončil digitalizaci pozemků
v části katastrálního území Rohle. Katastrální operát byl vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově OÚ od 11. 11. do 22. 11.
2019, kde zástupci KÚ Šumperk ochotně podávali informace
o novém přepracovaném mapování. Parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě,
výměry parcel jsou evidovány s přesností danými metodami.
Obnovený katastrální operát vešel v platnost katastrálním
úřadem 10. 12. 2019. V důsledku nového mapování dochází

ke změnám vyžadujícím změnu daně z nemovitosti, například
změnu číslování parcely nebo zpřesnění výměry. Změny je
poplatník povinen přiznat do konce ledna příštího roku! Přiznání daně z nemovitých věcí se podává na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitost
nachází.
Zájemci o koupě části pozemků v majetku obce,
si své žádosti mohou podávat na obecní úřad od ledna 2020.

Setkání s Charitou Zábřeh

Setkávání seniorů

Obec Rohle ve spolupráci s Charitou Zábřeh Vás zve na informační setkání dne 15. ledna 2020 v obřadní síni OÚ v Rohli
v 16.00 hodin. Tématem setkání je podpora pečujících osob
– zaškolení v péči o své blízké, podpora odborníků v otázkách
péče, rehabilitace, psychické kondice, rady ohledně zajištění
financí na péči, rady, jaké služby využívat a mnohé ostatní.

Odpadové hospodářství

Vážení senioři, srdečně Vás zveme k pravidelnému měsíčnímu setkávání seniorů v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí.
V Rohli vždy první čtvrtek v měsíci v místnosti vedle ordinace dětské lékařky, v Janoslavicích každou třetí středu v měsíci
v budově občanského výboru a v Nedvězí vždy každý 20. den
v měsíci. Všichni senioři jsou vítáni!

Prodej kalendářů

Termíny svozu popelnic a plastů v roce 2020

Svoz popelnic v pátek
3. 1.
17. 1. 31. 1. 14. 2. 28. 2. 13. 3. 27. 3.
10. 4. 24. 4.
8. 5.
22. 5.
5. 6.
19. 6.
3. 7.
17. 7. 31. 7. 14. 8. 28. 8. 11. 9. 25. 9.
9. 10. 23. 10. 6. 11. 20. 11. 4. 12. 18. 12.

12. 2.
26. 8.

11. 3.
8. 4.
6. 5.
3. 6.
23. 9. 21. 10. 19. 11. 16. 12.

Nebezpečné odpady: 23. 5. a 24. 10. 2020

si můžete zakoupit na podatelně OÚ
a v obchodě COOP Jednota, v Nedvězí v Hospůdce Pod lipami a v Janosla-

Svoz plastů a nápojových kartonů ve středu
15. 1.
29. 7.

Kalendáře Obce Rohle na rok 2020

1. 7.

vicích u paní Pastorkové. Cena kalendáře je 60 Kč.

Kalendář akcí – pozvánky:
21. 12. 2019 – Setkání u vánočního stromu v Janoslavicích
9. 1. 2020 – Setkání seniorů v Rohli
18. 1. 2020 – Myslivecký ples v Rohli
15. 2. 2020 – Závody Mladých hasičů, Liga okresu
Šumperk v Rohli
22. 2. 2020 – Hasičský ples v Rohli
23. 2. 2020 – Dětský maškarní karneval v Rohli
29. 2. 2020 – Masopust v Rohli

Pozvánka na myslivecký ples
Myslivecký spolek Rohle, z.s.
pořádá

XIX. Myslivecký ples
v sále kulturního domu v Rohli
Začátek ve 20.00 hod.

Hraje

Duo Uničov

Vystoupí Rohelské Radušky
Bohatá tombola, zvěřinové speciality
Rezervace a předprodej vstupenek
v ordinaci MUDr. Kutálka od 16. 12. 2019

V září - prosinci 2019 oslavili nebo oslaví svá
významná životní výročí naši občané. Do dalších
let přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.

Karel Hanousek, Eliška Kupková,
Alena Drážná, Anna Kondlerová,
Alice Kutálková, Rostislav Pospíšil,
Ján Adamica, Josef Kvapil,
Karla Hornešová, Jan Haužvic,
Věra Gintherová, Jana Prachařová,
Terezie Neumannová, Jarmila Ovečková,
František Nimmerrichter, Zdenka Řoutilová,
Anna Holčáková, Jiří Hýbl,
Ivana Sedlaříková, Dana Bonczeková,
Jiří Kupka, Bohuslava Drtilová,
Václav Král, Marie Urbášková,
Lydie Zapletalová, Pavel Hlavatý,
Květoslava Kutalová, Jan Sroka

Novými rohelskými občánky se stali

Anna Koppová
Rodičům srdečně blahopřejeme.

Opustili nás tito naši spoluobčané.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

“Smrt prošla kolem. Život jde dál.
Rozprostřel závoj, protkaný bolem,
v něm ukryt je žal. “

Lubomír Berka
Petr Polášek
Anna Vágnerová
Věnujte, prosím, zemřelým tichou vzpomínku.
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