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vážení spoluobčané,

úvodem bych Vám ráda popřála hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů v roce 2019. Stejně tak, jako vstupujeme do nového
občanského roku, vstupuje nově zvolené devítičlenné zastupitelstvo obce do své zodpovědné práce v dalším volebním období.
Obec Rohle má zvolené dva místostarosty, Ing. Pavla Kutálka
a Ing. Terezu Tichou. V Rohli je tato skutečnost novinkou. Oba místostarostové spravují přidělenou pracovní agendu. Ing. Kutálek
je určen odpovědnou osobou pro komunikaci s občany ve věci
kanalizace, Ing. Tichá je určena zástupcem ve věci opatrovnictví
obce.
Kontrolní výbor pracuje ve složení - předseda: Jan Vachutka,
členové: Ing. Vítězslav Šimek, MUDr. Antonín Kutálek, Ing. Jiří
Václavek, Jiří Balcárek. Finanční výbor - předseda: Ing. Jiří Václavek, členové: Mgr. Pavel Knébl, Jan Vachutka, Bc. Jan Kutálek,
Miloš Podešva. Kulturní výbor - předseda: MUDr. Antonín Kutálek, členové: Renáta Kupková, Jiřina Vysoudilová, Miroslava Suralová, Jana Pastorková, Věra Balcárková. Pevně věřím, že všechny výbory budou dobře vedeny a budou samostatně pracovat
podle plánu i přidělených úkolů.

Nyní bych Vás ráda seznámila s plánovanými akcemi, jejichž
realizace vyžaduje důkladnou přípravu. Další vývoj bude záležet na financování a hlavně zdárném dokončení rekonstrukce
budovy Obecního úřadu. V současné době je hlavní prioritou
zprovoznění pošty.
V zahradě kulturního domu je nutné zbourat staré dřevěné
stánky a vybudovat stánky nové. Úpravy kulturního domu budou v následujícím období pokračovat nezbytnou kompletní
rekonstrukcí sálu.
V parčíku před budovou OÚ je v plánu obnovení zbytečně
zahrnuté studny, vybudování chodníku k novému pomníku
a na základě návrhu zahradního architekta osázení celé plochy vhodnými dřevinami.
Obnovili jsme jednání se Státním pozemkovým úřadem
ohledně řešení realizace pozemkových úprav na základě projektové dokumentace.
Koncem roku 2018 byla doplacena zbývající částka
700.000 Kč za pozemek u bytovek, který je určen pro výstavbu rodinných domů. Další podmiňující investice k výstavbě
souvisí s technickou infrastrukturou, tedy kanalizací, veřejným
osvětlením a obslužnou komunikací. Jedním z úkolů zastupitelstva obce bude také stanovení ceny jednotlivých stavebních parcel.
Velkým diskutovaným tématem, o který se zajímá široký
okruh našich i přespolních občanů, je rekonstrukce budovy
Obecního úřadu v Rohli. Kvůli častým dotazům občanů o stavu rekonstrukce budovy bylo jedno sobotní dopoledne staveniště otevřeno veřejnosti, která měla jedinečnou možnost
zhlédnout celou budovu od kotelny až na půdu. Celá rekonstrukce prozatím nese jediný fakt, a to ten, že zatím bohužel
nemohu s určitostí sdělit datum otevření pošty. Jsem si však
zcela vědoma, že veškeré služby, které pošta nabízí a zprostředkovává, nám tu velmi chybí, zvláště starším občanům.
K dořešení celé situace a zdárnému dokončení stavebních

úprav uvádím více informací v článku Rekonstrukce budovy
OÚ v Rohli.
Další důležité okruhy, se kterými jsem se během svého krátkého působení ve funkci setkala, jsou nedokončené prodeje
obecních pozemků a nutnost ošetření stromů v době vegetačního klidu.
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky v Litovli, se uskuteční dendrologické zhodnocení stromů s následným doporučením a povolením vhodného
zákroku. Žádosti o koupi obecních pozemků ve volebním období 2014 až 2018 nejsou z velké části vyřízeny. Tímto žádám
občany, jejichž zájem o koupi obecního pozemku trvá, aby si
znovu podali žádost na Obecní úřad.
Zimní údržba místních komunikací je v Rohli, Janoslavicích
i Nedvězí zajištěna smluvně s občany přímo z jednotlivých
vesnic.
V současné době obec zaměstnává jednu pracovnici VPP.
Od 1. března je plánován jeden hlavní zaměstnanec, který
bude vést ostatní pracovníky VPP. O jejich přidělení budeme
žádat Úřad práce v Zábřehu
Plánované výkopové práce kanalizačního řadu v obci Rohle,
v úseku místní komunikace od čp. 103 až po čp. 82 se ke konci minulého roku oproti původnímu plánu zpozdily, od ledna
2019 však opět pokračují. Zároveň započaly výkopové práce
od čp. 69 až po čp. 93. Před začátkem samotných prací v jednotlivých úsecích, budou občané dotčených nemovitostí
navštíveni pracovníkem pověřeným Obecním úřadem a ten
obeznámí občany s tím, kde přesně se bude kopat a jaký je
časový plán.
Závěrem s potěšením konstatuji, že v obci nezapomínáme
na kulturní a společenský život. Chci poděkovat občanům, členům místních spolků a kulturního výboru, kteří se aktivně zapojují do života v obci pořádáním různých akcí. Této činnosti si
osobně velmi vážím a považuji jejich práci za velmi důležitou.
Současně Vás všechny prosím, abyste sledovali místní pozvánky a plakáty a svou účastí nejen podpořili pořadatele, ale také
se dobře pobavili.
Eva Petrášová , starostka obce

Rekonstrukce budovy
Obecního úřadu v Rohli

Celá rekonstrukce budovy OÚ byla rozdělena do dvou etap.
První etapa probíhala od druhé poloviny dubna do konce října 2018. Účelem bylo snížení energetické náročnosti veřejné
budovy a zvýšení využití obnovitelných zdrojů a energie. Konkrétně se jednalo o zateplení budovy, výměnu oken a dveří
a nový topný systém.
V této etapě bylo k 5. 11. 2018 proinvestováno celkem
4.203.929 Kč. V návaznosti na dokončovací práce započala druhá etapa rekonstrukce spočívající v bezbariérových úpravách,
dispozičních změnách a změnách v užívání budovy, která měla
být dle smlouvy původně dokončena koncem listopadu 2018.
Předchozí starosta Mgr. Michálek uzavřel dodatek ke smlouvě
o dílo, kde byl termín realizace a kompletního dokončení pro-

dloužen do konce května 2019. Financování této etapy bylo
plánováno na téměř 5 milionů korun. Z této celkové částky je
Obci Rohle vystavena faktura, se splatností ke konci února, na
částku 1.897.067 Kč. Z důvodu velké zátěže obecního rozpočtu
pro první pololetí roku 2019, schválilo nové zastupitelstvo obce
na svém zasedání rozdělení dalších prací. Prioritou je úspěšné
dokončení stavebních prací v přízemí budovy a otevření pošty.
V jednání je tedy změna v projektu, která se týká bezbariéro-

vé toalety v přízemí i ostatních drobných úprav, např. umístění
umyvadla do prostor pošty. V budově OÚ se v zimních měsících musí prostory vytápět z důvodu vysychání omítek a nepromrznutí celé stavby a vody. V nově instalovaném kotli lze
použít otop - dřevo, piliny a štěpky. Ač v době kůrovcové kalamity se dřevo v obecních lesích těžilo a prodávalo, sama obec
palivo na vytápění OÚ nezajistila. V současné době se tedy dřevo pro vytápění obecního úřadu musí kupovat.

Zprávy z obecního úřadu

Kanalizace - rozbory vody

Z důvodu demontované techniky místního rozhlasu z budovy OÚ bych Vás ráda požádala o shovívavost a pochopení.
Bohužel zatím jinak než letáky, zpravodajem či vývěskou u obchodu a obecními internetovými stránkami, není možné občany jinak o dění v obci informovat.
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 22. 11. 2018,
13. 12. 2018 a 15. 1. 2019 mimo jiné schválilo:
Stanovení nových členů Valné hromady Svazku obcí Bradlo místopředseda: Eva Petrášová, člen Valné hromady: Ing. Pavel
Kutálek, předseda kontrolního výboru: Ing. Tereza Tichá, člen
kontrolního výboru: MUDr. Antonín Kutálek.
Smlouvu o spolufinancování provozních výdajů Svazku obcí
Bradlo. Předmětem smlouvy je ujednání spoluúčasti obcí na
provozních výdajích Svazku obcí Bradlo od roku 2019. Stanovení v procentech je pro obec Rohli 58 %, pro obec Kamennou 42 %. Konkrétní částka dofinancování je stanovena: obec
Rohle 1.450.000 Kč, obec Kamenná 1.050.000 Kč.
Změnu stavby před dokončením bezbariérové úpravy, dispoziční změny a změny v užívání v budově Obecního úřadu.

Obecní úřad informuje

Nové e-mailové adresy Obecního úřadu:
podatelna@obecrohle.cz І starostka@obecrohle.cz

Odpadové hospodářství
Termíny svozu popelnic a plastů v roce 2019
Svoz popelnic v pátek

4. 1.
12. 4.
5. 7.
11. 10.

18. 1. 1. 2. 15. 2. 1. 3. 15. 3. 29. 3.
26. 4. 10. 5. 24. 5. 7. 6. 21. 6.
19. 7. 2. 8. 16. 8. 30. 8. 13. 9. 27. 9.
25. 10. 8. 11. 22. 11. 6. 12. 20. 12.

Svoz plastů a nápojových kartonů ve středu

16. 1.
31. 7.

13. 2.
28. 8.

13. 3. 10. 4. 9. 5.
5. 6.
25. 9. 23. 10. 20. 11. 18. 12.

3. 7.

Nebezpečné odpady: 18. 5. a 26. 10. 2019
Převážná část našich občanů provádějící řádné třídění komunálního odpadu si zaslouží poděkování. Přesto by někteří občané měli zvažovat, co dávat do popelnic na komunální
odpad. Nepatří tam sklo, plechovky, tráva ze zahrádek, shnilé ovoce ani stavební odpad. Kontejnery na papír a sklo jsou
umístěny zvlášť uprostřed vesnic. Kontejnery na bioodpad budou přivezeny opět na jaře.
Prosíme občany, aby shromažďovali pytle s plasty a nápojovými kartony na určená místa, maximálně dva dny před svozem!
Finanční výbor bude každoročně provádět bilanci příjmů
a výdajů a dle výsledku zvažovat případnou úpravu ceny.
Za rok 2018 zaplatila obec Rohle za odpadové hospodářství
celkem 572.991 Kč, z toho na poplatcích od občanů bylo vybráno jen 218.000 Kč.

Žádáme občany Rohle, kteří se obávají z důvodu výkopových prací kanalizace, o znehodnocení vody ve vlastních studnách, aby tuto skutečnost přišli sdělit na Obecní úřad v Rohli.
Po domluvě bude stanoven termín pro odběry vody pracovníky Šumperské provozní vodohospodářské společnosti.
Sdělení čísla popisného a Vašeho telefonického kontaktu je
možné využít do 18. února 2019.

Místní poplatky

Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se vybírají v kanceláři OÚ Rohle od 1. 3. 2019 v úřední dny - pondělí,
středa - od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hodin.
Nebo je možná úhrada na účet obce č. účtu 6823841/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Složenky nejsou
zasílány.
Poplatek za domovní odpad je 380 Kč za osobu, poplatek
za prvního psa 80 Kč a za každého dalšího 120 Kč, poplatek za
hřbitovní služby činí 60 Kč.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019.

Zrušení telefonního automatu
u zdravotního střediska

Společnosti O2 Czech Republic a. s., která provozuje telefonní automat v Rohli u zdravotního střediska, skončila
k 31. 12. 2018 povinnost provozovat tento veřejný telefonní
automat jako univerzální službu. Hovorovna vykazuje dlouhodobě minimální provoz a bude zrušena. Demontáž automatu
bude provedena během roku 2019.

Parkujeme v obci bezpečně?

Obec Rohle jako vlastník místních komunikací a chodníků
odpovídá za zabezpečení jejich sjízdnosti a schůdnosti. Velký problém způsobují řidiči, kteří parkují své vozidlo na úzké
místní komunikaci nebo na chodníku. Žádáme občany, aby
svá auta parkovali na svých pozemcích z důvodu bezpečné
průjezdnosti místních komunikací a bezpečné chůze po chodníku.

Policie České republiky

- Přehled o činnosti
a dění v obcích Rohle, Janoslavice a Nedvězí v roce 2018
Na teritoriu obce Rohle, včetně částí Janoslavice a Nedvězí
bylo v roce 2018 evidováno celkem 12 trestných činů, z toho
7 případů nebylo objasněno, nebo jsou dosud v šetření. Z objasněných trestných činů v počtu 5 se jednalo 2x o náhlé úmrtí,
2x o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku
a 1x trestný čin vydírání. Evidováno bylo celkem 20 přestupků,
z toho šlo 9x o přestupek v dopravě, 9x o přestupek proti občanskému soužití, 1x o přestupek proti majetku a 1x o přestupek porušení vykázání.
V minulém roce byly provedeny preventivní dopravně bezpečnostní akce se zaměřením ke snížení dopravní nehodovosti, dále akce na požívání alkoholických nápojů mladistvými osobami v restauračních zařízeních, požívání alkoholických
nápojů před a při jízdě u řidičů motorových i nemotorových
vozidel.

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 6. a 12. ledna 2019 proběhla v Rohli, Janoslavicích
a Nedvězí Tříkrálová sbírka. Sbírka je určena výhradně na podporu a pomoc lidem, kteří se nachází ve stavu nouze. Koleduje
se pro chudé, postižené, nemocné, seniory, lidi opuštěné, lidi
bez domova, maminky s dětmi v tísni, lidi všech kategorií sociálních potřebností.
V Rohli a místních částech chodily čtyři skupinky koledníků. Všem ochotným, malým i velkým, tříkrálovým koledníkům
i štědrým dárcům patří velké poděkování.
Celkem bylo vybráno v našich vesnicích 14.913 Kč, z toho
v Rohli 8.289 Kč, v Janoslavicích 4.409 Kč a v Nedvězí 2.215 Kč.

Pobíhání psů
na veřejném prostranství
Žádám majitele psů, aby zamezili jejich volnému pobíhání po veřejném prostranství. Bylo zatím podáno
několik ústních stížností, které se řeší domluvou s majitelem psa. Stěžovatel může doručit písemnou zprávu
na Obecní úřad v Rohli, ta bude podstoupena k projednání na příslušném oddělení Městského úřadu Zábřeh.

Kalendář akcí - pozvánky:
• Hladové divadélko Úsov a Obec Rohle Vás srdečně zve na
veselou pohádku pro malé i velké
O hodináři Ručičkovi
Divadelní představení se uskuteční v neděli 10. 2. 2019
ve 14 hodin v kulturním domě v Rohli. Vstupné je dobrovolné.
• V sobotu 16. 2. 2019 se budou v kulturním domě konat
	závody mladých hasičů
- Liga okresu Šumperk od 9 hodin.
• Sobota 23. 2. 2019 od 20 hodin v kulturním domě
Hasičský ples
Tříkrálová sbírka 2019

Shrnutí akcí, které v obci proběhly:
Koncem listopadu jsme společně, na začátku adventu, rozsvítili vánoční strom u zdravotního střediska. Občanům děkujeme za hojnou účast. Poděkování také patří dobrovolníkům,
kteří se ochotně do akce zapojili a všem členům, kteří zdarma
vystoupili v programu - Rohelanka, žáci ZŠ a MŠ Rohle, Rohelské Radušky a Tři od kostela.
V úterý 18. 12. 2018 se po dlouhé době uskutečnilo vítání
občánků v provizorních prostorách na zdravotním středisku.
Obec slavnostně přivítala celkem tři narozené děti. Tuto malou společenskou událost zpestřily svým vystoupením děti ZŠ
a MŠ Rohle pod vedením paní učitelky Mgr. L. Knéblové. Děti
dostaly věcný dárek a jejich maminky krásnou kytičku. Rodičům i dětem přejeme do dalšího života hodně zdraví a radosti.

Vítání občánků 2018

• Neděle 24. 2. 2019 od 14 hodin v kulturním domě
Dětský maškarní karneval
• Sobota 2. 3. 2019
Masopustní průvod
Masopustní období začíná 6. ledna svátkem Tří králů a trvá
do Popeleční středy. Na závěr tohoto období se pořádají
masopustní průvody a zábavy spojené s pochováváním
basy. V naší obci se pochovávání basy konalo dle pamětníků
naposled v r. 1962. Obnovená tradice masopustního průvodu masek obcí začala v r. 2012. V průvodu nechyběl medvěd
s medvědářem, kominík, slamák, kráva, nevěsta a další. Byli
jsme velmi rádi, že téměř u každého domu bylo připraveno
malé pohoštění - koblihy, zákusky, slivovice, svařené víno.
Letošní sraz masek je v 9.30 hodin u horní zastávky v Rohli,
průvod vyjde v 10.00 hodin za hudebního doprovodu Rohelanky směrem ke střední, dolní zastávce, ke mlýnu a ke kulturnímu domu. Pro děti a unavenou chasu nebude v průvodu chybět koňský povoz. Od 13.00 hodin budou v zahradě KD
pro všechny občany připraveny klasické zabijačkové speciality. Přijďte se společně pobavit a najíst před nadcházejícím obdobím 40denního půstu.
• Rohelské Radušky ve spolupráci s kulturním výborem obce
Rohle a dětským pěveckým sborem Dubínek ze ZŠ a MŠ
Dubicko připravují na neděli 14. 4. 2019 v 15 hodin v kulturním domě dobročinný
koncert pro Lucinku
Lucinka je z Bratrušova, má přes 2,5 roku, je nevidomá
a mentálně postižená. Výtěžek koncertu bude věnován
rodičům holčičky. Během celé akce plánujeme prodej věnovaných ručních výrobků - např. látkových tašek, drobných šperků, výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Rohle. Výtěžek
z prodeje těchto výrobků bude rovněž věnován pro Lucinku. Pokud by se kdokoliv z Vás chtěl do této akce zapojit,
prosíme, kontaktujte starostku obce Rohle.

Zprávy ze školy

První pololetí je skoro za námi. Ale rozhodně to nebyla jen
náročná gramatika, počítání a hodiny v lavicích. Společné zážitky, vzdělávací programy, akce školy a i kulturní zážitky pečlivě zapsali naši nadějní reportéři, pro které je tužka a papír
důležitější než svačina od maminky. Vybrali jsme práce dvou
žáků, kteří Vám shrnou, co se ve škole toto pololetí dělo.

První pololetí v nové škole

Jmenuji se Tatiana a je mi 10 let. O prázdninách jsem se se
svými rodiči přestěhovala sem do Rohle a začala jsem tady chodit do školy. Chodím sem už půl roku do 4. třídy. Hned v září
jsme společně moštovali a zapojili jsme se do projektu „72 hodin”, což je dobročinná akce, která trvá tři dny. Zvládli jsme vybudovat pocitový chodníček s přírodninami a další nové záhonky kolem školy. V tomto měsíci jsme stihli i sběr starého
papíru. V říjnu se někteří mladší žáci zúčastnili utkání ve florbalu a dovezli si krásné 5. místo. Taky jsme jeli na dopravní hřiště
do Mohelnice a sázeli lípu ke stoletému výročí naší republiky.
V listopadu do naší školy na týden přijel Mr. Ramsey, který nás
učil mluvit anglicky. Taky jsme si užili „Dýňobraní” se spaním ve
škole. Pár dní potom k nám přijela výživová poradkyně, která
nám formou skupinové hry vysvětlila, jak se správně a zdravě
stravovat.
Zanedlouho také proběhla přednáška projektu „Tonda Obal”
na téma pravidla recyklace.
V prosinci jsme si každý den četli jeden adventní příběh,
účinkovali jsme s kapelou na zpívání u stromečku a vítali nové
občánky. Jeli jsme do Zábřehu na výstavu baněk, na koncert
ZUŠ a do kina Retro na Ferdinanda. Před začátkem vánočních
prázdnin jsme si udělali vánoční besídku, kde jsme si vzájemně
rozdali malé dárky a hráli jsme deskové hry. Každý den po vyučování chodíme do jídelny na obědy. Většinou mi jídlo chutná.
Dvakrát za pololetí jsme ve škole měli ochutnávku sýrů a ovoce. A víte, co mi naší škole nejvíc líbí? Hodná paní učitelka, kamarádi a družina.
(Tatiana Kupková, 4. ročník)

Zase ve škole, tentokrát už ve 4. ročníku

Vzpomínám na loňskou „Noc s Andersenem”, kdy jsme hledali poklad a paní učitelky nám schovaly taky naše plyšáky. Já
jsem toho svého nakonec našel. Letos jsem se přihlásil zase
a jsem zvědavý, co na mě ve škole čeká. V září jsem sbíral starý papír. Já se účastním každý rok. Také jsme během akce „72
hodin” pomáhali vylepšit okolí školy. Sázeli jsme okrasné růže
a také ovocné stromy. S vypětím všech sil jsme zvládli pochod
k Josefu a na druhý den jsme moštovali ovoce, které jsme si

no zvládl, dostal jsem své oblíbené hranolky, párek v rohlíku
a kofolu, kterou mi maminka koupila. Nakonec byl ohňostroj.
V říjnu jsme jeli také na dopravní hřiště do Mohelnice. Jezdil
jsem tam na koloběžce i na motokáře. Učili jsme se jezdit, jak
se má a poznávat dopravní značky. Sázeli jsme u školy malou
lípu, protože bylo 100 let naší republiky. Každý rok dostáváme
ovoce a mléko do škol a zvládli jsme i ochutnávku regionálních sýrů. V projektu „Zdravá 5” nás poučovali o zdravém nakupování. Na začátku listopadu k nám přijel Mr. Ramsey původem z Kamerunu, jinak bydlí v Šumperku a mluvili jsme spolu
jen anglicky. V prosinci se konalo adventní čtení v bílé učebně,
zpívání u stromečku a jeli jsme taky do kina na pohádku Ferdinand. Celý školní rok chodím do družiny, kde si hraji a odpočívám. Ze školy mám nejraději družinu.
( Honza Chromý, 4. ročník)
A co nás ještě v nejbližší době čeká? Na konci ledna žáci dostali nabídku jezdit na dopolední lyžování na Andělskou horu,
kde se budou s externími instruktory učit lyžovat. V únoru
24. 2. od 14 hodin nás čeká tradiční karneval s vystoupením
kouzelníka Stanislava Jílka. V druhém pololetí bude probíhat rekonstrukce tří učeben z dotace EU. Vznikne nám nová
keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, nová kuchyňka
s vybavením a odborná učebna vybavena interaktivní tabulí
a notebooky. Z druhého projektu EU Šablony II žákům nabídneme zdarma nové kroužky robotiky, projektové dny, doučování a nové pomůcky do výuky.

Zprávy ze školní družiny

Do ŠD je přihlášeno 28 dětí. Kromě relaxace, odpočinku,
četby a her mohou děti zdarma navštěvovat kroužek vaření,
florbalu a gymnastiky. Jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní, sbíráme staré nefunkční elektro, baterky, mobilní telefony
a plníme zadané úkoly. V letošním školním roce jsme za obdržené body získali radiomagnetofon. Sběr plastových vršků
– Plastožrout.
Elektrolamp – za propagaci a sběr úsporných žárovek si můžeme zakoupit hračky v hodnotě 4000 Kč.
Proběhl sběr starého papíru, podařily se nasbírat 3,5 tuny.
Další sběr plánujeme na duben. Moc prosíme všechny spoluobčany, aby byli nápomocni v našich sběrových aktivitách.
Tragické události z války a vyvražďování Židů nám bude připomínat Davidova hvězda, kterou jsme si společně zasadili ze
žlutých krokusů, které nám byly poslány až z Nizozemska.
Na podzim proběhla akce 72 hodin, upravovalo se okolí školy, byl vybudován pocitový chodník a zasazeny ovocné stromy
a angrešt.
Ukliďme Česko – v Rohli, Janoslavicích a okolí jsme nasbírali
8 pytlů odpadu.
Bohunka Gřundělová

Zprávy z naší MŠ od prázdnin, přes podzim až po zimu...

Moštování ovoce

sami přinesli. Pan učitel Knébl se staršími spolužáky vyráběli
dobrý mošt a my mladší jsme potom ochutnávali. Velmi mě
to bavilo. Na konci října proběhlo ve škole „Dýňobraní”. Chodili jsme po stanovištích plnili různé úkoly. Když jsem všech-

Od prázdnin čas utekl jako voda. Máme za sebou spoustu
vydařených akcí. Jednou z nich je návštěva divadelního představení Včelí medvídci, na které jsme se s dětmi vydali do KD
v Zábřehu. Podle toho, jak se děti aktivně zapojovaly do děje,
zpívaly, dirigovaly, tleskaly a smály se, můžeme říci, že divadlo se jim velmi líbilo a naučily se písničky, které si ve školce
rády připomínáme stále. Zúčastnili jsme se také velmi zajímavé, vydařené, naučné, ale i poučné přednášky, která se konala
v učebně ZŠ v Rohli pod vedením dvou pánů myslivců. Děti se
seznámily se základy myslivosti, pravidly, získaly spoustu zajímavých informací o životu zvířat a přírodě. Děti pohmatem
zjišťovaly rozdíly mezi zimní a letní srstí u srnčí zvěře, viděly
a osahaly si srst jezevce, kuny, tchoře. Viděly vycpaniny srnce muflona a divočáka, zkoumaly paroží, prohlédly si zbraně
a pohladily si psího kamaráda jezevčíka Žížalu, který nám děti
často rozesmál. Tímto chceme ještě jednou poděkovat panu

Hirtovi a jeho kolegovi, ale také vedení školy za uspořádání
této zajímavé přednášky s názornými ukázkami, cennými zejména v tom smyslu, že si děti mohli spoustu běžně nedotknutelných věcí osahat, potěžkat paroží a podívat se také do
dalekohledu na zbrani. Přes velikou nemocnost se nám moc
hezky vydařila vánoční besídka, která měla nebývalou účast.
Je dobře, že si na své děti udělali rodiče, ale i prarodiče čas
a přišli se podívat na jejich zpívání, čertí taneček, recitovaní
a závěrečnou pohádku. Třídu jsme měli vyzdobenou a to přímo pekelnou se samými čertíky. Ti si také po besídce rozbalili dárky a poté už si buď hráli, nebo se se svými rodiči zúčastnili tradičních školkových dílniček. Pouštěli skořápky, vyráběli
svícny, zdobili perníčky, ochutnávali cukroví a punč, který nám
připravily p. kuchařky. Nastaly nám všem nejkrásnější svátky
v roce, které však rychle skončily a tím skončily i prázdniny dětem a nasněžilo nám. A my ve školce se z toho radujeme. Chodíme bobovat, koulujeme se, děláme andílky do sněhu, zpívámesi a říkáme básničky o zimě a o sněhu a vždycky koukáme
za okno, jestli nás paní zima slyší a pošle nám pár vloček. Ve
třídě stále něco tvoříme, zpíváme si, učíme se básničky a cvičíme. Závěrem chceme poděkovat všem, kdo se podílejí na spolupráci se školkou.
Jiřina Kočková
Zprávy z jídelny
V uplynulém roce pracovaly paní kuchařky poslední 3 měsíce jen ve dvou a musely zvládat nejen svoji práci, ale také
částečně práci za nepřítomnou vedoucí p. Suralovou. Navíc ve
svém osobním volnu zajišťovaly občerstvení na akce dýňobraní, získávaly sponzorské dary pro děti. Také neodmítly vařit
občanům Rohle při oslavách životního jubilea a na dalších akcích. Poděkování patří také paní Jarmile Riegelové a Evě Poláčkové za pomoc kuchařkám. Po těžké práci si snad všechny
trochu odpočinuly v období vánoc. Na zaměstnance školní jídelny je prostě spolehnutí a snaží se všem vyjít vstříc a hlavně,
aby strávníkům chutnalo.
Marie Suralová, vedoucí ŠJ

Rohelanka v roce 2018

Rohelanka je sdružení muzikantů, hudebníků a zpěváků, které spojuje lidová hudba. Tvoří malou dechovou hudbu v tradičním nástrojovém obsazení. Ve složení 2 klarinety,
2 křídlovky, 2 tenory, bas a doprovodná sekce s bicími nástroji.
Svá vystoupení v sálech a při zahradních slavnostech doplňuje zpěvem.
V uplynulém roce měla místní dechová hudba řadu veřejných vystoupení. Začala na Fibichu masopustním průvodem
obcí a rok zakončila při rozsvěcování vánočního stromku u zdravotního střediska. Rohelanka vyhrávala na
hodech a poutích v okolí v Libině, Oskavě a Nové Hradečné. K pravidelným vystoupením lze počítat besedu
s důchodci v Rohli, oslavu konce 2. světové války v Klopině i církevní slavnosti Božího Těla v Libině, přehlídku
mažoretek na stadionu v Libině a připomínku upálení
Mistra Jana Husa v Hrabové. O mimořádném roku vypovídá i účinkování dechovky při obnově svěcení kaple sv. Jana a Pavla v Nedvězí, oslavy 100 let vzniku státu
v Rohli, Brníčku a v Polici. Vystoupení kapely při zahájení přehlídky dechovek v Zábřežském katolickém domě
završilo velmi pestrý a bohatý hudební rok.
Polovinu členů souboru tvoří místní muzikanti. V závěru roku opustil jejich řadu nejstarší člen Rohelanky
pan Věroslav Drážný. Při rozloučení před krematoriem
v Šumperku hrálo hudební těleso složené ze 30 hudebníků. Podle potřeby v souboru účinkují muzikanti
z okolí.

A co se líbí žákům na druhém stupni?
Super jsou školní akce. Protože je nás tu málo, máme k sobě
blíž. Máme celkem dobrý obědy.
(Jiřka Chytilová)
Líbí se mi, jak jsme celá škola jako kolektiv a nemáme problém spolu spolupracovat na různých akcích a výletech.
Dále se mi líbí, že učitele komunikují s celou třídou a pomohou, když si s něčím nevíme rady, máme takový kamarádský
vztah.
(Eliška Poislová)
Od té doby co je tu nový pan ředitel se škola hodně změnila
k lepšímu. Líbí se mi tu náš hodně kamarádský přístup. Máme
hodně vydařené akce. Líbí se mi tu a bude mi to tu chybět.
(Valerie Linetová)
Na škole v Rohli se mi líbí pedagogický sbor, třída a jídelna.
Respektovat učitele a nebát se jich. Kdo bydlí v okolí kolem
Rohle doporučuji sem chodit.
(Kuba Lass)
Na škole se mi libí kolektiv učitelů a učitelek. Dále, že občas
jdeme na výlet nebo do kina a na výšlapy. Libí se mi, že je tady
2.stupeň a že nemusím dojíždět třeba do Úsova.
(Terka Tomášková)
Poděkování
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo podporujete naši
školu ať finančně, materiálně nebo jakoukoliv jinou činností.
Velmi si toho vážíme. Není vždy jednoduché zajistit provoz
školy s tak málo žáky, ale nám se to díky Vám daří. Mohu s klidem v duši říci, že škola v Rohli zajišťuje kvalitní vzdělávání
dětí a může konkurovat okolním i větším školám. Máme jedinečné prostředí a přátelský přístup k dětem. A pokud mohu
oslovit touto cestou rodiče dětí z našich a okolních vesnic bez
vlastní školy, kteří své děti dávají jinam. Je potřeba si uvědomit, že děti by měly trávit čas se svými kamarády z blízkého
okolí, vyrůstat a hrát si spolu. Je to vklad do budoucna, kterým
snad podpoříme vztah mladých lidí k obci i k sobě navzájem.
Krásnou bílou zimu plnou sportovních radostí s dětmi přeje
Mgr. Pavel Knébl, statutární zástupce školy

Své zázemí má Rohelanka více jak 50 roků v kulturním domě
v Rohli. Pro udržení nátisku i pro potěšení svých příznivců muzikanti každý týden společně cvičí. Ve svém repertoáru obnoví soubor ročně přibližně třetinu skladeb. Změny přináší jak
„módní trendy“, tak také obměny personálního obsazení nástrojů.
Věřím, že se i v následujícím roce najde dostatek příznivců lidových melodií, kterým bude Rohelanka pro radost hrát a zpívat.
Ing. Josef Siegel

Svatomartinský koncert

Svátek svatého Martina je tradičním dnem, kdy se koná
v Rohli svatomartinský koncert. 11. 11. 2018 odpoledne se sešli příznivci krásné hudby do kostela sv. Martina, aby byli svědky již 11. ročníku varhanních koncertů. Jejich hlavními protagonisty byla od počátku zpěvačka Jana Kurečková a varhaník
Petr Strakoš. Během 11 let se po jejich boku vystřídalo několik
zpěváků a hudebníků. Mezi jinými připomeňme moderátora
Tomáše Vzorka, vynikajícího mladého varhaníka Marka Kozáka nebo houslistku Veroniku Střálkovou. Letos ze zdravotních
důvodů chyběl trumpetista a zpěvák David Škařupa, kterého
nahradila nadějná mladá zpěvačka Lena Skárková.
Posluchači, kteří zaplnili téměř celý kostel, byli opět svědky vynikajících pěveckých a hudebních výkonů všech interpretů. Jana Kurečková zazpívala i přes svůj hlasový handicap,
způsobený nachlazením, několik krásných písní, mezi jinými
i Ave Maria a píseň Marty Kubišové ze seriálu Zdivočelá země,
jejíž text je stále velmi aktuální. Lena předvedla svůj hlasový
rozsah i výrazné herecké nadání v árii vdovy z operety Franze Lehára Veselá vdova nebo v árii Rusalky „Měsíčku na nebi
vysokém“ ze známé opery Antonína Dvořáka, za které sklidila
bouřlivý potlesk ve stoje. Veliký obdiv vzbuzovala také houslová sóla Veroniky Střálkové. Tradičně kvalitní hra na varhany Petra Strakoše je věrným posluchačům dobře známa. Ani letošnímu koncertu nechyběla slovy těžko popsatelná, přátelská
a sváteční atmosféra. Čas rychle ubíhal i přesto, že koncert trval bezmála 90 minut.

Oslavy 100. výročí konce I. světové války a vzniku Československa v Rohli
Stejně jako v mnoha jiných městech a obcích se i v naší vesnici uskutečnily oslavy 100. výročí ukončení I. světové války
(11. 11. 1918) a vzniku Československa (28. 10. 1918). V neděli 28. 10. 2018 se - i přes nepříznivé, chladné a deštivé počasí - u památníku obětem II. světové války (postaven v r. 1965
ke 20. výročí ukončení této války) sešlo 150 dětí a dospělých.
Hlavní organizátorka paní Eva Petrášová všechny přítomné
přivítala a seznámila je s dalším průběhem oslav. Poté vystoupil historik PaedDr. Zdeněk Doubravský ze Sudkova, který připomněl důvody a průběh I. světové války i ve vztahu k našemu regionu. Rohelanka zahrála a Rohelské Radušky zazpívaly
lidovou píseň „Ta naše písnička česká“ a poté všichni přítomní společně zpívali původní Československou hymnu. Velitel
místních hasičů František Lass položil věnec k památníku. Společný průvod, v jehož čele nesl hasič Jiří Vágner státní vlajku, se
vydal směrem k parčíku před budovou obecního úřadu. V průvodu nechyběli zástupci všech místních spolků - Spolku dobrovolných hasičů, Mysliveckého spolku a Spolku rybářů, děti
ZŠ Rohle se svými učiteli, občané Rohle, Janoslavic, Kamenné
i Nedvězí. Všem do kroku hrála Rohelanka.
V parčíku již bylo vše připraveno k slavnostnímu odhalení
nového pomníku padlým občanům Rohle za I. světové války
a ke stému výročí vzniku Československa. Původní pomník
padlým a zemřelým na následky I. světové války byl odhalen
v Rohli 1. srpna 1920 v zahradě usedlosti č.p. 108 (nyní pozemek p. Jaromíra Němce). Bohužel v r. 1952 byl pomník zničen
a odvezen neznámo kam. O vybudování nového pomníku se
zasloužili. MUDr. A. Kutálek, Ing. J. Švéda, M. Drlík, K. Léhar,
P. Mauler starší a mladší, žulová deska je dílem kameníka p. Kotraše z Bludova. Pomník byl financován z výtěžku akce Setkání sousedů, která se uskutečnila v červenci 2017. Pomník tvoří
téměř tři metry vysoký kámen z lesa pod Bradlem, který byl do
parčíku umístěn začátkem října 2018. Na jeho čelní straně je
umístěna černá žulová pamětní deska . Dle záznamů v kronice
v I. světové válce padlo 39 vojáků z Rohle, ale jména jsou zná-

Starostka Obce Rohle paní Eva Petrášová poděkovala všem
interpretům za krásný zážitek a vyjádřila přesvědčení, že se
koncert uskuteční také v příštím roce i přesto, že se paní Jana
Kurečková prozatím loučí s aktivní kariérou zpěvačky. Poděkování patřilo i všem hostům, kteří na koncert přišli nejen z Rohle
a okolních vesnic, ale také ze vzdálených míst Moravy. Dlouhotrvající závěrečný potlesk byl odměnou nejen všem účinkujícím, ale také pořadatelům tohoto koncertu.
MUDr. Antonín Kutálek
ma pouze u devíti z nich. Zbylá jména se dosud i přes velké
úsilí nepodařilo dohledat.
Krátký projev paní E. Petrášové a MUDr. A. Kutálka s recitačním pásmem dětí ze základní školy v Rohli uvedlo hlavní bod
slavností – odhalení pamětní desky, položení věnce a vysazení dvou národních stromů . K odhalení pamětní desky zahrála
Rohelanka oblíbenou píseň našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka „Ach synku, synku“. „Lípy republiky“ pomáhal
sázet čestný občan Rohle, akademický sochař Lubomír Bartoš,
společně se zástupci myslivců Zdeňkem Gřundělem a Radkem
Majerem a zástupci hasičů Josefem Šafářem a Aloisem Machalou. Sázení lip doprovázela píseň „Pod tou naší starou lípou“.
Po tomto slavnostním aktu se všichni odebrali do kulturního
domu, kde bylo připraveno nejen občerstvení, ale také kulturní program, ve kterém vystoupily Rohelské Radušky, taneční
soubor Markovice a Postřelmovská muzika.
Na závěr si dovolím konstatovat, že akce byla skutečně důstojnou oslavou obou výročí. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem a bez nároku na finanční odměnu podíleli na její
přípravě a průběhu.
MUDr. Antonín Kutálek

Rohle - pomník ke 100. výročí konce I. světové války a vzniku Československa

Janoslavická setkávání

Jediným místem, kde se my, dříve narození janoslavičtí,
můžeme vídat, jsou pravidelná setkávání na bývalém obecním úřadu v Janoslavicích. Scházet jsme se začali už 17. února 2011 a dodnes se rádi vídáme, rádi se spolu smějeme, rádi
probíráme kde co, rádi spolu zavzpomínáme na všechny, kteří
byli součástí našich životů, i na časy minulé a neopomeneme
ani to, co nás těší a třeba i trápí dnes. Prožijeme spolu jednou

Z činnosti SDH v druhém pololetí 2018

V tomto příspěvku chci Vás, čtenáře, seznámit s činností
SDH Rohle ve druhé polovině roku 2018.
V tomto období pokračovala činnost kolektivu mladých hasičů, který má v současné době 16 členů, 11 členů kategorie
mladších a 5 starších. Kolektiv se schází každý pátek, v letním
období u hasičárny nebo u ZŠ a přes zimu se scházíme v místní tělocvičně.
V měsíci červnu se družstvo zúčastnilo pohárových soutěží mladých hasičů. Skvělého výsledku dosáhlo družstvo mladších na noční soutěži v Trusovicích, kde obsadilo 3. místo a na
noční soutěži v Třeštině skončilo družstvo mladších také na
3. místě.
Prázdniny jsme zahájili už tradičně letním soustředěním pro
naše mladé hasiče na chatě Eliška v Nových Losinách. Byl to
týden plný her, různých soutěží a také jsme během pobytu navštívili Lesní bar u Horní Lipové. Během soustředění jsme se
účastnili také soutěže v Jindřichově.
Poslední prázdninovou sobotu se družstvo mladších zúčastnilo pohárové soutěže v Uničově. Zde jsme zaznamenali nejlepší výsledek na letošních soutěžích. Zvítězili jsme!
Poslední neděli v září jsme s kolektivem vyrazili na výlet do
Relax centra na Bozéňově, kde si děti mohly vyzkoušet lezení
na horolezecké stěně a další atrakce.
Nová dětská sezóna 2018/2019 začala v září čtyřbojem, který proběhl v Sudkově. Do tohoto závodu nastoupilo družstvo
mladších. V prvním závodě sezóny se umístilo na 6. místě.
Další akce, které se mladí hasiči z Rohle zúčastnili, byl tradiční Šumperský Soptík, který se konal 6. 10. 2018 na stadionu v Šumperku. Celkem v tomto závodě startovalo okolo
440 mladých hasičů z celé České republiky.
V kategorii přípravka postoupila do druhého kola mezi nejlepší třicítku Julie Pavlíková, která se zlepšeným výkonem ve
druhém kole umístila celkově na 21. místě a v kategorii mladších chlapců se do finálové třicítky probojoval Vojtěch Lass, který se nakonec
umístil na 23. místě. V družstvech se
mladší umístili na 8. místě.
Dalším venkovním závodem byl
branný závod v Dolních Studénkách,
který se započítával do hry Plamen
2018/2019. Tohoto závodu se účastnilo družstvo mladších i starších.
Posledním závodem byla 15. 12. 2018
štafeta 8 x 50 m v Hrabišíně v kulturním
domě, která se započítávala do ligy
MH okresu Šumperk. Na těchto závodech se umístilo družstvo starších na
13. místě a mladší skončili na 9. místě.
Zde chci poděkovat vedoucím kolektivu Janě Pavlíkové, Františku Lassovi, starostovi panu Miroslavu Vágnerovi a také Martinu Prachařovi, kteří
nás na soutěže vozí. Dík patří i rodičům dětí za pomoc při naší činnosti
s mládeží.

za měsíc pohodové odpoledne a podvečer. A samozřejmě popřejeme, přiťukneme a zanotujeme oslavencům k jejich narozeninám. Co půl roku si zazpíváme u harmoniky či houslí. Po panu Antonínu Plhákovi z Dubicka nám radostné tóny
a úsměvné historky z muzikantských let rozdává pan Boleslav
Sadil ze Sudkova. A i v tomto roce každou třetí středu opět na
shledanou.
Pavla Pastorková

Poslední červencovou neděli 2018 jsme uspořádali pohárovou soutěž hasičských družstev. Stejně jako v loňském roce,
se soutěž konala na fotbalovém hřišti v Kamenné za krásného
letního počasí. Přijelo 22 družstev. Vítězství si v kategorii mužů
odvezlo družstvo Kosova, v ženách zvítězila Lesnice a v kategorii veteránů zvítězilo družstvo Troubelic.
V uplynulém roce byla účast našich soutěžních družstev slabá. Nepodařilo se nám totiž dát dohromady stabilní družstvo
žen ani mužů. Na většině soutěží nás reprezentovalo pouze
družstvo veteránů, které se zúčastnilo několika soutěží seriálu
Holba cupu a také několika dalších pohárových soutěží v této
kategorii. V seriálu Holba cupu bodovalo družstvo veteránů na
3 soutěžích a získalo 6 bodů.
Ženy soutěžily v Dubicku, Kamenné a v Klopině. Muži se
účastnili pouze domácí soutěže v Kamenné.
Největší akcí v rámci údržby hasičské zbrojnice byla výměna
garážových vrat a vchodových dveří do klubovny. Tyto práce
provedla firma pana Kristlíka z Libiny. Ruku k dílu přiložili i naši
členové, kteří provedli vyklízení garáž před výměnou, uklidili a nastěhovali věcí zpět do garáží a také prováděli pomocné
práce.
Zásahová jednotka vyjela ve druhé polovině roku celkem
čtyřikrát. Ve dvou případech se jednalo o požár lesního porostu, jednou jednotka vyjížděla ke spadeným stromům na komunikaci a v jednom se jednalo o pomoc při vyproštění osoby.
Závěrem tohoto příspěvku chci poděkovat všem členům
SDH a také všem ostatním, kteří se na činnosti podíleli a doufám, že stejně tomu bude i v následujícím období.
Nejbližší akce, které nás čekají:
16. 2. 2019 od 9:00 v KD Dětské závody-Liga MH
23. 2. 2019 od 20:00 v KD Hasičský ples
24. 2. 2019 od 14:00 v KD Dětský maškarní karneval
František Lass

Z činnosti Spolku rybářů obce Rohle za rok 2018
V roce 2018 tvořilo členskou základnu spolku 39 mužů, jedna žena a jedno dítě.
Spolek pořádal spoustu kulturních akcí a rovněž udržoval
a zveleboval prostředí u vodní nádrže. Byly prováděna udržovací práce na rybářském srubu a lavičkách pro relaxaci a odpočinek. Byla prováděna údržba a sečení zeleně u vodní nádrže,
a to v několika etapách. Na této péči odpracovali členové spolku celkem 1 723 hodin.
Během roku prováděno přikrmování ryb a rovněž vysazování rybí obsádky. V posledních letech rybářskému spolku
způsobují značné finanční škody vydry, které zabíjí a poškozují ryby ve všech vodách. V uplynulém roce způsobily vydry škody za více než 50 000 Kč, což je pro místní spolek značně likvidující. Je už nutné, aby se naši poslanci v Parlamentu
ČR probrali a začali tuto situaci v celé republice řešit. Jediným
řešením je zavést nutnou regulaci odstřelem. Vždyť jen málokterý občan ví, že jedna vydra zlikviduje za rok více než 3 q
ryb, což znamená finanční částku víc než 25 000 Kč. K těmto
škodám se ještě přidává období sucha a veder, kdy dochází
k úhynům ryb z důvodu nedostatku kyslíku. Proto je nutné instalovat zařízení, která provzdušňují a okysličují vodu. Situace
v chovu ryb a péči o ně, je stále složitější a těžší.
Kulturní akce v roce 2018 měly v naší obci příznivou odezvu, zúčastňovala se jich široká veřejnost. Byly to akce: Jarní rybářské závody, Dětské rybářské závody a Kácení májky, Rohle
cup, Podzimní rybářské závody, Hodová zábava. Srpnová akce

Velká cena Hané se nekonala z důvodu veder a nedostatku
vody. Došlo by k vysokému úhynu ryb.
V roce 2018 byl největší ulovenou rybou sumec 182 cm
o váze 46 kg.
Ve volných chvílích členové spolku odpočívali a chytali ryby
na vodní nádrži. Chytali se kapři, amuři, líni, cejni a sumci.
Chtěl bych poděkovat členům spolku za jejich práci a popřát v roce 2019 pevné zdraví, pohodu a pěkné chvilky prožité u vody. Bylo by také dobré, kdyby do našich řad přibyli noví
mladí rybáři i děti.
Zdeněk Gřunděl, předseda spolku

V lednu, únoru a březnu 2019 oslavili nebo
oslaví svá významná životní výročí naši občané.
Do dalších let přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Anna Vágnerová, Oldřich Huf,
Arnošta Šromová, Karel Štefek,
Josef Smrčka, Karla Zabořilová,
František Drtil, Věra Hanousková,
Jaroslav Bednář, Josef Horneš,
Dagmar Ulrichová, Dobroslava Lindnerová,
Eliška Pavlíková, Dobroslava Koppová,
Marie Hrabovská, František Neumann,
Vilém Lindner, Františka Hýblová,
Margit Heinzlová, Jitka Kadlecová,
Marie Lassová, Vlasta Schreierová,
Mária Adamicová, Josef Vychodil,
Josef Pastorek, František Urbášek,
Vladimír Pavlík, Dobromila Mužíková,
Kamila Janků, Božena Golkovská,
Helena Králová, Eduard Kopp.

Odcházím k těm, kteří mě milovali,
čekám na ty, které jsem miloval já.
V období
od června r. 2018 do ledna r. 2019
z našeho středu navždy odešli:
Helga Berková
Věroslav Drážný
Maria Machaňová
Jiří Navrátil
Bohuslava Nimmrichterová
Vlasta Klasová
Marie Hanousková
Věnujte, prosím, zemřelým tichou vzpomínku.
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