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OBECNÍ ÚŘAD
Obec Rokle má vlastní Obecní úřad, vlajku a znak (s roštem, na kterém
byl upálen svatý Vavřinec).
Pod správu obce Rokle spadá celkem pět obcí: Rokle, Želina,
Hradec u Kadaně, Krásný Dvoreček a Nová Víska u Rokle.

Kontakty:
sídlo:
tel.:
e-mail:
web:

Rokle č.p. 3
775 522 226
obec.rokle@volny.cz
www.obecrokle.cz

Úřední hodiny:
pondělí 12:00 – 17:00
středa
10:00 – 17:00

Obecní tým:
Cíle: naší činností podporujeme a posilujeme:
• Harmonické mezilidské soužití.
• Dodržování zásad slušného chování a etiky.
• Hodnoty odpovědného občana a rodiny.
• Zachování lidských práv, práv základních svobod, důstojnosti,
osobní cti, dobré pověsti i jména.
• Respektování práva na soukromí, bezpečí, ochranu života
a práva na život.
• Význam více-generačního soužití a péče o potřebné.
• Důslednost péče o zdraví a kladný vztah k přírodě.
• Aktivní všestranné využití volného času.
• Působení na obyvatele dle jejich zájmu a potřeb.
• Společenskou integraci jedinců i skupin formou motivace
k činnostem a posílení začlenění bez rozdílu věku, národnosti,
pohlaví, rasy, původu, politického nebo jiného smýšlení,
náboženského vyznání nebo sociálního postavení.
• Pracovní příležitosti především pro obtížně umístitelné
spoluobčany (dlouhodobě nezaměstnané i zdravotně postižené).
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Závazek: Budujeme solidní a spolehlivou instituci ku prospěchu
a spokojenosti (s úrovní a rozsahem námi poskytovaných služeb),
široké veřejnosti (našich občanů, rekreantů i turistů).
Činnosti: (pro děti, mládež, dospělé, seniory i celé rodiny)
• Volnočasové všestranné akce o víkendech.
• Volnočasové všestranné odpolední aktivity ve všední dny.
• Celoživotní vzdělávání občanů (formou přednášek, prezentací,
besed, kurzů, školení aj. činností).
• Ekologické akce a aktivity ke zvýšení povědomí (využívání
obnovitelných zdrojů energie, třídění a recyklace odpadu,
prevence černých skládek ...).
• Multikulturní výchova jako prostředek prevence xenofobie
a rasismu (propojení kultur různých etnik a společenství,
různých tradic a náboženského vyznání) v rámci všech
programů a věkových skupin.
• Regionální, republiková a mezinárodní spolupráce formou
výměny zkušeností, poradenství, donátorství, dárcovství,
sponzoringu, grantů, dotačních titulů, nadačních aj. fondů.
Jmenný seznam: všech, co se podílí na běhu obecního úřadu Rokle
Zastupitelé:
Kobzová Renáta starostka
Chybová Lenka místostarostka
Lazarčíková Šárka
Mareš Josef
Petrželka Jaroslav
Šafářová Radka
Weissová Hana
Odstoupivší: Šindelář Petr, Biša
František, Jungwirthová Hana
Členové komise:
Finanční
Weissová Hana předsedkyně
Šafářová Radka
Spoustová Hana

Kontrolní
Lazarčíková Šárka předsedkyně
Petrželka Jaroslav
Vosejpka Petr Bc.
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Zaměstnanci:
Huňáčková Zdena
Zubček Milan
Kejzlarová Jaroslava
Mozici Maria
Peinelt Adolf

obsluha

IC Zámeček

odpovědná vedoucí
úklid a údržba IC a veřejného prostranství
údržba veřejné zeleně a zimní údržba silnic

Dodavatelé služeb:
Ing. Duháňová Jiřina
účetnictví
Kabelspoj s.r.o. Libočany
údržba veřejného osvětlení
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové svoz odpadu
činnost odborně způsobilé
Jan Křepelka
osoby pro PO a BOZP
JUDr. Palkosková Kristina
právní služby
Ing. Jirák Václav
správa lesního hospodářství

OBEC
Územní začlenění:
Rokle se nachází na území okresu Chomutov, přibližně 19 km od
německých hranic a náleží pod Ústecký kraj. Geomorfologicky je
součástí
Krušnohorské
soustavy,
přesněji patří do Podkrušnohorské
oblasti, celku Mostecká pánev,
podcelku Žatecká pánev a okrsku
Čeradická plošina. Nejvyšší bod
je vrch Hůrka (někdy též
Kobyla) v nadmořské výšce
přibližně 560 m n.m. a nejnižší bod
275 m n.m. je, kde řeka Ohře vtéká do
Nechranické přehrady. Obec je členem
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nechranicko.
Významné vodní toky a nádrže jsou řeka Ohře a Úhošťanský potok,
dále přírodní koupaliště, chovný rybník v chatové oblasti a řada rybníků
v jednotlivých obcích.
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Na rozlehlém hřbetu asi jeden kilometr jihovýchodně od obce Hradec
se nachází Vysokonapěťová rozvodna.
Celková katastrální plocha (k.ú. 740645) obce je 1358 ha. Většina
území je odlesněná, lesy (73 ha) pokrývají jen kolem 1/10 katastru,
převažuje zemědělská půda (1 048 ha) a ostatní plochy (155 ha).

Infrastruktura:
Dopravní obslužnost:
Vlakovou dopravu na Doupovské dráze (Hradec a Želina) provozují
dva dopravci - Railway Capital a.s. a Česká dráha a.s.,
pouze pro nostalgické jízdy a víkendový
sezónní provoz v letních měsících (březen
až říjen) i mimosezónní provoz v zimních
měsících (leden až březen).
Autobusovou
dopravu
(Hradec,
Želina a Rokle) provozuje Dopravní
podnik Karlovy Vary a.s.
Senior bus linka zajišťovaná Logistic
Euro Bus s.r.o. Jirkov byla pro
nedostatečnou vytíženost v lednu 2017
zrušena.
Našimi obcemi prochází dvě cyklotrasy
(č.6, 23) a turistické trasy (zelená, modrá) viz.mapa.
5

Technická vybavenost:
Obec má ve všech místních částech: vlastní komunikace (v celkové
délce cca 10 km), elektrifikaci (pozemní i na vzdušných stožárech)
a veřejné osvětlení, veřejný vodovod i kanalizaci zakončenou ČOV
(v nedostupných lokalitách obcí dotované drobné ČOV),
telekomunikace
(dvě
veřejné
telefonní
stanice,
připojení
pevných linek,
pokrytí
mobilními
signály
a internetem), svoz odpadů
a vlastní sdělovací prostředky (na
OÚ sirénu k vyhlášení požárního
poplachu, varování občanů před
živelnou pohromou aj. ohrožením,
důležité informace na vývěskách obcí, ve
Zpravodaji Roklík aj. tiskopisech a na webových stránkách).
Občanská vybavenost:
Obec nemá, vzhledem k finanční udržitelnosti, dostatečnou
občanskou vybavenost (úřadovny záchranných složek, ordinace
lékařů, poliklinika, lékárna, matrika, poštovní, stavební, živnostenský,
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finanční aj. úřady, školky a školy, knihovna, obchody …), občané
potřebné služby vyhledávají v okolních městech a v příslušné obci
s rozšířenou působností, kterou je město Kadaň (vzdálené cca 3,5 km
od obce).
Obecní objekty nabízí (občanům i turistům):
1. Obecní úřad Rokle č.p.3
• vyřizování obecních záležitostí pro všestranný chod, údržbu
a rozvoj obce
• úřední hodiny pro styk s občany
• jednání zastupitelstva přístupná veřejnosti
• organizace kulturních akcí např. Vítání občánků, Svatební
obřady …
2. Zámeček Rokle č.p.10
• informační centrum vč. informačních a propagačních materiálů
• občerstvení
• ubytování
• kulturní vyžití (víkendové akce, WIFI free, 3D TV)
• sportovní vyžití (herní komponenty)
3. Formanka Rokle č.p.14
• mimo provoz, plánovaná rekonstrukce
(v závislosti na dostupných
dotačních výzvách)
• zamýšlené zbudování kulturního
zařízení pro organizaci aktivit
(např. sál, herna, dílna,
tělocvična s posilovnou,
kuchyňka,
knihovna,
učebna, úřadovna pošty,
prodejna, nestátní ordinace
praktického lékaře zajišťující preventivní péči občanů).
4. Kostel sv. Vavřince Želina k pořádání bohoslužeb aj. akcí
5. Autocamp s přírodním koupalištěm chatová oblast Hradec č.p.87
Nájemce ATC Malý Jiří nabízí rekreantům:
• stravování v restauraci a prodejna
• přírodní koupaliště
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• táboření, kempink a ubytování
v chatkách
• sportovní vyžití (hřiště tenis,
nohejbal, volejbal, pingpong, herní komponenty,
půjčovna kol a lodí …)
• kulturní vyžití (víkendové
kulturní i sportovní akce)
6. Fotbalové hřiště Hradec pro
všestranné sportovní vyžití.

Obyvatelstvo:
Počet trvale hlášených obyvatel: v obci je trvale hlášeno cca 270 osob

Počet objektů:
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Počet subjektů:

Jednotlivé obce: (informace o dílčích obcích)
Rokle: (německy Rachel) leží v nadmořské výšce 340 m.
Historie: Vesnice se původně jmenovala Radkovíce (zmínka o villa
Radkowicz z roku 1367), ale jméno se s příchodem německého
obyvatelstva změnilo na Rachel ve významu „hluboko“. Tuto
podobu si jméno s určitými
obměnami (Rachl, Racherle)
uchovalo až do roku 1923,
kdy bylo změněno na českou
Rokli. Zdena Binterová však
s odvoláním na listinu Karla IV.
klade Radkovice mezi Nechranice
a Naší a považuje Rachel za původní
název obce. To vysvětluje rozdíl
udávaných let, kdy je Rokle poprvé
zmiňována v písemných pramenech. První písemná zmínka o Rokli je
z roku 1368, kdy byla součástí majetku města Kadaně, v jejímž
vlastnictví zůstala až do osamostatnění v roce 1850. Vrchností zde
tedy byl kadaňský purkmistr a městská rada. Od 17. století byla
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připojena k milžanskému panství a od roku 1643 měla vlastní
pozemkovou knihu. Podle Berní ruly z roku 1654 stálo v Rokli pět
statků a čtyři chalupy. V letech 1694 a 1695 prodala městská rada
několik zdejších domů do soukromého vlastnictví kadaňským
měšťanům. Z prodaných usedlostí vznikly dva šosovní dvory: menší
byl tvořen dvěma usedlostmi v majetku rodiny Frischových a střední
tvořily tři rokelské usedlosti a dvě usedlosti v Prahlech.
Po druhé světové válce se do vesnice přistěhovalo dostatek Čechů,
aby ji dosídlili na předválečnou úroveň. Dokonce zde v roce 1950
vznikla jednotřídní škola, ale brzy byla zavřena. Byla zde jedna
z poboček Státního statku Kadaňská Jeseň. Přestože ve 20. století
počet obyvatel spíše klesal, zůstala Rokle samostatnou obcí, nejprve
v okrese Kadaň a od roku 1961 v okrese Chomutov.
Přírodní památky: Sluňáky jsou od roku
1966 vyhlášeny přírodní památkou, jež
spravuje Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR.
Rozkládají se na ploše 3,27 ha.
Důvodem
ochrany
jsou
křemencové balvany s typickým
zvětralým
povrchem
–
jeden
z
posledních
výskytů
křemenců
roztroušených
volně
na
povrchu
a mělce pod povrchem. Jedná seo nejlepší
ukázku v českém masívu, jak
vypadal
jeho
povrch
v
prakticky
nezměněné
podobě od začátku druhohor
nebo třetihor dodnes.
Kulturní památky: Klasicistní
zámek Rokle z konce 18. století,
původně panský dům, se poprvé
objevuje na katastrální mapě z roku
1842 jako součást zdejšího poplužního
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dvora. Roku 1847 byl přestavěn v klasicistním slohu. Po roce 1948
patřil zámek státnímu statku, v jehož majetku zůstal až do roku 1990.
Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.
Výklenková kaple v podobě pilastrové edikuly ze druhé čtvrtiny 18.
století má ve výklenku sochu Panny Marie, která je kopií gotické
sochy z oseckého kláštera. Na římsami zdobeném štítě jsou sochy
svatého Josefa, svatého Jana Nepomuckého a Boha Otce se synem.
Socha svatého Jana Nepomuckého z poloviny 18. století.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice datovaný do roku 1759 jedním
z nejviditelnějších znaků barokní architektury.
Hradec: (německy Burgstadtl) leží v nadmořské výšce 325 m.
Dělí se na tři části: obec, rozvodnu a chatovou oblast.
Historie: Nejstarší písemná zmínka o vesnici je z roku 1367, kdy v ní
císař Karel IV. souhlasil s připojením Hradce k městskému majetku
Kadaně. Podstatnou část vesnice vlastnili kadaňští měšťané. V roce
1467 koupil dědictví po Niklasu Wentlerovi, kterým byla polovina vsi
s deseti sedláky, měšťan Thomas Tuchmacher a od něj na přelomu
15. a 16. století Kryštof Hupfauf z Milžan. Když zemřel, jeho
manželka Ludmila prodala Hradec kadaňské městské radě. Druhou
polovinu vsi získala Kadaň až roku 1590 od Jiřího Popela z Lobkovic.
Hradec se potom stal součástí milžanského panství.
Berní rula po polovině 17. století uvádí v Hradci, kromě čtyř
zpustlých usedlostí, třináct statků a osm
chalup. K jednomu statku patřila
chmelnice. Od roku 1695 byl ve vsi
šosovní dvůr, který roku 1756 patřil
Adamu Panoschovi a zbytek vesnice
byl v majetku města. Od roku 1850
byl Hradec místní částí Rokle. Pro
rozepře místních s obecním úřadem
v
Rokli
o
velikost
povinně
odváděných válečných dávek jatečného
dobytka se Hradec v roce 1923 (1925) osamostatnil. Samostatnost mu
vydržela až do roku 1960, kdy byl opět připojen k Rokli.
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V roce 1866 ve vesnici bydlely oddíly pruského vojska a propukla tu
epidemie cholery. Po jejím potlačení obyvatelé na návsi postavili kapli
Panny Marie. V roce 1901 vesnici postihla přívalová povodeň, při
které zemřeli dva lidé a utopilo se přes sto kusů dobytka. Před
druhou světovou válkou byla v Hradci hospoda, trafika a působilo
zde několik řemeslníků (tesař, kolář, kovář a švec). Do roku 1976 byla
ve vsi škola. Ve druhé polovině 20. století byla zbořena kaple a většina
původních usedlostí, které byly nahrazeny nízkými panelovými
domy. U rybníků v ohybu Ohře vznikla chatová osada.
Kulturní památky: Před rozvojem Kadaně bylo těžiště osídlení na
území hradiště u Hradce (4.stol. před naším letopočtem). Hradiště
bylo rozlehlé opevněné sídlo, které se rozkládalo na ploše větší než 20
ha, jeho akropole měla rozsah 5 ha. Na hradišti „na pokladě“ je
doloženo osídlení od pozdní doby kamenné až po starší dobu
hradištní. Hlavní nálezy pocházejí z doby halštatské. Slované v
10.století (starší době hradištní) postupně přesunuli osídlení k Želině
a v 11. století k brodu přes Ohři u Kadaně.
Želina: (německy Seelau, Sehla, Sechlau) leží 280 m n.m.
Historie: Název osady může být odvozen od osobního jména Žela
nebo ze slovanského slova želj s významem kopec nebo chlum. První
písemnou zmínku o Želině z roku 1337 nacházíme v inkvizičních
protokolech a k roku 1352 je doložena existence zdejšího kostela
svatého Vavřince, ke kterému měli patronátní právo čeští panovníci.
Někdy v 80. letech 13. století tu měl být založen klášter magdalenitek,
ale jeho existence nebyla nikdy doložena věrohodnými prameny ani
archeologicky.
Ve druhé polovině 15. století osada patřila rodině kadaňských
měšťanů Rurentwarcků, kteří ji roku 1479 prodali Gabrielu Leymerovi
a od něj ji na přelomu 15. a 16. století získal jiný měšťan Baltazar z
Jeseně. Za 137 kop grošů ji od něj roku 1509 Wolfgang Nürmperger.
Po třicetileté válce měli patronátní právo ke kostelu majitelé
vintířovského panství, kterými byla hrabata Losy z Losinthalu, jejichž
erb je umístěn nad vchodem želinské fary. Vesnice pravděpodobně
během války zanikla, protože není uvedena v berní rule ani
v tereziánském katastru, který zde zmiňuje pouze dvůr s poli
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o výměře 205 strychů. Jedenáct domů zde zmiňuje až Topographie
des Königreiches Böhmen Jaroslava Schallera z roku 1787. Ze starších
záznamů však plyne, že kadaňská městská rada rozprodala část
pozemků dvora jednotlivým rolníkům.
Po roce 1850 se Želina stala nejprve místní částí Kadaňské Jeseně
a před rokem 1880 byla převedena k Rokli.
Přírodní památky: Želinský meandr je
přírodní
památka,
jež
spravuje
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR.
Důvodem
ochrany
je
zachování
význačného
geomorfologického útvaru řeky
Ohře
a
biotopu
státem
chráněných druhů rostlin
a živočichů.
V blízkosti kostela se nachází
pramen sv. Vavřince a u řeky Ohře, před zraky ukrytá, malá jeskyně.
Kulturní památky: Kostel svatého Vavřince stojí na pravém břehu
Ohře vysoko nad řekou. Římskokatolický kostel
zasvěcený svatému Vavřinci je od roku 1958 chráněn
jako kulturní památka České republiky a je nejstarší
románskou stavbou Chomutovska. Okolo kostela
procházela stará obchodní cesta z Kadaně do Žatce.
Pozdně románský kostel vznikl během první třetiny
13. století. Původně byl patronem kostela svatý
Gothard. Patronátní právo ke kostelu
měli čeští králové. Karel IV. roku 1356
jmenoval místním farářem klerika
Mikuláše, který však o rok později
zemřel na mor. Roku 1389 dosadil
Václav IV. faráře Pavla. Podle
zápisu z roku 1485 později
přešel patronát na město
Kadaň. Letopočet 1484 na
západním
portálu
datuje
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pozdně gotickou přestavbu kostela a o rok později je poprvé
zmiňováno zasvěcení svatému Vavřinci. Od konce 16. století získali
kostel kadaňští luteráni, kteří zde po uzavření kostela Stětí svatého
Jana Křtitele v Kadani křtili děti. Později se kostel stal součástí
vintířovského panství. Erb na zdi sousední fary patří majiteli panství,
hraběti Adamu Filipu Losymu z Losinthalu, který jako poslední
mužský potomek svého rodu zemřel roku 1781. Od roku 1848 přešla
Želina k milžanskému panství.
Menší úpravy kostela proběhly roku 1906. Roku 1961 kostel vyhořel
a na ruinu byl vystaven demoliční výměr,
ale ke zbourání nedošlo. S přihlédnutím
architektonické
hodnotě
proběhl
archeologický výzkum, který
odkryl
například
původní
románské maltové podlahy. Na
konci sedmdesátých let 20.
století byl kostel opraven, ale
nebyl využíván a opět chátral. Až v
roce 1992 byl postaven nový krov
a střecha z břidlicové krytiny. Větší část kostela je tvořena gotickým
dvoulodím se středovým sloupem. V jeho stavbě byly druhotně
použity dva starší portály. Na gotickou část navazuje presbyterium
z poloviny 13. století dlouhé 13,7 m a vyzděné z pravidelných kvádrů,
tvořené lodí původního románského kostela a lodí kostela z konce 15.
století. Okna, s výjimkou nejmenšího na jižní straně, jsou nejspíše
barokního původu. Na počátku 18. století byla k jižní straně
přistavěna předsíň. Na románskou loď navazuje apsida s malým
obloukovým oknem. Podstřešní římsa je zdobená obloučkovým
vlysem, který v místě napojení na kostel přechází do lizény. V kostele
se nachází pozdně románská křtitelnice. Oltáře svaté Barbory
a Želinský oltář Mistra I.W. z roku 1526 byly z kostela odvezeny ještě
před požárem a uloženy v chomutovském muzeu.
Zajímavosti: V publikaci „Kadaňské legendy“ (1998) doc. PhDr. Petra
Hlaváčka, se objevily hned dvě legendy o obci Želina.
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Nová Víska: (německy Neudörfel) leží v nadmořské výšce 312 m.
Historie: Do roku 1960 se vesnice jmenovala pouze Nová Víska, ale
když se sloučily historické okresy do současné podoby, ocitly se
v chomutovském okrese tři vesnice se stejným jménem, a tak byl
název dvou z nich rozšířen o sídlo místního národního výboru.
První písemná zmínka z roku 1383 se nachází v listině, ve které král
Václav IV. potvrzuje rozdělení dědictví po kadaňském měšťanovi
Mikuláši
Schortendorferovi,
kterému patřila polovina vesnice.
Existuje však také hypotetická
zmínka z období 1195–1197,
kdy kníže Jindřich Břetislav
potvrdil
vlastnictví
vsi
Neudorf a jiných blízkých
vesnic waldsasskému klášteru.
Ve druhé polovině 15. století se
zde vystřídala řada měšťanských
majitelů. V roce 1472 ji rodina Krolaberů prodala
Lorenci Leymerovi. Brzy poté ji vlastnil johanita Mathias Kraft od něj
ji roku 1480 koupil Mathes Eberlin. Na přelomu 15. a 16. století ji
získal Kryštof Huphauf, který se potom úspěšně soudil s kadaňskou
městskou radou. Ta totiž odmítla poskytovat vsi ochranu, a přesto
trvala na placení tzv. šosovného, což Huphauf odmítl. Vdova po jeho
smrti prodala vesnici městu, ale ve druhé polovině 16. století ji získali
Šanovci ze Šanova a připojili ji ke svému hořenickému panství. V roce
1612 prodali bratři Kryštof a Jáchym vesnici Oldřichu Hrobčickému
z Hrobčic, který sídlil v Pětipsech, za 6.109 kop míšeňských. Ten
zemřel bez dědiců a majetek připadl jako odúmrť panovníkovi.
Královská komora potom v roce 1630 Pětipsy i s Novou Vískou
prodala hraběti Kryštofu Thunovi a od té doby byla součástí
kláštereckého panství.
Zpráva o krupobití z roku 1899 zmiňuje chmelnici a povodeň r. 1901
poškodila jez s mlýnem na Úhošťanském potoce. Od roku 1907 ve vsi
působili dobrovolní hasiči a v roce 1917 byla zavedena elektřina.
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Po zrušení poddanství byla Víska součástí obce Poláky. Při sčítání
lidu v roce 1950 byla přičleněna k Hradci, jež tehdy byl samostatnou
obcí, ale od sčítání v roce 1961 je i s Hradcem místní částí Rokle.
Kulturní památky: Ve vesnici stála kaple svaté Markéty zbořená
někdy po roce 1945. Zrenovovaná výklenková kaple stojí na východním
okraji u staré cesty do zaniklé vesnice Dolany. Druhá taková
(v současnosti už v troskách) stávala asi jižně od obce při cestě
z Hradce do Hořenic. Nedaleko ní je pomníček letecké nehody stroje
MiG-21PF 29. září 1972, při níž zahynul por. Viliam Martonka.

Krásný Dvoreček: (německy Klein Schönhof) leží 370 m n.m.
Historie: První písemná zmínka o vesnici je z roku 1368, kdy
kadaňský měšťan Martin Schonhoff prodal zdejší dvůr. Další zprávy
jsou až z 15. a 16. století, kdy ves patřila
kadaňským měšťanům. V poslední
čtvrtině 16. století získali Krásný
Dvoreček nebo jeho část páni
z Lobkovic, ale už roku 1590 ho
Jiří Popel z Lobkovic prodal
městu Kadani, které ho připojilo ke
svému milžanskému panství.
V kupní
smlouvě je zmíněna krčma a patronátní
právo
ke
zdejšímu
kostelu
svatého
Volfganga, který se pro zanedbanou údržbu zřítil na
počátku 80. let 18. století. Místní od té doby museli chodit
do kostela v Želině. Kapli Panny Marie postavili na návsi až v
polovině 19. století. Po zrušení poddanství se Krásný Dvoreček
hned roku 1850 stal místní částí Rokle.
Od roku 1911 byl do vesnice zaveden elektrický proud. Ve 20. letech
20. století se někde v prostoru mezi Krásným Dvorečkem a Roklí
pokusil Hermann Tschochner otevřít vápencový lom a vápenku, ale
podnik byl ztrátový, tak brzy skončil.
Vodovod si místní postavili v roce 1928. Před II. světovou válkou zde
byl obchod, trafika a dva hostince, ale po odsunu německých obyvatel
se i po dosídlení Čechy, nepodařilo služby obnovit.
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Přírodní památky: Východně od obce se nachází chráněné ložiskové
území, s výskytem bentonitu a stavebního kamene. Bentonit se těžil
v povrchovém lomu, dnes se na stejné lokalitě těží kaolin, který se
používá při výrobě papíru a v gumárenství.
Kulturní památky: Veškeré památky z vesnice byly zničeny nebo
odvezeny k restaurování a už se nevrátily. Na návsi stála kaple Panny
Marie zbořená v 70. letech 20. století. Nedaleko ní stál mariánský
sloup z konce 17. století doplněný po stranách sochami svatého
Jáchyma a svaté Anny. Dochoval se z něj jen sokl a soška Panny
Marie, která byla v roce 1979 zapůjčena do litoměřické galerie.

FOTOGALERIE
Rokelsko v historických fotografiích, obrazech i listinách:
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OBECNÍ AKCE
Zastupitelé pořádají (pro děti, mládež, dospělé, seniory i celé rodiny)
převážně víkendové nepravidelné (tradiční i nové) kulturní a sportovní
akce i pravidelné aktivity ve všední dny. Upoutávky na plánované
(s předstihem avizované) akce zveřejněné na webových stránkách
i vývěskách obce. A v archivu webu zveřejněn článek o odchozí akci
vč. fotogalerie.
Fotogalerie: ze vzájemných setkávání rokelské komunity
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Seniorští karbaníci se utkali v mariášovém turnaji.
V našich obcích se nerodí mnoho děťátek, o to větší důvod k oslavě
byl v r. 2016 přírůstek hned dvou nových občánků.
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V rámci masopustního karnevalu zastupitelé i občané sehráli dětem
komické scénky z večerníčků, nechyběly soutěže, tanec ani ocenění.
Poprvé v historii jsme pořádali ples (prozatím u Kejzlarů ... snad se
nám poštěstí a podaří zrekonstruovat Formanku na kulturní zařízení).
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Již tradičně se scházíme o Filipojakubské noci u pálení čarodějnic.
Zastupitelé jsou vděční za každou podanou ruku, tudíž děkují všem
příchozím za pomoc s likvidací ztrouchnivělých hrušní podél cest.
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Ke Dni dětí pořádaný Pohádkový les neb letní stezka přes stanoviště
pohádkových bytostí se soutěžemi o ceny a doprovodné atrakce.
Každý měsíc se schází country muzikanti (všichni kdož ovládají
jakýkoliv hudební nástroj) … ale i pěvci nebo tanečníci.
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Na Halloween děti putují ve tmě jen s lampiónem vlastnoruční výroby
přes stanoviště se strašidly a soutěží o tematické ceny.
Tematické mše (svatodušní, svatovařinecká, zádušní a adventní)
pořádané v kostele sv. Vavřince Želina nám slouží farář Čermák Josef.
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Hudebně-zábavná show plná vánoční atmosféry, písniček, legrace,
kouzel, tance, soutěží i dárků a v závěru Mikulášská nadílka s čertem
tentokráte u Kajzlarů.
Každé úterý cvičíme s Alicí Salayovou Zumbu.
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ZÁVĚREM
Děkujeme všem občanům za důvěru, spolupracujícím institucím za
pomoc a dárcům za poskytnutou podporu.
Další informace naleznete na našich webových stránkách.

Zájemce o zasílání novinek (např. veřejná zasedání, výběrová řízení,
ankety, inzerce, kulturní a sportovní akce aj.) prostřednictvím
e-mailingu prosíme o přihlášení (zadáním Vaší emailové adresy na
stránkách obce).
Pokud máte jakékoliv připomínky (kladné i záporné) k publikaci,
chodu obecního úřadu, vůči zastupitelům aj. související s obcí
(náměty na zlepšení, nápady např. na akce, žádosti aj.) napište nám!
Budujeme a udržujeme vztahy se svým okolím a s veřejností,
zajišťujeme poskytování objektivních informací a zároveň chceme od
veřejnosti (trvale hlášených občanů, rekreantů i turistů) získávat
zpětnou vazbu aj. informace. K tomuto účelu slouží interaktivní
formuláře na našem webu: ankety a kontaktní formulář (přesměrovaný
na obecní mail i v tištěné podobě).
Publikaci Obce Rokle zpracovala dne 05.06.2017 Šafářová Radka
pomocí informací z veřejně dostupných internetových portálů.
25

