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Vážení spoluobčané,

s nástupem jara po mírné zimě začínáme pociťovat nelehké
období z důvodu výkopových prací kanalizace a výstavby
ČOV. Tímto bych prosila občany o shovívavost a maximální
opatrnost při užívání komunikace, stejně tak kvůli omezenému přístupu k vašim pozemkům. Velmi děkuji za pochopení
a spolupráci. V letošním roce budou probíhat výkopové práce v místních komunikacích a státních silnicích, v dalším roce
jsou plánovány práce na soukromých pozemcích k napojení
přípojek. Ukončení výstavby splaškové kanalizace v obcích
Rohle a Kamenná bude koncem května 2021.
Dokončení stavebních prací při rekonstrukci budovy
Obecního úřadu je ztíženo hned několika faktory. Byl zpracován audit stavebně technického provedení autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Mgr. P. Holešinským. Auditorská
zpráva popisuje několik vážných porušení smluvních ujednání
a to jak v rozsahu objednaných prací, tak i v kvalitě samotného provedení. Na staveništi proběhlo místní šetření za účasti
zhotovitele a byl proveden zápis do stavebního deníku pro
II. etapu rekonstrukce s výzvou směrem k zhotoviteli, aby sjednal okamžitou nápravu. V dohodnutém termínu však nebyly
všechny nedostatky odstraněny. Proto zastupitelstvo obce na
svém jednání schválilo výpověď Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Po poradě s právním zástupcem obce započalo jednání
o pozastavení splatnosti předložené dílčí faktury za II. etapu
rekonstrukce a dohody o finančním narovnání. V projektové
dokumentaci musela být provedena a vyřízena změna stavby
před dokončením. Jedná se o změny týkající se plnohodnotného zprovoznění přízemí budovy. V současné době probíhá
převzetí staveniště od původního zhotovitele.
Během března 2019 proběhlo šetření s cílem posoudit stav
a provozní bezpečnost stromů rostoucích mimo les v Rohli,
Nedvězí i Janoslavicích. Na základě vydaného odborného stanoviska RNDr. I. Vágnerovou z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR byl již proveden odborný ořez
devíti jírovců (kaštanů) a jednoho dubu.
Další odborné ošetření vzrostlých stromů
bude během roku pokračovat.
Velké plus vidím ve zprovoznění místního rozhlasu. Rozhlasová ústředna je
dočasně umístěna v budově zdravotního
střediska. Celá elektrotechnika ústředny
musela být odborně vyčištěna, protože
všechny komponenty ústředny byly při
bouracích pracech v budově OÚ ponechány bez zakrytí. S oslovením firmy Empemont, která instalaci rozhlasu provádí,
vyvstal další problém v podobě nevyřízené pojistné události z července 2016, kdy
do budovy Obecního úřadu uhodil blesk
a kompletně poškodil rozhlasovou ústřednu a 4 kusy bezdrátových hlásičů. Celková

oprava škody byla vyčíslena částkou 421 905 Kč, ale po celou
dobu tato škoda nebyla řešena! V letošním roce jsme podklady ke škodné události kompletně zpracovali a odeslali. Nyní se
čeká na uzavření škody a finanční plnění pojišťovnou.
ZŠ a MŠ Rohle měla od odchodu bývalé ředitelky
Mgr. Bc. M. Eﬀenberber Rychlé, pouze určeného statutárního zástupce. Proto bylo ke konci minulého roku zveřejněno
vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace v Rohli. Přihlásil se jeden uchazeč, kterého v konkurzním řízení konaném
13. 2. 2019 řádně delegovaná sedmičlenná komise doporučila
do funkce ředitele. Mgr. Pavel Knébl byl jmenován ředitelem
ZŠ a MŠ Rohle od 1. 3. 2019. Panu řediteli přeji v jeho funkci
hodně štěstí a úspěchů.
V současné době probíhají v budově základní školy renovace učeben. Projekt bude spolufinancován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o vybudování a vybavení
nových dvou prostor, odborných učeben - cvičná kuchyňka
a keramická dílna. Celkové náklady projektu: 2 279 988 Kč,
výše finanční podpory: 2 165 988,60 Kč. Dofinancování obce:
114 000 Kč.
Závěrem bych chtěla poděkovat místním spolkům, žákům
i kolektivu školy, všem dobrovolníkům, za uspořádání hezkých
a úspěšných akcí, které nás během zimního i předjarního období provázely. Velmi děkuji rodičům a hlavně dětem, kteří
o Velikonocích nezapomínají na tradiční klapání a hrkání v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí. Je skvělé, že je mladá generace
vedena k tradicím, které dodržovali naši dědové. Možná právě
tady začíná v dětech klíčit hezký vztah k naší obci.
Přeji Vám všem pěkné jarní dny.
Eva Petrášová, starostka

Zprávy ze školy

Ani jsme se nenadáli a máme tady poslední dva měsíce
školy. Zažili jsme toho letos již hodně a ještě spousta akcí nás
čeká. Zkusím stručně shrnout, co se ve škole od Vánoc událo.
V lednu měli žáci možnost jezdit s lyžařskou školou lyžovat na
Andělskou horu. Počasí dětem přálo, a tak se z nich spousta
naučila parádně lyžovat a sjet i hodně prudký kopec. V únoru
jsme měli ve škole vystoupení - kabaret baviče pana Popletala, a také se uskutečnil tradiční školní karneval ve spolupráci
s hasiči Rohle. Březen patřil noci s Andersenem. Spali jsme ve
škole a rozvíjeli s dětmi čtenářskou gramotnost. Letošní ročník byl v pojetí Starých řeckých bájí a pověstí. Žáci si noc ve
škole užili, ovšem ne všichni byli ráno zcela vyspaní. V dubnu jsme pořádali projektový den o našich dravcích. Součástí byla přehlídka ptáků Seiferos v Úsově. Také jsme zahájili
plavecké lekce v Zábřehu, dále jsme uklízeli odpadky v okolí
naší vesnice, a že jsme jich po příkopech našli. V druhém pololetí máme možnost využívat sadu dvou lego robotů. Žáci
čtvrté a páté třídy se do staveb pustili s nadšením a věřím,
že se jim brzy podaří své výtvory ukázat i veřejnosti. Máme
za sebou také úspěšné velikonoční dílny, ze kterých si děti
odnesly spoustu velikonočních výrobků a kluci pomlázku na
děvčata.
V tomto pololetí se jsme se nejvíce potýkali se stavbou kanalizace. Před školou to vypadalo jako jedno velké staveniště.
Těžké stroje jezdily neustále kolem budovy, což nám narušovalo výuku a myslím, že jsme to nakonec zvládli. Celá škola se
poté zapojila do povrchových úprav a podařilo se nám obnovit okolí školy i jezírko, které vloni žáci vlastními silami vykopali. Zasadili jsme také spoustu nových stromečků a keřů a teď
už si budeme jen přát, aby nám občas zapršelo a všechno se
zase zazelenalo. Snažíme se děti vést ekologickým směrem
a také k manuální práci. Všechno, co si žáci na vlastní kůži zažijí
a vyzkouší, jim dá do života velmi mnoho. Také bychom chtěli
všem poděkovat za pomoc při sběru papíru. Naplnili jsme celý
kontejner a za utržené peníze si budeme moci koupit další pomůcky do školy.
Od února ve škole probíhá renovace tří učeben financovaná z evropských fondů. Jestli všechno půjde dobře, slavnostní otevření proběhne v září nového školního roku. Společně

Zápis prvňáčků
s námi budete moci využít novou cvičnou kuchyňku s multimediální učebnou a keramickou dílnou.
Máme za sebou také zápis do prvního ročníku. V září by
mělo nastoupit 5 dětí. Mám velkou radost, že se všichni deváťáci dostali na střední školy, které si vybrali. Jsem rád, že
naše snaha má smysl. V polovině příštího školního roku nás
čeká reforma financování školství. Situace se zatím vyvíjí tak,
že by obec přispívala zhruba poloviční částkou než doposud
na výjimku počtu žáků druhého stupně. To je pro nás dobrá
zpráva, protože si tak dokážeme představit fungování školy ve
stejném režimu i nadále.
Co nás ještě čeká:
13. května - Vystoupení žáků ke dni matek
17. května - Pásmo pro naše seniory
24. května se uskuteční Rohelský cross kolem rybníku
Výlety, exkurze, sportovní soutěže, učení venku, 8. - 9. ročník navštíví Terezín a spousta dalších akcí.
Ani děti z mateřské školy se nenudí. Naplno si užívají jara.
Hrají pohybové hry, cvičí prvky z jógy. Na vycházky s sebou
berou pomůcky na pozorování, kterými zkoumají ploštice,
mech, listy, trávu, hlínu, dokonce i pavouka. Cestou sledují
krtčí hromádky a mnoho jiných zajímavostí.
Denně procvičují tělo,
cviky na podporu hrubé a jemné motoriky,
říkají básničky, učí se
a vyrábí, malují, stříhají
a lepí, co se dá. Věřím,
že jejich zážitky sledujete společně s námi na
facebookových stránkách Mateřská škola
Rohle. Dokonce už byly
i na výletě v ZOO v Rapotíně a další výlety je
ještě čekají.
A to už by ze školy
stačilo. Držte nám palce, ať se nám všechno
povede.
Děkujeme Vám za
podporu a přejeme
krásné slunečné jaro.
Mgr. Pavel Knébl,
ředitel školy

Charitativní koncert pro Lucinku

V neděli 14. dubna 2019 se uskutečnil v sále kulturního
domu v Rohli Charitativní koncert pro Lucinku. Koncert se konal na Květnou neděli, poslední neděli před Velikonocemi.
V tento den se při bohoslužbě v kostele četlo Lukášovo evangelium, které mimo jiné popisuje utrpení Ježíše Krista cestou
na Golgotu. Během této strastiplné cesty musel Ježíši pomoci
nést těžký kříž i Šimon z Kyrény. Symbolicky také při koncertu
známí i neznámí lidé, přátelé, sousedé, lidé z blízka i zdaleka
přispěli k tomu, že se vybrala nečekaně vysoká finanční hotovost, která poslouží malé Lucince k zaplacení speciální rehabilitace v Ostravě-Porubě. Heslem této neděle byly dvě věty:
Udělat něco pro druhého je velká oběť. Vykonat pro bližního
dobrý skutek je čest!
S myšlenkou uspořádat koncert přišly Rohelské Radušky společně se starostkou Obce Rohle paní Evou Petrášovou.
Ta se s vervou ujala přípravy celé akce. Oslovila nejen Rohelské Radušky, ale také školní pěvecký sbor Dubínek z Dubicka, Základní a mateřskou školu v Rohli, Myslivecký spolek Rohle, Sbor dobrovolných hasičů obce Rohle, místní podnikatele
a různé šikovné lidi. Většina z oslovených se svou účastí v různé formě okamžitě souhlasila. Místní firmy přispěli větší finanční částkou, stejně jako uvedené spolky. Výrobky zručných
výrobců včetně dětí ze ZŠ a MŠ Rohle si lidé kupovali během
celého koncertu.
Proč se vlastně koncert konal? Těhotenství Veroniky probíhalo až do konce 30. týdne zcela normálně. Během kontroly ve
32. týdnu těhotenství lékařka zjistila, že ultrazvukové vyšetření není v pořádku. Magnetická rezonance potvrdila podezření,
že došlo ke zvětšení mozkových komor a vzniku mozkových
cyst. Lékaři,Veronika a její partner Radek stáli před rozhodnutím, zda vyvolat předčasný porod nebo nechat těhotenství
dozrát. Zvítězila druhá možnost a 9. 7. 2016 proběhl porod císařským řezem. Krátce po porodu dítě dostalo epileptické křeče, bylo proto uvedeno do umělého spánku a umístěno do

Koncert Rohle

inkubátoru. Postupně se zjišťoval rozsah poškození. Útlakem
mozkového kmene byly ohroženy životně důležité funkce,
špatně vyvinutá hypofýza (podvěsek mozkový) nevytvářela
a nevytváří dostatečné množství hormonů nutných pro činnost štítné žlázy, nadledvin a jiných žláz s vnitřní sekrecí. Poslední špatnou zprávou bylo, že z důvodu útlaku zrakového
nervu je Lucinka nevidomá. Musí proto užívat spoustu léků,
musí být pod pravidelným lékařským dohledem a protože má
ochablé svalstvo, musí se s ní také pravidelně cvičit.
Koncert zahájil ženský pěvecký sbor Rohelské Radušky. Po
nich následoval program školního pěveckého sboru Dubínek
pod vedením paní Vladimíry Purové. Děti nejen zpívaly, ale
také hrály na hudební nástroje a recitovaly. Sbor doprovázel
na pianino p. Ladislav Kolčava. Více než 200 přítomných hostů odměňovalo vystupující potleskem. Čas rychle plynul. Před
druhým vystoupením Rohelských Radušek byli i pozváni na
pódium kromě starostky paní E. Petrášové také starosta Sboru dobrovolných hasičů Obce Rohle pan Miroslav Vágner, velitel hasičů pan František Lass a hlavně paní Veronika Jakobová
s malou Lucinkou. Starostka předala paní Veronice symbolický
šek na částku , která se vybrala před a během koncertu a poděkovala všem dárcům za jejich štědrost. Hasiči předali šek ve
výši 5.000 Kč za Sbor a dalších 5.800 Kč, které vybrali členové
SDH mezi sebou. Když přistoupila k mikrofonu Veronika s Lucinkou v náručí, nastal nejemotivnější okamžik celého odpoledne. Veronika poděkovala všem za organizaci koncertu a poskytnuté dary, které využije k zaplacení speciální rehabilitace.
Celková finanční částka, která byla předána Veronice, činí
67.802 Kč.
Závěr koncertu obstaral Dubínek společně s Rohelskými
Raduškami.
Dobrá myšlenka se zhmotnila díky všem jmenovaným
i nejmenovaným, kteří se jakýmkoliv způsobem postarali
o zdar této akce.
MUDr. Antonín Kutálek

Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku Rohle z.s. za sezonu 2018 - 2019
12 členů a 2 hosté Spolku odpracovali v minulé sezóně
1522 hodin při pracech v honitbě. Jaro jsme zahájili výsadbou
keřů a stromků, provedli jsme opravu ochranného oplocení
vysazených dřevin z minulých let, aby se v budoucnu zlepšila
potravní nabídka zvěři a ptactvu. Květen byl nejen ve znamení
pravidelných cvičných střeleb z kulové a brokové zbraně, ale
také obdobím, kdy jsme chránili mladou srnčí, zaječí a daňčí
zvěř před usmrcením během sekání travin tím, že jsme před
plánovanou senosečí procházeli společně s našimi loveckými
psy travní porosty, vyhledávali mladou zvěř a současně instalovali zvukové a optické plašiče. Díky dosavadní dobré spolupráci s uživateli trvalých travních porostů se nám daří mnoho mladé zvěře zachránit před krutou smrtí pod sekačkami.
V červnu jsme v Rohli uspořádali tradiční myslivecké odpoledne, ale pro malý zájem místních občanů zvažujeme jeho další
pokračování. V červenci jsme zakoupili 140 mladých bažantů,
z nichž část v podzimních a část v jarních měsících vypouštíme
do volné přírody. Proto lze zvláště nyní na jaře slyšet kodrcání
bažantích kohoutů v různých částech honitby. Mnohé bažantí
slípky vysedí malá kuřátka a pokud se je podaří ochránit před
predátory, kterých je v naší přírodě velmi mnoho, můžeme v
létě vidět bažantí rodinky. V průběhu léta a podzimu jsme zajistili dostatek jadrného a dužnatého krmiva, soli a sena k zimnímu přikrmování zvěře. Každý člen či host našeho Spolku má
na starost jeden až dva krmelce a několik slanisek, která pravidelně zásobuje tak, aby zvěř měla dostatek krmiva i v období
nouze. Ke konci roku jsme díky Honebnímu společenstvu Rohle zakoupili 15 vysokokmenných starých odrůd jabloní, které jsme také vysadili do volné přírody. Ve výsadbě ovocných
dřevin budeme pokračovat i v dalších letech. Máme zájem na
tom, aby „náš kousek přírody“ nejen poskytoval úkryt a obživu
zvěři, ale také abychom podpořili biodiverzitu, která je nutná
k zachování zdravého životního prostředí. Vzhledem ke stále
suššímu klimatu a zvyšujícímu se nedostatku vody, bychom se

rádi aktivně zapojili do plánovaných projektů určených k zadržení vody v krajině.
Začátkem listopadu, v den svátku svatého Huberta – patrona myslivců, jsme zorganizovali tradiční společný hon na
drobnou a černou zvěř, kterého se zúčastnilo 40 myslivců,
6 honců a 10 loveckých psů. Během lovecké sezóny jsme se
také věnovali průběrnému lovu srnčí, daňčí a mufloní zvěře
podle předem schváleného Plánu chovu a lovu pro spárkatou zvěř. Rovněž jsme věnovali nemalé úsilí lovu černé zvěře.
Ulovili jsme 33 kusů srnčí zvěře, 14 kusů daňčí, 4 kusy mufloní
a 23 kusů černé zvěře, 24 lišek a 3 kuny.
Každoročně, třetí sobotu v lednu, pořádá náš Myslivecký
spolek tradiční myslivecký ples, kterého se letos zúčastnilo
méně hostů, než v předchozích letech. K bohaté zvěřinové
tombole, ve které nechybí černá, daňčí, mufloní, zaječí ani bažantí zvěř, se nám pro letošní ples podařilo zajistit jako jednu
z hlavních cen také zahraniční zájezd a elektropřístroje pro domácnost. K tanci a poslechu hrála skupina Duo Uničov, dvojice mladých tanečníků ze šumperského tanečního klubu svým
vystoupením zpestřila ples.
V sobotu 8. září 2018 se konala již 5. svatohubertská mše
v kostele sv. Martina v Rohli, kterou celebroval biskupský delegát P. Petr Bulvas s Olomouckého arcibiskupství společně
s P. Františkem Eliášem ze Zvole. Hudební doprovod obstarali Zábřežští trubači a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta.
Mše byla velmi hojně navštívena hosty z blízkého i dalekého
okolí včetně členů Řádu sv. Huberta. Po ukončení mše bylo
pro všechny připraveno občerstvení v zahradě kulturního
domu v Rohli.
Závěrem chci poděkovat Výboru Honebního společenstva
Rohle za dobrou spolupráci a každému, kdo se podílí svou prací na všech uvedených akcích. Je nutné si neustále připomínat
pravdu starých myslivců: „Přírodě musíš vždy víc dát, než z ní
bereš!“
MUDr. Antonín Kutálek, myslivecký hospodář

Rohelský masopust
Příprava na letošní masopust začala již v pátek, kdy se
u p. Benedikta konala zabijačka, aby na druhý den byly připraveny zabijačkové speciality.
V sobotu před Popeleční středou, letos tedy 2. března, se sešli účastníci masopustního průvodu u horní
autobusové zastávky v Rohli. Krátce po desáté hodině
byla starostka obce paní Eva Petrášová veršovaným slovem požádána o povolení ke vstupu do obce. Starostka
maskám předala symbolicky klíče od všech domů. Poté
se pestrá směsice masek za hudebního doprovodu Rohelanky vydala do vesnice. U každého domu, kde bylo
připraveno drobné pohoštění, si medvěd vedený medvědářem zatančil s hospodyní. Děti, kterým se nechtělo
chodit, se mohly vézt na voze taženým krásně vyzdobeným párem koní manželů Zbořilových z Veleboře. Děti
této příležitosti rády využily a vozily se prakticky celé
dopoledne. Počasí bylo příjemné, takže průvod za dobré
nálady všech přítomných pomalu postupoval vesnicí. Ve
středu obce průvod již čítal více než 80 účastníků v maskách i bez masek. Postupně jsme došli až na dolní konec ke Královým a do mlýna, kde nás přivítal pan Ginther
a se všemi se vyfotil a připil. Poté se všichni přesunuli
do zahrady ke kulturnímu domu, kde již bylo přichystáno občerstvení – každý si mohl vybrat od ovarové či bílé
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polévky, přes jelita, jitrnice až k výpečkům a řízkům. Zde
si již v klidu každý odpočinout a popovídat si s ostatními.
Myslím, že se akce vydařila.
Chci poděkovat všem rodinám, které připravily u svých
domů pohoštění, medvědovi za jeho vytrvalost a dobrou
náladu, a každému, kdo se podílel na přípravě i zajištění
bezproblémového průběhu celého dne.
MUDr. A. Kutálek

Z činnosti SDH v Rohli

V tomto článku Vás chci seznámit s činností SDH Rohle od
začátku letošního roku.
Jako každý rok, zahájili jsme i ten letošní Valnou hromadou
sboru, na které jsme zhodnotili svoji činnost za uplynulý rok
2018 a stanovili si plán na rok letošní.
Měsíc únor byl ve znamení několika akcí. V polovině měsíce
proběhlo v místní tělocvičně jedno z kol seriálu Ligy mladých
hasičů okresu Šumperk. Na závody přijelo 58 pětičlenných hlídek mladých hasičů. V této konkurenci se naše družstva neztratila.
Poslední únorovou sobotu se konal tradiční hasičský ples,
který se těšil velké přízni návštěvníků a doufáme, že k nám
opět zavítají i v roce příštím.
V neděli po plese jsme společně se ZŠ Rohle pořádali Dětský
maškarní karneval, na kterém vystoupil se svým programem
kouzelník. Dětský ples navštívilo mnoho dětí z celého okolí.
Poslední dubnovou sobotu jsme organizovali „Pálení čarodějnic“. Účast občanů byla oproti minulým rokům slabší, což
bylo mimo jiné ovlivněno chladnějším počasím.
V květnu pomalu vrcholí sezona pro naše mladé hasiče. Pokračovala liga MH závodem v Troubelicích a v Bludově. Závodilo se ve štafetách, které se započítávaly do hry Plamen. Na
těchto dvou závodech si MH vytvořily dobrou výchozí pozici
pro finálový závod, který proběhl 4. května v Novém Malíně.
Zde se soutěžilo v požárním útoku a mladí hasiči také plnili
odznaky odbornosti. V kategorii mladších družstvo v prvním
kole požárních útoků vybojovalo 2. místo a posunulo se v celkovém součtu hry Plamen na 3. místo. A tak o všem rozhodovalo druhé kolo, ve kterém jsme svým pokusem potvrdili
výkon z kola prvního a s napětím jsme očekávali, jak dopadnou pokusy ostatních družstev. Nakonec vše dobře dopadlo
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a družstvo mladších svoji pozici uhájilo a celkově se v letošním
ročníku hry PLAMEN umístilo na třetím místě. Všichni jsme
měli z tohoto výsledku obrovskou radost, protože se nám podařilo zúročit několik let tréninků a závodů, které toto družstvo v podstatě ve stejné sestavě absolvovalo.
Družstvo starších se umístilo na konečném desátém místě.
Dalším vrcholem sezony pro mladé hasiče bude finále Ligy
mladých hasičů, které letos proběhne v Hrabišíně.
Dále pro ně připravujeme letní soustředění, které proběhne
první prázdninový týden na chatě v Nových Losinách.
V květnu začala také soutěžní sezona pro družstva dospělých. První soutěž proběhla 11. 5. v Dolní Libině, kde se uskutečnilo okrskové kolo. Soutěže se účastnilo družstvo žen a veteránů. Obě družstva obsadila ve svých kategoriích 3. místo.
Nejen kulturou a soutěžemi se ubírala naše činnost v prvních měsících roku. Za toto období má zásahová jednotka za
sebou dva výjezdy.
První výjezd byla technická pomoc po vichřici, kdy jednotka
prováděla pod Rohelskou boudou odstranění spadlých stromů na komunikaci.
Druhý výjezd měla jednotka na Velikonoční neděli, kdy zasahovala v lese při požáru osobního vozidla, který se rozšířil do
lesního porostu.
Mimo výjezdů se členové účastnili školení velitelů a strojníků na stanici v Šumperku.
Na technice se prováděla potřebná údržba a nezbytné opravy. Na vozidle CAS byla provedena příprava na STK.
25. května proběhne sběr železného šrotu.
V neděli 28. července odpoledne budeme pořádat pohárovou soutěž hasičských družstev na fotbalovém hřišti v Kamenné. Všechny Vás srdečně zveme.
František Lass

Střípky z historie

Článek je vypsán ze školní kroniky Svinova, z roku 1882.
V tomto roce byla svinovská školní kronika založena panem
učitelem Karlem Stenzlem.
„Jednotřídní národní škola ve Svinově byla roku 1850 na
bývalé louce pana Isidora Merty založena. Polohu nedostala takovou, jaká se při budovách soukromých, tím pak více
u školy požadovati musí. Umístěna jest na místě celého okolí
nejnižším. Následek toho jest, že z celého okolí voda sem se
stahuje a budovu náramně vlhkou a tím na nejvýše nezdravou činí.
Světlo dostávala učirna ze dvou stran a to ze severovýchodu a severu. Sluneční paprsky vnikaly do světnice jen
do 8 ½ hodin ráno. Aby světlu do učirny volnější byl přístup, prolomeno v roce 1870 okno ze strany jihovýchodní. Tím docíleno, že jest světnice světlejší, slunce svítí ale
dětem zrovna do očí, což se nikterak z ohledů zdravotních
nedá chváliti.
Hůře než s učirnou má se věc s bytem učitelovým, jenž
pozůstává z klenuté kuchyně a světničky, do niž nezasvitlo celý Boží rok slunce, až v roce 1883 prolomeno okno na
straně odpolední. V tomtéž roce přistavena přede dvéře do
dvora vedoucí slušná besídka, a záchody, které byly vtěsnány tam, kde jest nyní vchod do zahrádky, přeloženy ke sto-

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. Obec Rohle bude mít tři volební okrsky: okrsek č. 1 Rohle - budova základní školy čp.
145, okrsek č. 2 Janoslavice - budova občanského výboru čp. 8, okrsek č. 3 Nedvězí - sál budovy pohostinství
čp. 72.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu
V sobotu 18. května 2019 proběhne v našich obcích svoz nebezpečného a objemného odpadu.

důlce. Tam, kde jest nyní zahrádka pod okny bytu učitelova, byla kolna na obecní vůz, která však taktéž v roku 1883
byla zbořena.
Dříve než byla budova školní vystavena, chodily zdejší dítky
do školy německé do Rohle.
Učitelé: Na zdejší škole byl prvním učitelem Jan Soukop,
po něm následoval syn jeho Karel Soukop. Po tomto následoval Čeněk Soudek, jenž odešel do Hrabové. Po panu Soudku
přišel Josef Balcárek, jenž se po nějakém čase dostal do Rozvadovic a poté i na stálý odpočinek. Potom následoval Josef
Kolčava, bývalý učitel v Pivoníně. Působiv zde tři léta, s trpkými zkušenostmi opět se vrátil na své staré místo. Působilo
zde tedy celkem pět učitelů a všichni, tuším, odešli se stejnými dojmy, které ne valně příznivy nebyly. Konečně roku 1882
ustanoven byl na škole zdejší Karel Stenzl, dříve podučitel
v Krumpachu.
Učitelé duchovní: Jest mi nemožnou udati posloupně všechny učitele náboženství, poněvadž jsem písemného o nich nenašel a proto podávám to, co mi pan farář Jan Kandrnal sdělil. Byli tu páni: P. Theodor Otipka, František Halta a konečně
P. Theodor Káčer a pan farář Jan Kandrnal.
Za mých předchůdců bývalo ve škole přes 100 žáků.“
Text přepsala Eva Petrášová.

U P O ZO R N Ě N Í
ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE
Uzavírky jsou plánovány z důvodu provádění stavebních prací kanalizace a výstavby ČOV.
V době od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019 úplná uzavírka
silnice III/31547 v obci Rohle. Uzavírka je od budovy
Obecního úřadu směrem k Nedvězí. Autobusovým
linkám nebude vjezd povolen, objízdná trasa vede
přes Kamennou.

Místo a čas:
1. Nedvězí, u hostince
8.00 - 8.30 hod.
2. Rohle, u zdravotního střediska
8.45 - 9.45 hod.
3. Janoslavice, u kontejneru na bioodpad 10.00 - 10.30 hod.

V době od 1. 6. 2019 do 15. 6. 2019 úplná uzavírka silnice III/31545 v obci Rohle. Uzavírka bude od kaštanů
směrem k rozcestí ke Kamenné. Autobusovým linkám
nebude vjezd povolen, objízdná trasa povede přes
Nedvězí.

Žádáme o předání odpadu až v uvedeném čase a přímo obsluze svozu, odpad v žádném případě nedovážejte, nehromaďte
na sběrných místech dříve! Tekuté odpady budou přebírány
v pouze v uzavřených nádobách.

Omezení hlučných prací v neděli

Druhy přebíraných odpadů:
Nebezpečné odpady - bateriové monočlánky, automobilové
akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, fotochemikálie, nádoby se zbytky chemikálií, brzdové kapaliny, fridex,
apod.
Vyřazená elektrozařízení - vyřazené elektrospotřebiče, pračky,
televizory, monitory, počítače, lednice, mrazáky, rtuťové zářivky a výbojky, apod.
Ostatní objemný odpad - pneumatiky, textil, nábytek, koberce, peřiny, matrace, apod. Nebude sbírán stavební odpad
a eternit! Nebude sbírán bioodpad!

Žádáme občany, aby v neděli omezili hlučné práce na
svých pozemcích. Omezení se týká nejen hlučných činností souvisejících s údržbou zeleně, ale i stavebních
prací, které mohou hlukem obtěžovat.

Vandalismus
Bohužel opakovaně dochází v naší obci k poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku. Vandalové se schylují
k primitivnímu ničení v nočních hodinách o víkendu i v pracovním týdnu. Tato skutečnost je velmi smutná. Poškozený
majetek přináší majiteli spoustu starostí. Lidská práce by měla
být ohodnocena, ne znehodnocena!

Kalendář akcí - pozvánky
● 17. 5. 2019 - Tradiční setkání seniorů Rohle, Nedvězí a Janoslavic v kulturním domě v Rohli od 14.00 hod.
● 18. 5. 2019 - Den Mikroregionu Zábřežsko u sportovní haly
v Postřelmově. Obec Rohli budou svým vystoupením prezentovat Rohelské Radušky. Čas vystoupení je v 11.45 hod.
● 25. 5. 2019 - Rybářské závody dětí a kácení májky na přehradě v Rohli
Zápis startujících od 6.15 hod. do 6.50 hod. Zahájení závodů
v 7.00 hod. Startovné 100 Kč i s občerstvením. V 16.00 hod.
se bude konat kácení májky. Na návštěvníky čeká bohaté
občerstvení.
● 1. 6. 2019 - Kácení májky v hospůdce v Nedvězí
● 29. 6. 2019 - Rohle Cup: místní rybářské závody na přehradě v Rohli
● 29. 6. 2019 - Třešňový karneval na kuželně v Janoslavicích
● 6. 7. 2019 - Kloboukový bál v hospůdce v Nedvězí
● 28. 7. 2019 - Pohárová soutěž hasičských družstev na hřišti
v Kamenné
● 10. a 11. 8. 2019 Velká cena Hané na přehradě v Rohli
● 24. 8. 2019 - Rozloučení s prázdninami v hospůdce v Nedvězí
● 7. 9. 2019 - Svatohubertská mše v kostele sv. Martina
v Rohli
● 14. 9. 2019 - Podzimní rybářské závody na přehradě v Rohli

V době nočního klidu jsou hlášeny a povoleny Obecním
úřadem tyto akce:
1. 6. Kácení májky v Nedvězí,
29. 6. Třešňový karneval v Janoslavicích,
6. 7. Kloboukový bál v Nedvězí,
24. 8. Rozloučení s prázdninami v Nedvězí.

Novým rohelským občánkem
se stal v únoru narozený

Matyáš Drlík
Rodičům srdečně blahopřejeme.

V dubnu, květnu a červnu 2019 oslavili nebo
oslaví svá významná životní výročí naši občané.
Do dalších let přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
Věra Kvapilová, Miroslava Šebestová,
Jarmila Zacpálková, Jozefa Obrusníková,
Ludmila Bartošová, Ladislav Villert,
Markéta Villertová, Jaroslav Kupka,
Nataša Kupková, Petr Kondler,
Ludmila Fričarová, Jindřiška Kuchařová,

V březnu a dubnu t.r. nás opustili
dva naši spoluobčané. Pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast.

„Co jste vy, byli jsme i my.
Co jsme my, budete i vy.“

Jiří Komenda, Svatava Kupková,
Miroslav Šafář, Jan Kopp,
Marie Štefková, Jiřina Stoklasová,

Josef Horneš

Ladislav Šín, Martin Kudlička,

Stanislav Jakeš

Stanislav Mužík, Marie Siegelová,
Ing. Josef Siegel, Mgr. Věra Všetičková,
Věra Šafářová, Bernard Ginther,
Miroslav Krobot, Danuše Latiňáková

Věnujte, prosím, zemřelým tichou vzpomínku.
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