Rohelský
zpravodaj
vydala obec rohle. ročník 9., č. 2/2020

Vážení spoluobčané,

během tří uplynulých měsíců jsme
se ocitli ve zvláštní situaci, která pro
nás pro všechny byla a stále možná je
něčím novým a neznámým. Usnesením
vlády České republiky byl od 12. března
od 14.00 hodin vyhlášen nouzový stav
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
Na veřejném prostranství i veřejných
budovách jsme si všichni museli začít
zakrývat ústa a nos rouškou či šátkem
a dodržovat přísná hygienická pravidla.
Zdržování se při nákupu, vyřizování si
poštovních a jiných záležitostí se zúžilo
na minimum doby. Pro žáky se uzavřela
škola, uzavřena byla školka i školní jídelna. K lékaři jsme se objednávali pouze
telefonicky a vstup byl omezen na jednoho pacienta. Úřad pracoval jen přes
písemný a telefonický kontakt. Uzavře-

na byla hospoda. V kostele se nekonaly bohoslužby. Společenské a kulturní
akce byly omezeny v počtu osob nebo
se nemohly konat vůbec. Veškerý čas
mnozí z vás trávili doma s dětmi, pracujícím se rozdělila doba na části strávené
pouze v zaměstnání nebo v domácím
prostředí. I přes všechna tato opatření v nouzovém stavu, která pro nikoho
nebyla příjemná, bych vám chtěla vyjádřit podporu a poděkování. Děkuji Vám
všem za dodržování pravidel při nošení
roušek a za ohleduplnost. Upřímné poděkování patří těm, kteří ve svém pracovním nasazení zabezpečovali plynulý
chod místního obchodu, pošty a ordinace praktického lékaře. Ženám, které
všechny tyto služby vykonávaly, jsem
před Velikonocemi předala kytice s poděkováním, že nás v tom nenechaly.

Další nepříjemná situace, která nás
v počátcích vyhlášení nouzového stavu
postihla, nastala v nedostatku roušek.
Obecní úřad zajistil dodání do schránky ručně šité roušky každému seniorovi 65+ v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí.
Součástí byl text, proč roušku nosit, jak
se o roušku starat a nabídka zajištění nákupů či vyzvednutí léků. Tady bych chtěla srdečně poděkovat všem dobrovolnicím, které pro nás ochotně šily roušky.
Byly to ženy převážně z Rohle, ale také
z Janoslavic a sousední Kamenné. Roušky byly k dispozici v obchodě Jednota.
Započaté práce Obecního úřadu se
v době koronavirové pandemie nezastavily. Od poloviny března máme novou
podobu internetových obecních stránek. Návrh i realizaci vytvořila stávající
společnost Antee. Vylepšené uspořádá-

ní internetových stránek je v souvislosti
se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací. Obecní internetové stránky
jsou pro vás vždy aktualizované, informace zveřejňujeme s předstihem.
Krajským úřadem Olomouckého kraje byla v plné výši financování, v částce
18 200 Kč, schválena dotace na očištění
a konsolidaci sochy sv. Rocha v Rohli.
Práce bude provádět p. L. Tesák z Dubu
nad Moravou a oprava již započala.
V Nedvězí proběhla firmou Empemont oprava části veřejného osvětlení.
V Janoslavicích byla za asistence členů
SDH Rohle vyčištěna požární nádrž.
Janoslavičtí dobrovolníci provedli očištění a nátěry stolů a lavic na kuželně,
vyspravení stěn u kuželkářské dráhy.
Potřebný pracovní materiál financovala
obec Rohle.
U hřbitova v Janoslavicích se rozpadá část plotu. Stolařské práce na

nové části plotu již byly zadány firmě
p. Kouřila z Bludova. Samotná realizace by měla proběhnout během letních
prázdnin.
Restaurátorkou textilu pí. Motykovou byl ošetřen interiérový sametový
prapor a znak obce. Do kolébky užívané
při vítání občánků ušila pí. Motyková
nový polštářek a peřinku.
Počátkem května byla instalována
p. Hlaváčem u kulturního domu nová
branka a brána.
Ve spolupráci s Agenturou K1 z Břeclavi byly zpracovány podklady k výběrovému řízení stavební firmy na pokračující stavební práce 2. NP budovy
Obecního úřadu. Hodnotící komise při
otevírání obálek zasedne 4. června. Stavební práce při této rekonstrukci jsou
plánovány od 7. 7. do 31. 10. 2020. Pevně tedy doufám, že budova OÚ může
být koncem letošního nebo počátkem
příštího roku opět plně využívána. Po

úspěšném dokončení rekonstrukce
bude také zprovozněna místní knihovna. Knihovna bude mít prostory v budově zdravotního střediska. Místo pro
knihovnu plánuji nejen klasicky při půjčování knih, ale také jako místo setkávání při různých besedách.
V současné době má obec dva pracovníky údržby. Jeden pracuje v hlavním pracovním poměru, druhá pracovní
síla VPP je získána na dotace z Úřadu
práce na dobu určitou.
Závěrem bych ráda vyjádřila poděkování všem dobrovolníkům a předsedovi kulturní komise MUDr. Antonínovi
Kutálkovi za výsadbu květin a následnou péči v našich obcích. Děkuji spoluobčanům, kteří se ve svém osobním
volnu starají o zeleň a pečují o veřejné
prostranství.
Přeji Vám pevné zdraví a klidné letní
dny.
Eva Petrášová, starostka obce

Zprávy ze školy a školičky
Tak jako všem, i nám ve škole, Covid
19 a veškerá opatření s ním související
narušily provoz školy zásadním způsobem. Měli jsme v jarním období naplánováno spoustu akcí a učení. Výuka
v jarních měsících bývá většinou velmi
intenzivní. Jelikož nařízení neumožňovalo přítomnost dětí ve škole, museli jsme
přejít na distanční formu vzdělávání, což
sebou přináší celou řadu problémů a nevýhod. Velké díky patří rodičům žáků,
kteří se zodpovědně věnovali svým dětem a trpělivě na ně dohlíželi při učení. Ti,
kteří navíc chodili naplno do práce mají
můj obdiv, že to všechno zvládali.
Zkoušeli jsme různé metody výuky
na prvním i druhém stupni. Někde se
osvědčily pracovní listy, jinde probíhala
emailová korespondence a vyučujeme
i přes video hovory. Z mého pohledu
však nic nemůže plně nahradit klasickou
výuku ve škole a socializaci dětí v kolektivu. Moc mě potěšily reakce dětí, které

jsem potkával, že by raději chtěly chodit
do školy, než být doma. Paní učitelky
i paní asistentky v období uzavření školy nezahálely. Krom zadávání a kontroly úkolů jsme se věnovali generálnímu
úklidu školy, přetřídili jsme sbírky pomůcek, změnili jsme a zútulnili prostory školy i školky a pomohli jsme při šití
roušek pro naše spoluobčany. Také jsme
se pravidelně věnovali údržbě školní zahrady a výsadbě nových rostlin. Rozšířili
jsme „Bohunčinu zahrádku“ o kytičky
a keře, které jste nám věnovali po jejím
náhlém úmrtí. Paní Bohunka Gřundělová nám moc chybí. Byla srdcem naší školy, a proto mi dovolte jí věnovat tichou
vzpomínku. Budeme pokračovat v jejich
stopách a myšlenkách. Děkujeme za
všechno Bohunko!
Po přerušeném provozu školky a školy se pomaličku vracíme do normálu.
Musíme dodržovat celou řadu nařízení
a skloubit vše není vždy jednoduché.

Mateřská škola funguje již od 4. května
a školu jsme pro žáky prvního stupně
otevřeli 25. května. Jsme moc rádi, že
účast žáků je většinová. Vyučujeme ve
dvou pracovních skupinách do 15 dětí
včetně družiny a plánujeme vše tak, aby
se jednotlivé skupiny nepotkávaly. Pevně věříme, že tato situace potrvá jen do
konce školního roku. Pro žáky druhého
stupně bude i nadále probíhat výuka
distanční formou, ale hned, jak to bude
možné, budou mít možnost do školy na
blokovou výuku docházet. Podle posledních zpráv to bude od 8. 6. 2020. Ještě
jednou děkuji všem pracovníkům školy
i Vám rodičům za to, že se podařilo vše
bez větších problémů zvládnout. Díky
patří i pracovnicím školní jídelny, kde obnovili provoz 14. 4. 2020 a mohli jsme tak
nabídnout obědy našim spoluobčanům.
Přeji hodně pohody a těším se v lepších časech na viděnou.
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

Na závěr pár vět o projektu Skutečně zdravá škola.
Na stránkách školy v krátkém článku
i v letáčcích, které děti dostaly společně s úkoly domů, jste se mohli dočíst
o zapojení školy do projektu „Skutečně
zdravá škola”. Zde chceme jen připomenout, jak se může kdokoli z řad rodičů,
přátel školy i občanů Rohle, Janoslavic
a Nedvězí zapojit a společně s námi
zlepšovat kvalitu a kulturu stravování,
podpořit regionální zemědělství, aby i ti
nejmenší znali hodnotu potravin a dokázali chránit naše přírodní zdroje, chovat se ekologicky a ocenit místo, kde žijeme. Jak se může kdokoli z Vás zapojit?

• Přidat se do Realizační skupiny (učitelé, kuchařky, rodiče, žáci, lidé z obce se
zájmem o zdravé stravování a životní
styl) – viz RAS (Rodičovská akční skupina, která běží již od ledna 2020).
• Přinést semínka nebo sazeničky, které
již nepotřebujete.
• Podělit se o své nápady, rady, ověřené
recepty k práci na zahradě a pěstování
stromů a rostlin.
• Podělit se o přebytky z vaší zahrádky,
statku (žákům do hodin vaření, do jídelny).
• Vždy citlivě sdělit názor na školní stra-

vování, navrhnout změny, recepty, pochválit paní kuchařky.
• Sdílet informace o regionálních dodavatelích potravin, ovoce, zeleniny,

mléčných výrobků, pečiva, obilovin,
kteří by mohli tyto potraviny dodávat
do školní jídelny.
• Doporučit nebo organizovat vzdělávací akce, lektory k tématu ekologické
zemědělství, jídlo, řemesla, vaření.
• Přijít ochutnat jídla v ŠJ a poradit.

• Pozvat děti ze školy na zahradu, statek,
farmu, kde mohou pomoci se sklizní
a naučit se praktickým dovednostem.
• Rodiče dětí se specifickou dietou mohou konzultovat možnosti stravování
s vedoucí jídelny nebo vedením školy,
máme připraveny různé možnosti.

• Nebo jinak podle svých možností
a nápadů.
Děkuji, že jste dočetli až sem a pokud už teď víte, že chcete být součástí Realizační skupiny zavolejte na tel:
725 793 290, ozve se paní učitelka
Knéblová.

Střípky z historie – Nedvězí
Dnes už si život bez elektrické energie nedokážeme vůbec představit. Článkem, čerpaným z Pamětní knihy obce
Nedvězí, se pojďme přenést do nelehkých počátků elektrifikace. Údaje z let
1912 až 1930 zapsali kronikáři – Richard
Kuchař, ředitel školy v Nedvězí a Josef
Kupka, obchodník plátna a bavlněného
zboží.
„Poté, co obyvatelstvo Nedvězí
poznalo dobro a přednosti elektrického světla a elektrické energie, bylo na
shromáždění zájemců 1. prosince 1912,
usneseno založit společnost k vystavění vedení a vytvoření prospěšné sítě
k zavedení elektrické energie do Nedvězí. K tomuto účelu byl vytvořen přípravný výbor, který měl za úkol jednat
s firmami vybranými v konkurenci, aby
pořizovací náklady na soustavu nebyly
příliš vysoké.
2. března 1913 bylo ustanoveno
konsorcium pro elektrickou energii
v Nedvězí. Předsedou byl zvolen pan
Franz Kupka – starosta obce, zástupcem Josef Czerny - statkář, pokladníkem Rudolf Kauer - statkář, jednatelem Richard Kuchař – správce školy.
Členové představenstva: Max Rotter,
Franz Schenk a Josef Schinzel. Tomuto
představenstvu byly předány veškeré
povinnosti. Jednání pro elektrickou
energii a zavedení světla do Nedvězí
stálo obrovské množství práce a námahy ještě dříve, než došlo ke stavebnímu
zadání. Nejdříve nastalo nekonečné
jednání s firmami: Ludwig Doczekal
z Mohelnice, Janik z Brna, A. E. G. Union
Olomouc a Brno a Bezdiezka v Šumperku. Po dlouhých jednáních byla stavba
zadána firmě Ludwig Doczekal – Elektricitäts und Maschinenbaugesellschaft Ing. Brass a Fr. Doczekal v Mohelnici (Elektrárenská a strojírenská
společnost). Náklady na stavbu byly zatím v úměrné částce, což se však v důsledku rozšíření stavby zvýšilo. Sloupy
pro základní vedení a rozvodnou síť
byly dodány meziměstskou ústřednou
Hubert Plhák v Hajském Mlýně u Mohelnice (horní tok Moravy v osadě Háj –
dnes součástí obce Třeštiny). Se samotnou stavbou bylo započato začátkem
června roku 1913. Již 15. října zazářilo
Nedvězí v elektrickém světle. O tuto

náročnou realizaci se velkou měrou
zasloužil starosta Kupka a jednatel
Kuchař. Oba odvedli velice náročnou
práci bez jakékoliv odměny. Ať toto
dílo slouží ku prospěchu a blahu obce
Nedvězí.
12. srpna 1925 v půl 6. ráno došlo
u transformátoru k strašlivé smrtelné
události. Předseda elektrického konsorcia pan Isidor Czerny, statkář, chtěl
jako již dříve zapojit elektrické vedení,
protože předešlého večera vypadly
pojistky. Při výměně pojistek se nevysvětlitelným způsobem dotkl hlavou
silného proudu a mrtvé tělo bylo vymrštěno z transformátoru. Tato nehoda
uvrhla obec, jakož i všechny sousední
obce, do hlubokého smutku, neboť
zemřelý byl oblíbený přítel lidu. Isidor
Czerny byl zástupcem starosty, předsedou výboru pro zřízení Pomníku padlým, předsedou Místní skupiny Svazu
Rolníků Nedvězí – Kamenná – Rohle.
Také byl předsedou místního výboru
pro vzdělávání.
V důsledku zchátralosti dřevěných
sloupů, musela být v roce 1927 celá
místní síť elektrického osvětlení od základu přestavěna. Dřevěné sloupy byly

z valné části zničeny a na jejich místě
bylo vedení k osvětlení vedeno po železných nástěnných konzolách. Železná transformátorová skříň, která stála
na okresní trase do Rohle, už neodpovídala novodobým vymoženostem. A tak
byl ve spojitosti s přestavbou místní
sítě, zřízen nový transformátor z cihel.
Zřízení tohoto transformátoru na místě starého, provázely těžkosti ze strany
Okresní správy silnic, neboť nová stavba musel být vzdálena od silničního tělesa minimálně 4 a ½ metru. Proto byl
původní plán opuštěn a transformátorová stanice byla zřízena na obecním
pozemku. Jako uznání za přenechání
této parcely, musela společnost platit
obci ročně 2 Kč. Elektrickou přestavbu
provedla firma Wagner and Company z Olomouce. Přestavba stála kolem
70 000 Kč.
Velkým pokrokem bylo zřízení radiostanice. V Nedvězí vlastnil první radiostanici, od dubna 1930, pan Josef
Kupka, kupec. Obliba poslouchání rádia rostla, o tři roky později byl tento
pokrok zvýšen na 6 kusů v domácnostech.“
Z kroniky Nedvězí čerpala Eva Petrášová

Popis fotografií:
Vlevo - transformátor byl ze železa. Jednalo se o složenou konstrukci, která stála u silnice
Rohle – Kamenná. V roce 1929 byl vyřazen z provozu.
Fotografie vpravo - nový transformátor, který byl postaven na obecním pozemku mezi
domy č. 64 a č. 72 v letech 1928 až 1929.

Zpráva z Nedvězí
Od 12. března 2020 se Česko zastavilo. Vláda ČR kvůli pandemii koronaviru vyhlásila nouzový stav. Asi jsme si všichni
všimli, že najednou svět kolem nás, na který jsme si zvykli, se
jakoby zachvěl a pohled na spoustu věcí, na naše jistoty, které
se zdály být tak samozřejmé, se náhle změnil. Např. Velikonoce. Velikonoční zvyky se v řadě obcí dodržují už po generace,
letos bylo vše jinak. Řada obcí si tradiční hrkání a klapání vynahradila tím, že koledníky vyzvala, aby nahradili zvukem dřevěných klapaček zvonění kostelních zvonů, které odletěly do
Říma, v určené časy doma na zahradách. U nás na vesnici vládlo letos nezvyklé ticho. Koledovalo se jen v úzkém rodinném
kruhu. Chyběli klapači, kteří nemohli kvůli pandemii koronavi-

ru obcházet domy. S tím spojená i pomlázka, stavění a kácení
májky, setkávání seniorů. Přišli jsme o lidové zvyky a zrušily se
akce, na které jsme se moc těšili. Vše se ponořilo do zvláštního ticha. Doba koronavirová nás uzavřela doma, na zahradu,
tváře nám schovala pod roušky. Šili jsme roušky. Všichni byli
zodpovědní vůči svému zdraví i zdraví všech kolem. Situace
byla vážná, ale bude zas dobře. Nevíme, kdy to vše skončí, ale
musíme dělat všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Všichni se
chceme co nejdřív vrátit k normálnímu životu. Už se těším, až
do naší vitrínky pověsím plakátek s nějakou akcí.
S pokorou, trpělivostí a humorem to zvládneme!
Hospůdka Pod Lipami, Miroslava Suralová.

Zprávy z Janoslavic
Všichni jsme si jaro plánovali úplně jinak. I my, hasiči z Janoslavic. Ještě než všechno vypuklo, měli jsme rozdělené dobrovolné brigády a naplánované akce do prázdnin. A tak jsme
mohli jen koukat z okna, jak svítí sluníčko a pevně jsme doufali, že budeme moci brzy vytáhnout srp, kosu, štětky a jiné
potřebné nářadí k práci a pěkně si okolí kuželny zvelebit. A dočkali jsme se. Hned jak to bylo možné a vláda dala rozvolňovací signál, vyrazili jsme. S rouškou i dvoumetrovými rozestupy
se jarní brigáda uskutečnila! Posekali jsme okolí areálu, vyčistili meze a dokonce jsme si postavili naší tradiční janoslavskou
májku. Nově jsme natřeli lavice na kuželně a kuželkovou drá-

hu. Pro děti se uspořádalo několik akcí, např. pálení čarodějnic
a život v naší malebné části Janoslavic se vrací „zaplať pánbů“
do normálu. Moc děkujeme za pomoc rohelským hasičům,
kteří spolu s námi vyčistili požární nádrž. Voda už pomalu dotekla a čeká nás tak příjemné osvěžení po práci. Ještě bychom
letos chtěli zkultivovat volejbalové hřiště, tak snad se nám to
brzy povede. Moc děkujeme všem dobrovolníkům z řad místních obyvatel i přespolních, kteří se ochotně zapojili.
Na závěr Vás chceme pozvat na letošní tradiční Třešnový
karneval, který se uskuteční 4. července. Budeme se těšit.
Mgr. Pavel Knébl

ZachraŇMe SrNčata
Květen a červen jsou měsíce, ve kterých srny rodí (tzv. kladou) mláďata. Ta
potom ukrývají na loukách ve vysoké
trávě, aby je ochránila před predátory
(liškami, divočáky, jezevci, krkavci), než
povyrostou a budou schopna před nimi
utéct sama. Srna se od srnčete nikdy zcela nevzdálí, zpravidla z okraje lesa pozoruje louku a čas od času chodí své mládě
kojit. Tyto měsíce jsou ovšem dobou, kdy
se sečou trvalé travní porosty nebo porosty vojtěšky k přípravě senáže.
Srnčata na blížící se nebezpečí v podobě sekačky reagují přikrčením k zemi.
Dnešní způsob sečení je však pro takto
schovaná mláďata zničující. Záběr sekaček může být v rozmezí od tří do dvanácti metrů a rychlost traktoru se pohybuje od 5 do 25 km za hodinu. Za těchto
podmínek není řidič zpravidla schopen
mládě v trávě zahlédnout. Srnče se navíc při jakémkoliv vyrušení instinktivně
přikrčí k zemi a „zneviditelní se“ natolik,
že je mnohdy nesnadné ho objevit i při
pouhé pěší chůzi.
Dnešní stroje srnčata přesekají, ne
vždy však dojde k okamžitému úhynu.
Sekačky srnčatům zpravidla přesekají běhy nebo je jinak zmrzačí a srnčata
poté umírají až několik hodin, než vykrvácí a stanou se pochoutkou predátorů.
dle hrubého odhadu jen v čr zemře
ročně následkem sečení na 60 000
srnčat!!!

Při výrobě senáže je posekaná tráva vzápětí shrnuta, sbírána řezačkami
nebo lisována do balíků, často i s nasekanými mrtvolkami srnčat. Vyplašená
matka srna se pak s večerem vrací na
louku své mládě hledat. Je skutečně
nesmírně srdcervoucím zážitkem pozorovat plačící srnu, která se ještě několik dní vrací na louku a mládě zoufale
hledá.
Nejedná se samozřejmě jenom
o srnčata. Ohrožena jsou mláďata dalších druhů drobné zvěře jako např. zajíci a bažanti. Koroptev a křepelka polní
jsou již nyní na seznamu ohrožených
druhů zvěře. Sečení ohrožuje také hnízdící ptáky, hady, obojživelníky, v některých oblastech narušuje sečení vývojový
cyklus některých druhů motýlů…
V posledních letech se tato problematika konečně dostala do zorného
pole ministerstva zemědělství, některých politických osobností, milovníků
přírody a také médií. Žací stroje mají
být vybaveny detekční technikou, která by snadno odhalila zalehlá srnčata.
U nás tyto žací stroje žádnou takovou
technikou vybaveny nejsou. Zkoušejí
se proto různé preventivní postupy. Základem je však dobrá spolupráce se zemědělskými subjekty, které v honitbě
hospodaří. Zemědělci mají zákonnou
povinnost oznámit myslivcům termín
konání seče. Nám se zatím tato spolupráce daří.

Jako členové Mysliveckého spolku
Rohle každoročně již mnoho let vynakládáme hodně energie a svého času
na záchranu srnčat. Během let jsme
používali různé doporučované, více či
méně vyzkoušené metody. Procházeli
jsme louky se psy, dávali zradidla vyrobená z alobalu, lidské vlasy, jednoduché
zvukové a světelné plašice. S tím, jak se
vyvíjí technika, se rovněž vyvíjí možnost
použití moderních přístrojů, např. termovizních kamer a dronů. Zde je však
pro jejich širší použití limitující vysoká
pořizovací cena. V současné době používáme před sečením tři základní postupy - procházení travních porostů se psy,
instalaci moderních akustických a optických plašičů v předvečer plánované
seče a letos poprvé používáme pachová
zradidla, která aplikujeme na plně odbouratelné smotky dřevité vlny jeden
až dva týdny před sečením. Doufáme, že
se nám i letos podaří snížit počet usmrcených srnčat a jiných mláďat na minimum.
Na závěr chci požádat každého, kdo
chodí do přírody, aby v případě náhodného nalezení samostatného, tzv.
„opuštěného“ srnčete nebo daňčete na
něj nikdy nechytali, protože je v tomto
případě odsoudí k smrti. Lidský pach
zabrání matce tohoto mláděte v její
další péči. Mějme to, prosím, všichni na
paměti.
MUDr. Antonín Kutálek
myslivecký hospodář

Zprávy z obecního úřadu ...
Nebezpečný odpad
Jarní svoz nebezpečného a objemného odpadu byl
v termínu 23. května z důvodu koronavirové pandemie
ZRUŠEN. Náhradní termín nebyl z důvodu čerpání letních dovolených nabídnut. Další termín svozu tohoto
odpadu se bude konat 24. října 2020. Občanům děkujeme za pochopení.

Schválení výjimky z počtu dětí ZŠ
a MŠ Rohle na školní rok 2020/2021
Dne 14. 5. 2020 na zasedání zastupitelstva obce Rohle byla schválena výjimka z počtu dětí na školní rok
2020/2021. Předpokládaný počet žáků je celkem 47.
Z toho I. stupeň 27 žáků, II. stupeň 20 žáků. Prvňáčci
nastoupí v počtu 5 dětí.

Veterinární správa spustila databázi ztracených a nalezených psů

Místní poplatky
Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se vybírají v kanceláři OÚ Rohle se splatností do
30. 6. 2020 v úřední dny:

pondělí a středa
od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hodin.
Úhrada je také možná na bankovní účet obce - č. účtu:
6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky nejsou zasílány.
Poplatek za domovní odpad je 450 Kč za osobu, poplatek za prvního psa 80 Kč a za každého dalšího 120 Kč,
poplatek za hřbitovní služby činí 60 Kč.

Praktické lékařství pro děti a dorost
Obecnímu úřadu v Rohli oznámil dne 26. 3. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, že
ke dni 26. 3. 2020 převzal zdravotnickou dokumentaci
původně vedenou u poskytovatele zdravotních služeb
MUDr. M. Saxové, praktické lékařství pro děti a dorost,
na místech poskytování zdravotních služeb v Rohli, Dubicku a Úsově. Důvodem bylo zrušení registrace tohoto
nestátního zdravotnického zařízení.
Následně Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil výběrové řízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (ambulantní péče) pro území Úsov, Dubicko, Rohle.
Lhůta, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních
služeb, které jsou předmětem výběrového řízení je od
1. 7. 2020.

Státní veterinární správa spustila na svých webových
stránkách novou aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“. Aplikace umožňuje občanům, útulkům
i městské policii na jednom místě sdílet informace o nálezu nebo ztrátě psa.
Systém má dočasně částečně nahradit centrální registr
psů, který má vzniknout od roku 2022. Vložení informace o ztrátě či nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře. Evidence ztracených
a nalezených psů v databázi Státní veterinární správy
je dobrovolná a nenahrazuje povinnost nálezce zvířete
stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci.
Odkaz: https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/

Odpadové hospodářství
Žádáme občany, aby pytle s plasty a nápojovými kartony, přiváželi na sběrné místo maximálně dva dny před
svozovým termínem. Pokud je do těchto tříděných pytlů
umístěn jiný odpad, svozová společnost pytle neodveze.
Z tohoto důvodu se nám „nechtěné“ odpady na některých místech hromadí.
Dále žádáme občany, aby do kontejnerů bioodpadu
vhazovali tento odpad organizovaně, tzn. plnit kontejner postupně od přední k zadní části. Často se stává, že
musíme nechat vyvézt z půlky naplněný kontejner z důvodu špatného uložení odpadu. Do bioodpadu patří
drobné větve, ne celé keře nebo stromy.
Prosíme občany o řádné třídění odpadu!

Kanalizace
V rámci výstavby kanalizace a ČOV proběhne v letošním
roce rekonstrukce mostu a úprava povrchu místní komunikace ke mlýnu v Rohli.
Informace k platbám stočného pro Vás vydá Svazek obcí
Bradlo.
Pro občany místních částí Janoslavice a Nedvězí chystáme schůzku ohledně řešení podpory odkanalizování.
O termínu Vás budeme včas informovat.
V sobotu 13. 6. 2020 Vás zveme na čistírnu odpadních
vod v Rohli, kde se bude konat Den otevřených dveří
v době od 14.00 do 16.00 hodin.
Spoluobčanům, kteří jsou již na splaškovou kanalizaci
napojeni, děkujeme za rychlost a spolupráci.

NaroZeNí
Věra Kvapilová
Miroslava Šebestová
Jarmila Zacpálková
Jozefa Obrusníková
Ludmila Bartošová
Ladislav Villert
Markéta Villertová
Jaroslav Kupka
Nataša Kupková
Ludmila Fričarová
Jindřiška Kuchařová
Alois Dostál
Jiří Komenda
Svatava Kupková
Miroslav Šafář
Jan Kopp
Marie Štefková
Jiřina Stoklasová
Ladislav Šín
Martin Kudlička
Stanislav Mužík
Marie Siegelová
Josef Siegel
Věra Všetičková
Věra Šafářová
Bernard Ginther
Miroslav Krobot
Danuše Latiňáková

Josef Golda

úMrTí

„Vše, co se rodí, umírá.“
Marcus Fabius Quintilianus

Pavel Skoumal
Jiřina Stoklasová

Věnujte, prosím, tichou vzpomínku.
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