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Vážení spoluobčané,

nacházíme se v době adventu, době
rozjímání a příprav na Vánoce. Pro nás
všechny by to měl být čas zklidnění,
dobročinnosti a velké vzájemné ohleduplnosti. Pevně věřím, že i přes opětovnou nepříznivou epidemiologickou
situaci, která brání organizovat tradiční společné předvánoční akce, budete
se svými blízkými ve zdraví optimisticky
naladěni.
Za poslední čtvrtletí roku 2021 bylo
provedeno několik stavebních akcí.
Některé ze svého rozpočtu financovala obec Rohle, ostatní byly financovány
jinými subjekty. V září proběhly opravy
části střechy na kulturním domě. Důvodem bylo zatékání vody do tělocvičny. V druhé polovině října byla zrealizována oprava silnice číslo III/31549 směr
Veleboř, Rohle. Investorem celé rekonstrukce byla Správa silnic Olomouckého
kraje. Olomoucký kraj přislíbil v příštím
roce provést opravu silnice mezi obcemi
Rohle a Kamenná. Na své náklady provedlo Povodí Moravy úpravy potoka za
zdravotním střediskem v Rohli. V Nedvězí u hospůdky byl proveden odbornou firmou ořez lip.

Co se týká údržby zeleně, spojené
s podzimním vyhrabáváním listí a úklidem veřejných prostor před nadcházející zimou, chci pochválit pracovníky
VPP, kteří tyto práce provedli na výbornou. Jmenovitě děkuji p. J. Vachutkovi
a J. Chládkovi.
Od letošního roku vešla v platnost
nová odpadová legislativa s nutností vydání aktualizované obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022.
Tato obecně závazná vyhláška byla
schválena zastupitelstvem obce Rohle v listopadu 2021. Z důvodu razantně narůstajících cen spojených
s vývozem a zpracováním veškerého odpadu, došlo k navýšení sazby poplatku
na 500 Kč / osoba / rok.
Obecní úřad v Rohli požádal Katastrální úřad v Šumperku o změnu pomístního názvu vodní nádrže, která se
nachází v katastru obce Rohle. Původně
nesla název Vodní nádrž Kamenná, nově
se jmenuje Vodní nádrž Rohle.
Všímavý občan jistě zaregistroval instalaci samoobslužných výdejních míst

tzv. Z-BOXU – Zásilkovny v okolních obcích. V prosinci bude tento Z- BOX umístěn i u nás v Rohli u zdravotního střediska. Jedná se o bezkontaktní výdejní
místo, na které si můžete nechat doručit
své zásilky. Box bude mít nonstop provoz, obsluha a přístup je přes mobilní
aplikaci Zásilkovny.
Z kulturních a společenských akcí
proběhlo ve dnech 2. a 10. října vítání
občánků. Do obce byly slavnostně uvítány tři děvčátka a jeden chlapec. Rodičům byly předány finanční a věcné
dary, byl proveden zápis do pamětní
knihy obce. V prvním termínu se o program postarali žáci ze základní školy
pod vedením paní učitelky D. Davidové.
Rodičům a dětem děkuji za účast a přeji hodně štěstí a zdraví. Škole děkuji
za přípravu a realizaci hezkého doprovodného pásma. V neděli 14. listopadu
se uskutečnil v zaplněném rohelském
kostele Svatomartinský koncert. Děkuji
kulturní komisi za organizaci koncertu
a také za přípravu tradičního Rohelského kalendáře na rok 2022, který si mohou občané zakoupit v Rohli na Obecním úřadu, v obchodě COOP Jednota
nebo v ordinaci praktického
lékaře.
Závěrem bych ráda poděkovala také členům Sboru dobrovolných hasičů za
uskutečnění sběru železného šrotu v Rohli, Nedvězí
a Janoslavicích. Žákům a učitelům základní školy za zapojení se do 5. ročníku výzvy
Světového dne laskavosti.
Považuji za skvělý nápad doručení osobního dopisu spolu s vánočním výrobkem našim seniorům.
Vážení spoluobčané, přeji
Vám jménem svým i jménem
obecního zastupitelstva, příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Eva Petrášová
starostka obce

Z ČINNOSTI SDH ROHLE

Blíží se Vánoční svátky, na které se jistě všichni těšíme, a také konec letošního
roku 2021. V tomto příspěvku Vás chci seznámit s činností SDH od letošního září.
Se začátkem školního roku se naplno
rozběhla činnost kolektivu mladých hasičů, který působí při našem SDH. V současné době v tomto kolektivu působí
19 členů. Z toho je 10 členů kategorie
mladších (do 11 let) a 9 členů kategorie
starších (11 až 15 let). V kolektivu došlo
ke změnám v obou kategoriích. Někteří
přešli do kategorie starších a v kategorii
mladších máme několik nováčků.
Naplno se už v mládežnické kategorii
rozběhla Liga mladých hasičů i celostátní
hra Plamen.
Sezóna 2021/2022 začala v září čtyřbojem, který proběhl v Sudkově. Do tohoto závodu nastoupilo družstvo mladších i družstvo starších. V kategorii
mladších se družstvo umístilo na 7. místě
a starší obsadili 5. místo.
Hned následující sobotu proběhlo
opožděné finále loňského ročníku ligy.
Závodilo se v disciplíně požární útok
a každé družstvo mělo dva pokusy. Hned
v prvním kole se nám vydařil útok v kategorii mladších a družstvo se ujalo vedení, které uhájilo i druhým pokusem. Ve
finále družstvo mladších zvítězilo a toto
vítězství mu pomohlo i v celkovém hodnocení ligy, kde si družstvo mladších vylepšilo pořadí v celkovém hodnocení, ze
3. místa na celkové 2. místo. V kategorii
starších obsadilo družstvo 7. místo a celkově skončilo na 6. místě. Tato umístění
v loňském ročníku ligy, jsou zatím nejlepší, které se kolektivu podařilo vybojovat.

Další sobotu se rozběhl i nový ročník
Plamene a to závodem požárnické všestrannosti v Rovensku. Zde se družstvo
mladších umístilo na 5. místě a starší
skončili na 7. místě.
Vrcholem podzimu byl jako každý rok
Šumperský Soptík, který tradičně proběhl na stadionu v Šumperku. Ani na těchto závodech jsme se neztratili. Čtyři naši
reprezentanti se v kategorii mladších
probojovali do druhého kola, ve kterém
startuje vždy 30 nejlepších z kola prvního. Nejlepšího výsledku dosáhl při
své premiéře Filip Molek, který v kategorii přípravka obsadil celkově 3. místo a v hodnocení v rámci okresu zvítězil.
Dále v kategorii mladších dívek obsadila 15. místo Julie Pavlíková, mezi chlapci
byl na 15. místě Richard Ginther, 28. místo si odvezl Štěpán Obíral. V kategorii
starších chlapců se do třicítky probojoval na 15. místě Lukáš Pavlík a 30. místo
obsadil Jan Hajtmar. Ve starších dívkách
si děvčata zaběhla svoje osobní rekordy, ale v silné konkurenci v této kategorii
ani časy okolo 17 s k postupu nestačily.
Skvělé výkony v kategorii mladších nám
v součtu družstev vyneslo celkově 5. místo a v hodnocení okresu Šumperk mladší
vybojovali 3. místo.
Z výše uvedených výsledků je vidět,
že se kolektiv v konkurenci ostatních určitě neztrácí. Za tyto dosažené výsledky
chci poděkovat všem závodníkům, kteří
nás tak skvěle reprezentují. V neposlední
řadě je nutné poděkovat vedoucím kolektivu Janě Pavlíkové, Františku Lassovi
a instruktorům Lence Prachařové a Jakubu Lassovi, kteří obětují nespočetně ho-

din svého volného času přípravě kolektivu. Samozřejmě nemohu zapomenout
na naše řidiče Miroslava Vágnera a Martina Prachaře, bez kterých bychom na závody neodjeli a také na ostatní rodiče,
kteří nám pomáhají.
V měsíci září se na soutěži v Klopině představila také družstva dospělých.
Z této soutěže si družstvo žen odvezlo vítězství a družstvo veteránů vybojovalo
3. místo.
Třetí sobotu v říjnu provedli členové našeho sboru sběr železného šrotu
v Rohli, v Nedvězí a v Janoslavicích. Naše
členky společně s děvčaty s kolektivu
mladých hasičů provedly úklid klubovny.
Na vozidle Avia byla provedena příprava
vozidla na STK.
V uplynulém období byla zásahová
jednotka vyzvána operačním střediskem
ke dvěma zásahům. Prvního zásahu, což
byl požár v Kamenné, se jednotka nezúčastnila z důvodu pracovních povinností členů jednotky, protože k zásahu byla
vyzvána v pátek okolo poledne. Druhým
zásahem jednotky bylo odstranění spadlého stromu na komunikaci pod Rohelskou boudou. Zásahu se účastnilo pět
členů jednotky.
A na závěr chci poděkovat všem sponzorům, členům SDH a ostatním občanům, kteří nám při všech pořádaných akcích pomáhali.
Zároveň přeji všem členům SDH
a ostatním spoluobčanům jménem výboru SDH, pěkné vánoční svátky a do
nového roku 2021 hodně štěstí, zdraví,
osobní spokojenosti a elánu do další činnosti.
František Lass

PRVNÍ ROK VE ZNOVUOTEVŘENÉ KNIHOVNĚ V ROHLI
Hlavním tématem knihoven letošního a příštího roku je udržitelnost, tedy
Cíle udržitelného rozvoje formulované
Organizací spojených národů, jak příznačné proto je, že u nás v Rohli byla
knihovna po třech letech znovu otevřena. K listopadu máme v knihovně 29 aktivních čtenářů. Velkou radost mi dělá,
když děti do knihovny přivedou své rodiče či prarodiče a ti se pak stanou novými čtenáři. Mezi nejčtenější knihy u dospělých čtenářů patří knihy s historickou
tématikou a knihy současných českých
autorů. U dětí to jsou především pohád-

ky a také odborné knihy o přírodě a zvířátkách.
V průběhu roku byly knihovně darovány knihy a časopisy od občanů Rohle a Janoslavic. Knihy byly uvedeny do
knižního fondu knihovny v Rohli a učebnice nabídnuty studentům. Darované
knihy, které již knihovna minimálně ve
dvou vydáních má jsou schraňovány
do „knihobudek“, které jsou plánované
v Janoslavicích a v Rohli.
Knihy darovali rodina Šimkova, pan
Roman Kopp, pan Luděk Heinz (Janoslavice), paní Terezie Neumannová, paní

Jaroslava Drlíková, pan Horneš a pan
J. Řoutil. Moc děkuji.
Základní knižní fond v naší knihovně
je jedenkrát za dva měsíce doplňován
novinkami v rámci výměnného fondu
– poslední dodávka nových knih bude
v tomto roce 14. prosince 2021. Všechny
Vás proto zvu do knihovny, která bude
otevřena i přes vánoční svátky, 22. 12.
a 29. 12. 2021 od 13 do 16 hodin.
Přeji všem pohodový adventní čas,
krásný čas strávený s knihou a těším se
na viděnou u nás v knihovně.
Ing. M. Stachová

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ
Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhl čtvrtý ročník Setkání kronikářů Svazku obcí
Mikroregionu Zábřežsko. Kronikáři se
sešli v prostorech Sokolovny v obci Dubicko (okres Šumperk, Olomoucký kraj).
V úvodním slově přivítala Eva Petrášová téměř dvě desítky přítomných
kronikářů, kteří do Dubicka zavítali ze
Zábřežska, Mohelnicka, Šumperska
a Rýmařovska. Tradičně byl každý kronikář vyzván, aby se představil a krátce
popsal svoji obecní kroniku (jak dlouho se kronikářství věnuje a zda je kronika psána ručně či elektronicky). V tomto bodu představování bylo velmi dobré
pozorovat, jak jsou kronikáři pro svou
činnost zapáleni a jak se této práci věnují s nadšením a velkou obětavostí.

Mnozí se rozpovídali o sběru dobových
fotografií a dokumentů ve své obci, návštěvách pamětníků a následném zaznamenávání těchto informací.
Po vzájemném představení a příjemném povídání si o kronikářské práci, přivítal kronikáře a seznámil s historií
i současností hostící obce Dubicko, pan
starosta Mgr. Václav Hampl.
Následovala poutavá prezentace etnografky Vlastivědného muzea v Šumperku Mgr. Márie Kudelové s příspěvkem nazvaným „Kronikářské záznamy
jeden z pramenů k bádání o lidové kultuře“. Mgr. Kudelová představila kalendářní obyčeje a zvyky napříč vývojem
ve vztahu člověka k přírodě, k předkům
a nadpřirozeným silám. Počátek tradic

počínaje masopustním obdobím, Velikonoc – vynášení smrti a smrťáka, velikonočním klapáním, obchůzek s Jidášem, pomlázkou, dále svátky letního
slunovratu – Letnice, vožení krále a vodění královničky, otevírání studánek,
slavnosti Božího těla, hodů a posvícení,
adventu a vánočních zvyků. Prezentace
byla proložena historickými i současnými regionálními fotografiemi.
Celé setkání bylo okořeněno vystavenými kronikami obcí přivezenými z depozitáře Státního okresního archivu
Šumperk. Přítomní kronikáři měli možnost do těchto kronik nahlédnout.
Závěr kronikářského setkání patřil
zajímavé komentované prohlídce v podání pana starosty Mgr. Václava Hampla, který všechny
přítomné provedl
interiérem kostela
Církve československé husitské a kostela Povýšení svatého kříže v Dubicku.
Ráda bych poděkovala všem kronikářům za jejich
účast a přátelskou
atmosféru. Za skvělou spolupráci patří poděkování panu
starostovi Mgr. Václavu Hamplovi a kolektivu Obecního
úřadu v Dubicku
i v Rohli. Děkuji spoluorganizátorům akce, Státnímu
okresnímu archivu Šumperk a Vlastivědnému muzeu
v Šumperku.
Eva Petrášová
kronikářka
obce Rohle

SVATOMARTINSKÝ KONCERT
14. listopadu 2021 se konal v kostele sv. Martina v Rohli tradiční varhanní koncert. Když jsme v září domlouvali
s p. Petrem Strakošem termín koncertu,
nevěděli jsme, zda se bude moci uskutečnit. Naštěstí se nástup další – snad
už páté vlny epidemie koronaviru – poněkud pomalu rozvíjel, takže se mohli
hosté těšit z letošního koncertního programu. A byli jsme jako pořadatelé velmi mile překvapeni, že také letos posluchači kostel téměř zaplnili. A jistě nikdo
z nich nelitoval. Přesto, že došlo k poloviční obměně účinkujících, kvalita zůstala. Na varhany opět bravurně hrál Petr
Strakoš, svoji mnohostrannost předvedl David Škařupa nejen hrou na trubku,
ale také zpěvem. Poprvé nás navštívily
dvě nové zpěvačky. Renata Klaputová
(soprán) a Tereza Kozubková (alt). R. Klaputová se kromě zpěvu ujala také moderování celého koncertu. Trošku bylo
na škodu, že mluvenému slovu nebylo v zadních řadách rozumět. O to větší zážitek měli posluchači z předvedených pěveckých výkonů. Slyšeli krásná
sóla, duety i společný zpěv obou zpěvaček s Davidem, sóla na trubku i na varhany. Prostě, nádhera. Na přání pořadatelů zazněla známá ústřední melodie

Ennio Morriconeho z filmu Profesionál,
která doprovázela i pohřeb letos zesnulého slavného francouzského herce Jean-Paul Belmonda.
Při poslechu jednotlivých skladeb si
člověk mnohdy ani neuvědomí, že jde
o hudbu složenou před 3 až 4 staletími
a přesto je stále krásná, sluchu lahodící, s vynikajícími texty. Jako příklad takového skladatele mohu uvést Rytíře Adama Michnu z Otradovic ( kolem
r. 1600 – 1676). Byl jedním z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů a básníků 17. století, iniciátorem rozmachu české barokní hudební kultury
a stal se inspirací pro mnoho dalších generací skladatelů. V roce 1633 se Michna stal varhaníkem a sbormistrem proboštského kostela v Jindřichově Hradci
a tyto funkce vykonával téměř po celý
život. Známe 230 jeho kompozic, soustředěných do pěti sbírek, tří českých
a dvou latinských. Jeho tvůrčí aktivita
byla soustředěna především na hudbu
duchovní. Nejznámějšími jsou jeho tři
cykly hymnických skladeb, Česká mariánská muzika, Loutna česká a Svatoroční muzika. Komponoval vokální
a vokálně-instrumentální hudbu s vlastními básnickými texty. Napsal mnoho

českých duchovních písní, z nichž některé, především písně vánoční, jsou
oblíbené dodnes. K nim patří např. „Vánoční noc“, známá spíše jako „Chtíc, aby
spal“, která je i dnes jednou z nejčastěji
hraných koled. My jsme ji letos neslyšeli,
ale při předchozích koncertech ano. Letos zazněla jeho velmi známá a krásná
píseň „Buď Bohu chvála, dík a čest“, která
má celkem 5 slok. Pro oživení paměti si
můžete zazpívat (nebo jen přečíst) první sloku:
Buď Bohu chvála, dík a čest
a pozdravení,
že vzešla nová ratolest
na vinném kmeni!
Z milosrdenství Otcova,
jsme údy těla Kristova
a putujeme s ním
za Božím královstvím.
Myslím, že rohelské Svatomartinské hody si zaslouží toto důstojné zakončení. A pokud se ve zdraví dožijeme
i příštího roku, rádi koncert opět zorganizujeme. Děkuji všem, kteří si přišli poslechnout líbivou hudbu a všem, kteří se podíleli na přípravě koncertu. Také
děkuji Obci Rohle za květinové a věcné
dary pro účinkující.
MUDr. Antonín Kutálek

STŘÍPKY Z HISTORIE – NEDVĚZÍ
V Nedvězí vznikla a působila hudební kapela nesoucí název „Bradelstein“. Za jejího zakladatele může být
oprávněně označen pan Josef Fuchs,
truhlářský mistr v Rohli. Kolem roku
1820, tehdy bylo Fuchsovi asi 30 let,
započala datace, jak bylo zevrubným
šetřením prokázáno, prvopočátků
činnosti hudební kapely. Zdá se, že
počátky byly opravdu neohrabané,
o čemž může svědčit i druh nástrojů,
jakož i vzdělání muzikantů. Dříve hudební nástroje často vyluzovaly neuvěřitelné melodie, např. primitivně
zhotovený dřevěný klarinet. Ke způsobu zhotovení těchto nástrojů se
nejvíce využívalo dřevo a plech. Tvorba tónu nebyla jednoduchá. I přesto
poskytovaly tehdejším muzikantům
hojné zaměstnání, honorář však nebyl
považován za skvělý. Šumaři se často
spokojili se sudem piva, za ten hráli
tancechtivým od časného odpoledne
až do pozdní noci.
V letech 1860 až 1890 byly zahradní muziky vyhledávanými a oblíbenými místy zábavy. Zahradní muziky
se pořádaly pravidelně. Tancovalo se
a pilo na prašné písčité zemi.
Založená hudební kapela se postupně pod vedením Josefa Fuchse prosadila, avšak jemu nebyl souzen dlouhý život, neboť zemřel v roce
1856 ve věku 56 let. Vedením této kapely byl pověřen Franz Poisel. Tak plynuly roky a kapela měla 6 až 7 mužů
a získávala stále více obdivujících přívrženců. V roce 1850 se v Nedvězí nachází velký počet mužů zabývající se
hudbou.
Když v roce 1858 vypukla válka
mezi Benátkami a Rakouskem, musely

nastoupit pod prapory nejlepší síly a ve
vývoji hudby nastala nečinnost. Ke stejné
situaci došlo o 9 let později ve válce mezi
Pruskem a Rakouskem. Tyto válečné události znamenaly zastavení pokroku. Poté
následující vzestup byl o to potěšitelnější, neboť vracející se muzikanti, získali
z různých vojenských kapel důkladnější
vzdělání, které po návratu domů využili
ke svému prospěchu. Když se po ukončení války muzikanti opět přátelsky sešli
doma, přikročili ihned k vytvoření kapely.
Přítomnost muzikantů využil správce
školy v Rohli Franz Wagner a vytvořil novou kapelu. Ta však nestála na pevných
nohou a po několika letech to musela kapela vzdát. To se stalo kolem roku 1860.
Z jednotlivých nositelů rodné hudební myšlenky byly vyřazeny tzv. slabé
síly. Vychovány byly síly nové a po krátké době získala „Rohelská muzika“ netušenou slávu. Na této nové organizaci
měli zvláštní zásluhy Karl Knoll, hostinský v Nedvězí a Fanz Rotter, statkář v Nedvězí. Toto uskupení se událo kolem roku
1870. Karl Knoll platil za nejznamenitějšího hráče na křídlovku v širokém okolí. Za
zvlášť vynikající hudební sílu byl označován Franz Rotter se svou baskřídlovkou.
Když oba troubili sólo, tu stáli lidé jako
zkamenělí.
Správa Rohelské muziky pod vedením
Karla Knolla z Nedvězí, byla brzy všude
známá a vedla k vytvoření velkého okruhu posluchačů. Kapela byla žádaná nejen
v úzkém domácím okruhu, ale také daleko za jeho hranice. Hudba byla zvána na
mnohé slavnostní akce. Nedvězsko – rohelská muzika hrála v Šumperku, Rapotíně, Úsově a v Zábřehu.
Později se mistr Karl Knoll už nemohl podílet na provozování hudby, vzdal

se funkce kapelníka. Vedením hudby byl pověřen majitel jednoho z nejlepších dvorů v Rohli, Josef Blaschek,
který se vrátil z vojny. Předcházela ho pověst znamenitého muzikanta. U kapely se Blaschek však dlouho
nezdržel, neboť vyslyšel povolání do
státní služby a přesídlil do Slezska. Na
jeho místo přišel Franz Lorenz z Nedvězí, který sloužil u pěšího pluku
v Olomouci. Lorenz byl churavý a nebyl mu dopřán dlouhý život. Kapela ho ztratila v květnu roku 1909 ve
věku 45 let.
Kapela tak zůstala znovu bez kapelníka. Členové museli přistoupit
k nové volbě kapelníka. Jednomyslně byl zvolen Adolf Schön z Nedvězí.
V roce 1914 vypukla válka, která povolala do zbraně většinu zúčastněných
osob. Zůstali jen někteří, takže zbylo
pouze 6 mužů pohřební hudby. Tento nízký stav se zhoršil ještě tím, že jediný hráč na heligón, Eduard Kubilka,
vzhledem k vysokému věku už přestal
být pánem svého hudebního nástroje. Druhý heligonista nebyl uvnitř kapely odchován. V říjnu 1918 se vrátili
mnozí hráči z války zpět a kapela začala vzorně prosperovat.
Až do roku 1921 byla kapela známá ještě dílem jako Rohelská a dílem
jako Nedvězská muzika, ta se záhy
přejmenovala na Hudební kapelu Bradelstein v Nedvězí. Tato kapela dosáhla v roce 1922 stavu 23 činných členů
a tím pádem i velkého rozkvětu. Těšila se opět všeobecné oblibě a byla ceněna v okruhu pořadatelů a stále více
žádána.
Z Pamětní knihy obce Nedvězí
čerpala Eva Petrášová.

SVATÝ MIKULÁŠ
Proč se slaví svátek svatého Mikuláše, kdo to byl, jaké legendy se vztahují
k jeho životě?
Svatý Mikuláš z Myry je skutečná postava (* 280/286 † 6. prosince 345/352),
byl biskupem v Myře v Lykii. Během života se na jeho přímluvu stalo mnoho
zázraků. Ve východních církvích je po
Panně Marii druhým nejuctívanějším
svatým vůbec.
Svatý Mikuláš je patronem námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Je
též patronem států (Rusko) a měst (Amsterdam, Bari,atd.).
Mikuláš se narodil ve městě Patara
v římské provincii do křesťanské rodiny. Byl velmi zbožný, biskupem se stal
kolem roku 300 v Myře v Palestině . Byl
velmi oblíbený nejen pro svou dobročinnost, ale také proto, že požadoval
spravedlivý přístup k otrokům, cizincům, rovněž byl znám jako ochránce
nespravedlivě obviněných. Existují dvě významná místa spojená se sv.
Mikulášem. První je Myra (dnes Demre
v Turecku), kde byl Mikuláš biskupem
a kde i zemřel. Druhé významné místo
je v přístavním městě Bari v jižní Itálii,
kam byly ostatky sv. Mikuláše v 11. století převezeny do pro ně postavené baziliky sv. Mikuláše. Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež
Urban II. Bazilika dnes patří k nejvýznamnějším románským stavbám v Itálii. Každoročně se tam konají velké oslavy 8. května, ve výroční den přivezení
Mikulášových ostatků.
Jeho uctívání se postupně stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo z východu na západ. K největšímu
rozšíření došlo v 8. století v Rusku, postupně se jeho kult šířil i do dalších slovanských zemí a od 10. století do západní Evropy, zvláště Německa, Francie
a Anglie. Za svatého ho uznávají všechny křesťanské církve. Po naší zemi i po
světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši. Nejbližší kostel sv. Mikuláše od nás je v Polici, dále v Maletíně, v Novém Malíně,
v Šumvaldu nebo třeba v Pustých Žibřidovicích.
Mikuláš je zobrazován jako starší
biskup s bílým vousem, oblečený v červeném plášti, s biskupskou mitrou na
hlavě a berlou v ruce. Jako nejčastější
atribut mívá Mikuláš u nohy nebo na
knize tři zlaté koule, k tomu se vztahuje legenda o šlechtici a jeho třech dcerách – zchudlá rodina měla velké dluhy,
otec měl být proto uvězněn a jeho dcery prodány do veřejných domů. Svatý

Mikuláš hodil v noci oknem do pokoje
dcer váček s dukáty a tím celou rodinu
zachránil.
Nejstarší zmínky o mikulášských
obchůzkách v českých zemích jsou ze
14. století. Šlo však o průvody podobné
těm masopustním, kde šlo více masek.
Mezi nimi byl i biskup (Mikuláš), čerti
a andělé. Mezi 18. a 19. stoletím chodil
většinou Mikuláš s čerty a anděly, občas ho doprovázela např. smrtka s kosou, koza nebo kněz. V některých místech na Moravě doprovázely Mikuláše
ženy oblečené do bílých šatů – Mikulášky, které nahrazovaly anděly. Jinde
zase chodily ženy bíle oblečené, s biskupskými čapkami na hlavách, kterým
se říkalo matičky. Matičky se podobaly maskám Barborek a nejspíš s nimi
mají společný původ. Koncem 19. století spolu s Mikulášem obcházela domy
Brůna, nazývaná také mikulášský kůň,
která měla představovat bílého koně.
5. prosince v předvečer svátku sv. Mikuláše obchází Mikuláš v doprovodu
andělů a čertů domácnosti a roznášejí
drobné dárky a sladkosti, čerti se starají
o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. V různých oblastech Moravy
a Čech jsou drobné odlišnosti. Ve všech
dobách v této tradici však šlo především více o zážitek než o dary. V některých domácnostech je zvykem, že děti
dostanou večer za okno drobné dárky
v punčoše (sladkosti, ovoce).

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i národnostně se liší. Součástí většiny z nich je
rozdávání dárků dětem. V USA se tato
tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem dnes již
roznáší dárky o Vánocích.
V alpských zemích, hlavně v Bavorsku a Rakousku, Mikuláše doprovází
průvod čertů Krampus se strašidelnými
maskami a dlouhými rohy.
V Nizozemsku se Mikuláš označuje
jako Sinterklaas, místo andělů a čertů
ho doprovází Zwarte Piet (Černý Petr).
Sinterklaas vlastní červenou knihu, do
které si zapisuje poznámky o hodných
a zlobivých dětech. Černý Petr má jutový pytel, v němž mohou zlobivé děti
skončit. Sinterklaas přijíždí již první sobotu po 11. listopadu, parníkem ze Španělska. Tato tradice pochází z 19. století, jednalo se o nutnou cestu z důvodu
obstarání pomerančů a granátových
jablek. Vítají ho davy lidí a v ulicích nizozemských měst se pohybuje na bílém
koni. Do 5. prosince se věnuje návštěvám škol a nemocnic. 5. prosince děti
připraví do blízkosti komínu (v moderních domácnostech k ústřednímu topení) své boty, do kterých často dávají mrkev či seno pro Sinterklaasova koně.
Přejme si, aby se život brzy vrátil
do starých kolejí a mohli jsme si všichni užívat dochovaných tradic a společných akcí.

Koordinátorky podpory seniorům
a osobám se zdravotním znevýhodněním
Bc. Veronika Ziková, tel.: 739 524 393
Mgr. Simona Drlíková, tel.: 605 403 832
Komu a s čím nejčastěji pomáháme?

Nejčastěji naši pomoc využívají senioři žijící sami

Komunikujeme s lékaři

Komunikujeme s obecními, městskými úřady, úřady práce a jinými úřady

Seznamujeme s nabídkou sociálních a zdravotních služeb (pečovatelská služba – pomoc s hygienou, dovoz
obědů atd., denní stacionář, domovy pro seniory, terénní domácí péče)

Pomáháme s nastavením péče po propuštění z nemocnice

Pomáháme s podáním žádostí – příspěvek na péči, na zvláštní pomůcku aj.

Snažíme se podpořit vztahy v rodině a obci.
Evropská unie
Evropský sociální fond

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Odpadové hospodářství
Termíny svozu komunálního odpadu a plastů v roce 2022

Svoz popelnic v pátek
14. 1.
22. 4.
15. 7.
21. 10.

28. 1.
6. 5.
29. 7.
4. 11.

11. 2.
20. 5.
12. 8.
18. 11.

25. 2.
3. 6.
26. 8.
2. 12.

11. 3.
17. 6.
9. 9.
16. 12.

25. 3.
1. 7.
23. 9.
30. 12.

6. 4.
19. 10.

4. 5.
16. 11.

1. 6.
14. 12.

8. 4.
7. 10.

Svoz plastů a nápojových kartonů ve středu
12. 1.
27. 7.

9. 2.
24. 8.

9. 3.
21. 9.

Svoz nebezpečného odpadu: 21. 5. a 22. 10. 2022.

29. 6.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Místní poplatky
Poplatky za domovní odpad, psy
a hřbitovní služby se budou vybírat v kanceláři OÚ Rohle od
1. 3. 2022 v úřední dny – pondělí,
středa – od 8.00 do 11.00 hod. a od
12.00 do 16.00 hod. Nebo je možná úhrada na účet obce, číslo účtu:
6823841/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky
nejsou zasílány.
Poplatek za domovní odpad je
500 Kč za osobu, poplatek za prvního psa 80 Kč a za každého druhého
120 Kč, poplatek za hřbitovní služby
činí 60 Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2022.
Neuhrazené poplatky za rok 2021
Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad, ani si nedomluvili
splátkový kalendář, že tyto budou
vymáhány právní cestou.

Platba stočného na rok 2022
Platba za stočné pro rok 2022 bude v hotovosti vybírána
od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022
na Obecním úřadě v Rohli
každou první středu v měsíci v době od 8.00 do 11.00 hodin.
Platbu je možné také uhradit na Obecním úřadě v Kamenné, a to každé pondělí a středu v době od 8.00 do 12.00 hodin. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě s paní účetní Svazku obcí Bradlo, Ing. Jarmilou Rusnákovou, tel.
607 578 986, e-mail: ucetni@svazekbradlo.cz
Úhradu bezhotovostním převodem můžete zasílat již od ledna 2022
na číslo bankovního účtu: 115-415200207/0100,
variabilní symbol: 200 + číslo popisné nemovitosti
(např. u čísla popisného 2 bude uvedeno 2002). Ve zprávě pro příjemce uveďte
všechny osoby, za které je stočné hrazeno.
Výše platby stočného pro rok 2022 činí 1500 Kč / osoba.

INZERCE
Prodej zvěřiny
Myslivecký spolek Rohle, z.s.
NABÍZÍ

Prodej kalendářů obce na rok
2022
Kalendáře Obce Rohle na rok 2022
si můžete zakoupit v úřední hodiny na podatelně OÚ a v obchodě
COOP Jednota.
Cena kalendáře je 60 Kč.
Změna otevírací doby v Místní
knihovně v Rohli
Návštěvníkům a čtenářům Místní
knihovny v Rohli oznamujeme změnu otevírací doby. V zimním období
1. 12. 2021 – 31. 3. 2022
bude knihovna otevřena
od 13.00 do 16.00 hodin.
Vánoční provoz OÚ
Pokladna a matrika bude naposledy
otevřena:
20. 12. 2021.
Čerpání dovolené:
21. 12. 2021 – 2. 1. 2021.
Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby na komunikacích při zimní údržbě, umožnili volný průjezd pro traktor s radlicí! Jde
především o parkování osobních
automobilů u nemovitostí.

během lovecké sezóny k prodeji ulovenou zvěř
srnčí, daňčí případně černou.
Prodává se vždy celý kus zvěře.
Zájemci si mohou zvěř objednat u mysliveckého hospodáře
MUDr. Antonína Kutálka • mobil 776 707 188

ŘÍJEN • PROSINEC
Karel Hanousek, Věra Benediktová,
Eliška Kluková, Marie Jedelská, Alena Drážná,
Anna Kondlerová, Marie Kožoušková, Rostislav Pospíšil,
Ján Adamica, Josef Kvapil, Karla Hornešová, Jan Haužvic,
Jana Prachařová, Josef Krestýn, Terezie Neumannová, Jarmila Ovečková,
František Nimmerrichter, Zdenka Řoutilová, Ivana Sedlaříková,
Dana Bonczková, Jiří Kupka, Bohuslava Drtilová, Václav Král,
Anna Augustinová, Marie Urbášková, Lydie Zapletalová,
Pavel Hlavatý, Jan Sroka

ÚMRTÍ:

„Člověk umírá tolikrát,
kolikrát ztrácí svoje nejbližší.
Publius Syrus

Věra Gintherová,
Ellen Dušková

Rohelský zpravodaj vydává Obec Rohle, Rohle 56, 789 74, IČ 00303291. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17167.
Četnost výtisku 4x ročně. Vydavatel si vyhrazuje právo gramatické a slohové úpravy příspěvků. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecní
úřad v Rohli nebo zasílat e-mailem na adresu: starostka@obecrohle.cz. Další informace o dění v obci najdete na: www.obecrohle.cz

