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Vážení spoluobčané,

po období letních dovolených a prázdnin, se Vám opět dostává do rukou letošní třetí, předposlední číslo Rohelského zpravodaje, s informacemi o dění v naší obci.
V přízemí budovy Obecního úřadu v Rohli probíhají dokončovací práce ke zdárnému otevření České pošty, které je
plánováno od 1. října 2019. Pošta bude zprovozněna v zrekonstruovaných prostorách v místech, kde se nacházela před
celkovou rekonstrukcí, tedy při hlavním vstupu vpravo. Po jednáních se zástupci pošty, budou tyto prostory vybaveny novým nábytkem. Pevně tedy věřím, že zákazníci i zaměstnanci
pošty, budou spokojeni. Vedoucí pošty v Rohli, paní Monika
Ištóková, nastupuje od 1. 10. 2019. V přízemí budou také prostory obřadní síně. Obřadní síň nám v současnosti chybí, proto
bylo přistoupeno ke změně v původním plánu. První slavnostní akce, která se v nově vybudované obřadní síni uskuteční,
bude podzimní vítání občánků. Rodiče letos narozených dětí
budeme včas informovat.
Během letních měsíců byly odstraněny dva rozpadající se
stánky v zahradě kulturního domu s tím, že obec do budoucna
instaluje jeden nový dřevěný stánek se zastřešením pro venkovní posezení. Protože se původní brána začíná rozpadat,
bude v letošním roce pro příjezd do areálu kulturního domu
zbudována nová kovaná brána.
Všem žadatelům o koupi části obecních pozemků v k.ú. Nedvězí, kteří podali žádost o tyto pozemky v letech 2017-2018
a přihlásili se na OÚ v Rohli, bylo kladně vyhověno. Od počátku dělení pozemku přes zaměření geodetem, uzavření kupní
smlouvy a vkladu na Katastrální úřad v Šumperku, vyřídila obec
celkem čtyři prodeje. V k.ú. Janoslavice se uskutečnily dva nové
prodeje pozemků. O koupi části pozemků se na mě obracejí
občané i v Rohli. V tomto případě informuji, že Rohle čeká na
dokončení digitalizace pozemků v prosinci 2019.
Jsem velmi ráda, že se mně po dlouhém jednání podařilo
zdárně dokončit vyřizování pojistného plnění škodné události
z roku 2016, kdy do budovy OÚ uhodil blesk a došlo k poškození rozhlasové ústředny. Pojišťovnou byla obci vyplacena částka
411 905 Kč. Specializovanou firmou byla naší obci za opravu
rozhlasu v r. 2016 vyčíslena částka 421 905 Kč, která stále nebyla zaplacena. Z našeho rozpočtu bylo tedy dofinancováno
10 000 Kč a celá fakturovaná částka tak byla vyrovnána.
Další změny, které nás čekají, se týkají odpadového hospodářství. Od listopadu letošního roku budou do našich tří
obcí umístěny zelené plastové popelnice s oranžovým víkem, které budou sloužit pro sběr použitých jedlých tuků
a olejů. Více informací přinášíme v článku „Povinné třídění
použitých jedlých tuků a olejů“. Pro naše domácnosti je takové třídění novinkou a s nástupem spuštění kanalizace
bude velmi potřebné. Dále budou na stávajících sběrných
místech v Rohli, Nedvězí a Janoslavicích rozmístěny žluté
a šedé plastové popelnice. Žlutá nádoba je určena na sběr
plastů, šedá nádoba na kovy. Občanům za řádné třídění odpadu děkujeme.

V oblasti výstavby kanalizace a ČOV Vás chci informovat,
že podle předloženého harmonogramu prací, by stoky a veřejné části přípojek v Rohli měly být zhotoveny do poloviny
listopadu 2019. Výstavba ČOV bude pokračovat i v zimních
měsících letošního roku. Výkopové práce domovních částí kanalizačních přípojek budou prováděny od jara příštího roku.
Výkopové práce si na svých pozemcích budou majitelé hradit
sami s tím, že obec Rohle má domluvenou firmu, která Vám
tyto práce může provést. Potrubí potřebné k napojení na soukromých pozemcích Vám zajistíme a odprodáme za nákupní
cenu. Pro letošní zimu budou finální štěrkové povrchy silnic
zpevněny živičným postřikem s posypem. S konečnou úpravou asfaltováním vozovek (státní silnice a místní komunikace),
je počítáno na podzim roku 2020.
Zastupitelstvo obce Rohle má po rezignaci mandátu Ing.
Jiřího Václavka a prvního náhradníka pana Jaroslava Bednáře,
nového člena - pana Rostislava Gruškovského. Pan Gruškovský byl zvolen předsedou finančního výboru a členem kontrolního výboru. Funkci zastupitele vykonává od 16. 5. 2019.
Ing. Václavkovi děkuji za jeho půlroční práci v zastupitelstvu
obce Rohle a panu Gruškovskému přeji ve výkonu funkce zastupitele jen to dobré.
V rámci setkávání obcí a měst Zábřežska, hostil Den Mikroregionu Postřelmov. Naše obec se zapojila do části pódiového
vystoupení, kde nás reprezentovaly Rohelské Radušky. V prezentačním stánku MAS Horní Pomoraví se ujal představení
rozvoje školního vzdělávání Mgr. Pavel Knébl.
V květnu jsme připravili tradiční setkání seniorů v kulturním domě, které se velmi vydařilo. Pozvání přijal také akademický malíř Lubomír Bartoš se svou chotí. Přesně před deseti
lety byl pan Bartoš jmenován čestným občanem obce Rohle.
Přítomní hosté se při pásmu vystoupení rohelských dětí ze ZŠ
a MŠ Rohle, folklorního souboru Markovice, Postřelmovské
muziky a dobrém jídle a pití, skvěle bavili.
V letošním roce jsme opět obnovili hezkou tradici rozloučení se s předškoláky v MŠ. Děti dostaly z obecního
úřadu upomínkové dárky s přáním, aby se jim ve škole
dařilo.
Závěrem bych ráda poděkovala těm, kteří se ochotně
podíleli na výše uvedených akcích. Rybářskému spolku za
organizaci závodů na přehradě, hasičskému sboru za přípravu požárních soutěží a času věnovanému generaci mladých
hasičů. Nájemcům v hospůdce v Nedvězí i kuželně v Janoslavicích a ostatním dobrovolníkům, kteří občanům zpříjemnili
léto svými společenskými akcemi. MUDr. Antonínu Kutálkovi a jeho rodině za organizaci Svatohubertské mše. Srdečné
poděkování patří také zaměstnancům obce a ostatním občanům, kteří se během jarního i letního období starají o údržbu
zeleně a veřejného prostranství v Rohli, Nedvězí a Janoslavicích.
Přeji Vám hezké nastávající podzimní dny.
Eva Petrášová, starostka

Milí občané,

zdravíme Vás ze školy v novém školním roce. O prázdninách,
když děti odpočívaly od usilovného učení, jsme stihli pohádkově vymalovat prostory školky a jídelny. Školka je také připravena na zimu s opraveným a vyčištěným kotlem. Ve škole
se usilovně pracovalo na třech nových učebnách, které budou během září dokončeny. Žáci budou letos vařit v krásné
nové kuchyňce, která společně s keramickou dílnou a multimediální učebnou nabídne nové možnosti žákům školy i občanům Rohle.
V keramické místnosti máme i vypalovací pec a hrnčířský kruh. V kuchyňce je připraveno všechno možné vybavení
včetně kuchyňského robota, ledničky, mikrovlnky, toustovače, vaflovače i pekárny na chleba, pračky, myčky a trouby. Takže se z dětí letos stanou kuchaři a kuchařky nebo se
jen naučí něco, co budou moci doma uvařit svým rodičům.
Kromě kroužku vaření a keramiky budeme tyto aktivity provozovat během vyučování i v družince. Poslední místnost
bude multimediální. Zde budou probíhat klasické předměty
prvního a druhého stupně. V zadním prostoru je sklad fyziky,
chemie a přírodopisu. Bude k dispozici 13 nových notebooků
a interaktivní tabule s ozvučením. Už se sám moc těším, až
učebny začneme naplno využívat.
I letos budeme pokračovat v evropském projektu Šablony 2, díky kterému nabídneme zdarma kroužky deskových
her, robotiky a doučování. Dále nám projekt přispěje třeba
na dopravu na školu v přírodě a na projektové dny. Můžeme
se i v tomto školním roce těšit na anglického lektora, který
k nám zavítá v jarních měsících. Již od loňského roku máme
k dispozici malé přenosné tabletové notebooky přímo do
hodin, které děti rády využívají, třeba pro vzdělávací hry „Matemág“ nebo „Zatracená čeština“. Také postupně obměňujeme staré učebnice za nové a máme spoustu nových pomůcek do výuky. Mám radost, že se nám daří školu posunovat
dál. Můžeme říci, že máme vše, co pro zajištění kvalitní výuky

Rozloučení s předškoláky
potřebujeme. Kromě toho často využíváme pěkné okolní
prostředí s venkovní učebnou, rybníčkem a hřištěm.
Děti i starší žáci jsou přirozeně zvídaví a mají chuť se učit,
my učitelé spolu s rodiči, jim otevíráme dveře do skutečného života. Proto budeme rádi za otevřenou spolupráci rodičů
i obce. Rodiče jsou ve škole vždy vítáni se svými názory a připomínkami.
Rád bych touto cestou poprosil všechny rodiče našich
žáků, aby sledovali své děti, pomáhali jim s přípravou do školy a dávali najevo zájem o jejich vzdělání, které je důležité
pro budoucnost. Také, aby se nebáli informovat a konzultovat ve škole změny v životě či chování svých dětí, které mohou ovlivnit školní výsledky.
Snažíme se dětem připravit ve škole příjemné, přátelské
a tvořivé prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma.
Mimo jiné jsme zapojeni jako jedna z mála škol ČR do
projektu PPUČ gramotností, a to znamená, že se budeme
více věnovat čtení knih, podporovat matematické a informační dovednosti. V rámci tohoto projektu se můžeme těšit
na novou aktivitu, která se stane součástí výuky. Žákovské
miniprojekty. Žáci si zvolí téma, které je zajímá a půl roku na
něm budou v různých hodinách pracovat a bádat. Na závěr
nám svoji práci odprezentují. Spolužáci i učitelé se dozví
mnoho zajímavých věcí a věřte mi, že se díky práci na svém
projektu naučí mnoha novým dovednostem.
Také úzce spolupracujeme s MAS Horní Pomoraví, která
nám loni zapůjčila lego roboty a čtenářské putovní kufříky.
A nabízí spoustu vzdělávacích akcí nejen pro učitele, ale i pro
rodiče.
Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za podporu
a každou pomoc, jak materiální tak i fyzickou. Velice si jí vážíme. Držte nám palce, ať se nám letošní školní rok vydaří.
Děkujeme a na viděnou na Dýňobraní !!!
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

Akce ZŠ a MŠ Rohle pro rok 2019/ 2020
2. 9.
18. a 19. 9.
18. 9.
26. 9.
27. 9.
7.-11. 10.
25. 10.
29. a 30. 10.
24. 10.
26. 11.
29. 11.
6. 12.
31. 1.
3. 2.-9. 2.

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ v 10 hod.
Podzimní sběr starého papíru ZŠ
Úvodní třídní schůzky
Moštování jablek u školy
Evropský sportovní den
Škola v přírodě Švagrov
Dýňobraní aneb ve škole nám straší
Podzimní prázdniny
Dopravní hřiště
Individuální třídní schůzky
Vánoční dílny v ZŠ (rozsvěcení stromu)
Mikuláš v ZŠ a MŠ
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

23. 2.
27. 3.
7. 4.
9. 4.
16. 4.
16.-17. 4.
23. 4.
11. 5.
27. 5.
28. 5.

Maškarní karneval
Noc s Andersenem (18:00)
Velikonoční dílny
Velikonoční prázdniny
Třídní schůzky – žák, rodič, učitel
Jarní sběr starého papíru ZŠ
Zápis do první třídy
Besídka pro maminky
Dopravní hřiště
Setkání seniorů v Rohli
Rohelský cross ZŠ (Rohle – Kamenná)
T-mobile běh
Slavnostní ukončení školního roku

30. 6.
Plavání 10 lekcí - pátky od 15. 11. do 14. 2. (8:15-9:45)

Z činnosti SDH v Rohli
Skončila doba dovolených a dětem skončily prázdniny.
My, hasiči, jsme ani v tomto období nezaháleli.
Začátek měsíce června byl ve znamení vyvrcholení Ligy
MH okresu Šumperk, které proběhlo v hasičském areálu
v Hrabišíně. Družstvo mladších vybojovalo v této soutěži
11. místo časem 19,96 s a starší obsadili 13. místo. V celkovém součtu seriálu Ligy se družstvo mladších umístilo na
pátém místě a díky třetímu místu ve hře Plamen jsme tak
získali další úspěch. V červnu se družstvo dále zúčastnilo
dvou soutěží započítávaných do seriálu nočních soutěží MH
okresu Olomouc. První soutěž proběhla v Trusovicích, kde
jsme vybojovali 4. místo a v další soutěži ve Chválkovicích
jsme skončili na 2. místě. Začátkem září se konala třetí soutěž tohoto seriálu ve Svésedlicích, kde jsme vybojovali rovněž 2. místo. Ještě nás čeká poslední soutěž tohoto seriálu
v Dolanech, před kterou zatím držíme celkově druhé místo.
Poslední den školního roku proběhla noční soutěž v Třešti-

ně, na které se družstvo mladších umístilo na třetím místě.
Hned druhý den jsme v poledne vyrazili s kolektivem MH na
tradiční letní soustředění do Nových Losin. Tentokrát jsme se
dopravovali autobusem i vlakem.
Byl to týden plný her a různých soutěží. Během pobytu
jsme navštívili bobovou dráhu v Petříkově a také letní tubingovou dráhu na Ramzové. Jako každý rok jsme navštívili pohárovou soutěž v Jindřichově. Potěšila nás návštěva starostky
obce paní Petrášové, která dětem přivezla ovoce a finanční dar
na přilepšenou.
Předposlední pátek prázdnin jsme s kolektivem MH a některými rodiči vyrazili na výlet do ZOO Lešná. Provázelo nás
hezké letní počasí, a tak se výlet vydařil a všem se moc líbil.
Poslední srpnovou sobotu se družstvo mladších i starších
účastnilo pohárové soutěže v Uničově. Zde jsme v obou kategoriích obsadili shodně 6. místo. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili na Hasičském odpoledni v Úsově.

Se začátkem školního roku se pomalu rozbíhá další ročník
Ligy mladých hasičů, který vypukne v sobotu 21. 9. v Sudkově
a hned další sobotu proběhne tradiční Šumperský Soptík. Zde
chci poděkovat vedoucím kolektivu Janě Pavlíkové a Františku
Lassovi a také samozřejmě starostovi panu Miroslavu Vágnerovi
a Martinu Prachařovi, kteří nás na soutěže vozí. Dík patří i rodičům dětí za pomoc při naší činnosti s mládeží. Zároveň chci vyzvat děti ve věku od 4 do 15 let, pokud mají zájem o práci v kolektivu mladých hasičů, ať se přijdou podívat na trénink nebo se
spojí s vedoucími kolektivu. Určitě se domluvíme.
I v letošním roce jsme uspořádali pohárovou soutěž hasičských družstev. Stejně jako v loňském roce, proběhla na fotbalovém hřišti v Kamenné poslední červencovou neděli za krásného
letního počasí. Přijelo 21 družstev. Vítězství si v kategorii mužů
odvezlo družstvo Dolních Studének, v ženách zvítězilo družstvo
Troubelic a v kategorii veteránů zvítězilo družstvo Janovic.
Touto cestou bych chtěl poděkovat fotbalistům Baníku
Kamenná, kteří nám zapůjčili hřiště a zázemí pro konání soutěže. Mimo družstev mládeže se soutěží účastnila také družstva dospělých v kategorii žen a veteránů. Družstvo mužů se
účastnilo pouze domácí soutěže v Kamenné. Soutěžní družstva veteránů a žen se zúčastnila několika soutěží zařazených
do HOLBA Cupu, ale převážně tato družstva jezdila na pohárové soutěže.
Zásahová jednotka vyjela od začátku června celkem ke
třem událostem. Ve dvou případech se jednalo o technické
zásahy - odstranění stromu z komunikace a na žádost ZZS

transport pacienta. Třetí zásah byl z důvodu požáru pergoly
v Janoslavicích. Jednotka také zajistila s vozidlem CAS požární
asistenci při Levandulovém festivalu v Bezděkově.
V květnu jsme provedli v obci sběr železného šrotu, který na
žádost občanů provedeme příští rok také v obcích Janoslavice
a Nedvězí.
Závěrem tohoto příspěvku chci poděkovat všem členům
a v neposlední řadě i všem ostatním, kteří se na činnosti podíleli a doufám, že tomu tak bude i v následujícím období.
František Lass

VI. Svatohubertská mše v Rohli
„Je hnusně! Prší! Je bláto! Člověku se nikam nechce. A vy jste
přesto přišli.“
Tak nezvykle přivítal Otec Milan Palkovič po vstupní modlitbě návštěvníky svatohubertské mše v kostele sv. Martina
v Rohli. I přes nepříznivé počasí zaplnili celý, slavnostně vyzdobený, kostel. Těšili se – a právem – na svatohubertskou mši
B-dur skladatele Mgr. Františka Macka, rodáka z nedalekého
Dlouhomilova a na oba celebranty. Již zmiňovaného O. Milana
Palkoviče a Otce Františka Eliáše.
Slavnostní průvod vchází do kostela krátce po půl desáté
hodině. V čele je nesen kříž, za ním obecní prapor, následují myslivci nesoucí na nosítkách uloveného srnce, za nimi
2 myslivkyně, pak členové Řádu svatého Huberta, ministranti
a oba kněží. Začíná troubená mše v provedení Trubačů Zábřeh
a Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta. V zajímavé
promluvě Otec Milan připomíná nejen hlavní podstatu legendy o sv. Hubertovi, ale také současný neutěšený stav přírody,
drancování zdrojů nerostných surovin, ničení pralesů a životního prostředí jako celku. Všechno společně tvoří velmi nebezpečnou situaci pro lidstvo. Zmiňuje příčiny zániku mnoha
vyspělých civilizací, včetně Římského impéria. Od rozpadu tradiční rodiny až po důvody ekonomické.
Myslím, že má hlubokou pravdu.

Po vyznání víry a přímluvách, ve kterých zazněly prosby za
církev, přírodu, myslivce i jejich rodiny, za přírodu, za život ve
všech jeho podobách, ale také za zemřelé myslivce a rodinné
příslušníky, následovala vlastní eucharistie doprovázená zpěvem mužského sboru a hrou na lesní rohy.
Před závěrečným požehnáním se hosté dozvěděli zajímavé
informace o Řádu sv. Huberta, o jeho činnosti a samozřejmě
také o Františku Antonínu hraběti Šporkovi, který 3. 11. 1695
udělil první insignie Řádu sv. Huberta a položil tak základy
Loveckého bratrstva nositelů tohoto Řádu. Z novodobé historie bylo mimo jiné zmíněno datum 3. 11. 1978, kdy byl Řád
sv. Huberta ilegálně obnoven u hrobky hraběte Šporka na
Kuksu a rok 1992, ve kterém byl Řád sv. Huberta legalizován.
Poté MUDr. Kutálek poděkoval oběma kněžím, Mužskému
pěveckému sboru a Trubačům Zábřeh za perfektní provedení mše B-dur. Starostka obce Rohle paní Eva Petrášová poděkovala všem za hojnou účast, krásnou bohoslužbu a pozvala
všechny přítomné k občerstvení připravenému v kulturním
domě. Závěrečné požehnání, průvod a hudební doprovod
udělal důstojnou tečku za celou letošní svatohubertskou mší.
Děkuji všem přátelům, kamarádům a rodině, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu této události.
MUDr. Antonín Kutálek

Střípky z historie – Nedvězí

Nejstarší pamětní kniha Nedvězí je uložena ve Státním okresním archivu v Šumperku a popisuje historii obce v letech 1826
až 1945. Kroniku založil v roce 1908 pan Richard Kuchař, řídící obecné školy, toho času také obecní písař a pan František
Kupka, obchodník v Nedvězí na čp. 5, toho času starosta obce
Nedvězí. Podklady k založení této kroniky byly získány vzpomínkami tehdejších pamětníků a prvních osídlenců.
Úryvek z kroniky: „Kaple byla postavena asi kolem roku 1735.
Každoročně se zde slouží mše 26. června a o místních hodech,
kterou slouží kněz z Rohle. Mše se zúčastňují místní občané,
školáci a spolky. U kaple stojí kříž, který byl zbudován roku
1826. V roce 1905 byla kaple zvenčí i uvnitř restaurována.
V roce 1881 byl zakoupen nový zvon. Starý zvon byl prasklý
a měl nehezký zvuk, nesl letopočet 1735. Nový zvon byl zasvěcen Janu a Pavlovi. Svěcení nového zvonu bylo spojeno s velkou slavností. Všichni školáci i škole odrostlí mládenci a panny
byli shromážděni u kaple. Po příchodu kněží z Rohle a Dubicka
byl slavnostně ozdobený zvon nesen svobodnými mládenci
na nosítkách z domu čp. 35 ke kapli. Velebný pan farář z Rohle
P. Jan Kandrnal zasvětil zvon Matce ustavičné pomoci. Přitom
se střílelo z hmoždířů. Na slavnosti se podávalo občerstvení
pro školní a svobodnou mládež.
V letech 1847 - 1849 postihlo obec Nedvězí, v polovině června,
velké krupobití. Proto tehdejší obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby se každoročně v památku na tuto pohromu, sloužila
v kapli mše svatá vždy 26. června.
Od vzniku rohelské školy chodily nedvězské děti do školy
do Rohle. Bylo ustanoveno, že v zimě bude docházet učitel
z Rohle do Nedvězí, protože cesta pro děti byla často neschůdná. Nebyla však pro vyučování ani budova, ani vhodná místnost. Proto se vyučovalo vždy u některého sedláka ve světnici.
Od roku 1878 musely děti po celý rok, tedy i v zimě, docházet
do Rohle do školy. Proto převážná část obyvatel obce byla
toho názoru, že by měla být postavena škola v místě. Někteří
členové obecního zastupitelstva však byli proti a tím se roz-

hodování o stavbě velmi protáhlo. V roce 1879 získala obec
Kamenná vlastní školu a tehdy i Nedvězí žádalo, aby bylo od
rohelské školy odloučeno. Vyšší Moravská zemská školní rada
k tomu udělila dne 12. 12. 1882 svůj souhlas. V březnu 1883
schválil okresní lékař staveniště pro budoucí školu. O měsíc
později dala Okresní školní rada souhlas ke stavbě školy na
konkrétních parcelách. Stavba školy stála asi 3 400 zlatých.
Po dokončení stavby udělila Okresní školní rada dne 4. srpna
1884 povolení k zahájení vyučování. Dne 12. října byla škola v Nedvězí vysvěcena panem farářem Kadrnalem. Řídícím
školy byl ustanoven pan Cyrill Pospíšil, který však nemohl být
okamžitě ze svého pracoviště uvolněn. Proto děti musely ještě nadále docházet do Rohle. Ve čtvrtek a neděli docházel do
Nedvězí učitel z Kamenné, pan Antonín Poštulka, který vyučoval děti až do listopadu 1885, kdy nastoupil učitel Pospíšil.
Při oslavě čtyřicátého výročí nastoupení vlády jeho Veličenstva
císaře, v roce 1888, bylo na neobdělaném pustém pozemku
zvaném Lagerplan vysazeno žáky zdejší školy množství lesních stromků. Tato výsadba získala název Císařský háj.“
Text přepsala Eva Petrášová

Setkání seniorů
Tradiční Setkání seniorů se letos konalo v pátek 17. 5. 2019
opět v kulturním domě v Rohli. Krátce po 14.00 hod. byla
připravená místa v sále téměř zaplněna. Přivítání se ujala starostka obce paní Eva Petrášová, která přítomné hosty krátce
seznámila s probíhajícími i plánovanými akcemi, se stavem
oprav přízemí budovy obecního úřadu a pokračováním budování kanalizace. Dále uvedla jednotlivé body připraveného
odpoledního programu. Závěrem svého vystoupení ocenila
aktivní seniory, kteří jsou svojí činností příkladem pro ostatní.
Poděkování a věcné dary obdržela paní Pavla Pastorková za
organizování pravidelného setkávání seniorů v Janoslavicích,
paní Terezie Neumannová za vysazování
a údržbu květinových záhonů a za krejčovské práce, manželé Věra a Karel Benediktovi
za přípravu jídel na různé obecní akce.
Organizátory velmi potěšila hojná účast seniorů a také přítomnost akademického malíře
Lubomíra Bartoše s manželkou.
Potom se již „rozběhl„ připravený program.
Nejprve vystoupily děti z rohelské mateřské
školy se svými učitelkami, poté předvedly
děti základní školy moderně pojatou pohádku O Popelce. Po tomto kulturním zážitku následoval servírovaný oběd. Výborný
vepřový řízek s bramborem a zeleninovou
přílohou připravily kuchařky školní jídelny
v Rohli. K dispozici bylo po celou dobu kvalitní víno z vinařství Tetur odrůd Sylvánské
zelené a Svatovavřinecké. Po kávě se zákuskem patřilo odpoledne tanečnímu souboru Markovice a Postřelmovské muzice.
Rytmická vystoupení tanečníků a oblíbené

lidové písničky v podání dechové kapely se všem líbily. Většina
přítomných postupně využila výborné nálady a dobré muziky
ke společenským tancům. Zpestřením bylo společné blahopřání paní Svatavě Kupkové, jejíž narozeniny připadly právě na
tento den. Předvedl se i její manžel, pan Jaroslav Kupka, jako
hostující bubeník Postřelmovské muziky.
Čas příjemně plynul až do večera, kdy se – troufám si říct –
spokojení hosté začali rozcházet do svých domovů.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu celého setkání.
Za kulturní komisi MUDr. Antonín Kutálek

Divadlo Václav

Sobotní podvečer 17. 8. 2019. Plánované divadelní představení Divadla Václav z Václavova se letos konalo venku na zahradě kulturního domu v Rohli. A byla to dobrá volba. Příjemné
letní počasí umožnilo divákům nerušeně sledovat satirický
komediální příběh „Mandragora „ Niccolò Machiavelliho, napsaný již před pěti sty lety (v období 1512 a 1520). Tématem
této dodnes hrané komedie je zkaženost v italské společnosti.
Hra si bere na mušku lidskou hloupost a pověrčivost. Příběh
je údajně založen na skutečné události z roku 1504. Dále uvádím stručný obsah komedie pro ty, kteří neměli možnost se
zúčastnit. Kalimach touží strávit noc s Lucrezií, mladou a krásnou manželkou postaršího hlupáka Mikula, který touží mít
syna. Lišácký sluha Ligur přiměje Kalimacha, aby se přestrojil
za doktora a pak přesvědčil Mikula, aby podal Lucrezii mandragoru pro zvýšení její plodnosti. Současně Mikula varuje, že
mandragora do 8 dnů zahubí prvního muže, který se s ní bude
milovat. Kalimach navrhne Mikulovi, že pro tento účel najde
náhodného hlupáka. Lucrezia po delším naléhání souhlasí,
že nápoj s mandragorou vypije, aby vyhověla přání manžela
a povolí Kalimachovi strávit s ní noc. Poté se stane jeho dlouhodobou milenkou.
Hra se po mírně rozvláčném začátku rychle rozvinula a poté,
co se divák zorientoval v jednotlivých postavách a jejich úlohách, se již začal ozývat z improvizovaného hlediště smích
a místy i potlesk. Zaujaly nejen vtipné repliky, improvizovaná reakce Kalimacha na obtěžující vosu, přímý kontakt herců
s publikem, převleky Frátera, ale také nečekané gymnastické
výkony doktora Mikula a Syra. Na malé ploše jeviště s jednoduchými, víceúčelovými kulisami sledovali diváci velmi dobré výkony všech herců a hereček. Za svůj výkon byli na závěr
všichni odměněni dlouhotrvajícím potleskem.
Myslím, že se tato akce, kterou zorganizovala starostka obce
Eva Petrášová, vydařila. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdárný průběh celého večera.
MUDr. Antonín Kutálek

Pomluvy
Třicetistránková brožurka italského kapucína Emiliana
Antenucciho s názvem „Nepomlouvej druhé“ se stala povinnou četbou pro všechny zaměstnance Vatikánu.
Obdrželi ji od papeže Františka, který tak chce bojovat
proti pomluvám. Pomluvy jsou pro církev nebezpečím
„Klepy jsou jako teroristický útok,“ prohlásil papež opakovaně při kázáních v Domě svaté Marty, ale také při různých
audiencích. Jedná se tedy o jev, o jehož nebezpečnosti
pro vnitřní život církve je Petrův nástupce nepochybně
přesvědčen.
Proč pomlouváme druhé? „Proč tak přísně odsuzujeme druhé?“ ptá se italský řeholník v úvodním zamyšlení.
Činíme tak z nedostatku lidskosti, z nedbalosti o druhé, či
protože nám chybí sebeúcta i úcta k Bohu anebo pociťujeme nadřazenost při rozdělování lidí na dobré a špatné.
Františkánský řeholník pak vybízí čtenáře ke zpytování
svědomí nad dvanácti tvrzeními, jimiž odpovídá na otázku,
„proč druhé pomlouváme“. Mezi možnými důvody nejmenuje pouze hněv, závist a špatnost, nýbrž také nedostatek
sebeúcty, strach z otevřeného dialogu s druhým člověkem
a rovněž skutečnost, že šiřitel drbů je ve skutečnosti hluboce nešťastný člověk.
12 duchovních léků proti pomluvám: Antenucciho knížečka nicméně nesetrvává pouze u negativní analýzy, nýbrž naopak – opětovně na základě papežových promluv
– předkládá seznam dvanácti duchovních léků, s jejichž
pomocí se lze vymanit z pomlouvačného tónu i postoje.

Patří k nim například: Modlitba za očerňovanou osobu.
Diskrétnost v uchování svěřených tajemství. Hledání pozitivních stránek na druhém člověku... Či zcela konkrétní
kousnutí do jazyka.
Autor svazku uvádí pět postupů, které vedou k obrácení
srdce: Pohled do zrcadla spojený se zpytováním svědomí.
Pohled na Ukřižovaného, abychom zakusili, nakolik nás Bůh
miluje, a naučili se odpouštět sami sobě, Bohu i druhým,
zejména těm, kdo nám ublížili. Pohled na chudé, který nás
zbavuje vlastní sebestřednosti a pohodlnosti. Pohled na
přírodu. Pohled do věčnosti.
Umění mlčet: Všechny tyto postoje kladou značný důraz
na mlčení, které je „duchovní cestou vycházející z ucha, dospívající k ústům a uzavírající se v mysli a srdci,“ píše dále
italský řeholník. Ztišení, mlčenlivost, rezervovanost a diskrétnost se projevily jako nepopiratelné hodnoty rovněž
v lidové moudrosti a výrocích slavných osobností. Např.
nositelka Nobelovy ceny Marie Curie-Sklodowská napsala:
„Zajímejte se spíše o myšlenky než o lidi“ a dále manželka prezidenta USA Eleanor Rooseveltová: „Velcí duchové
diskutují o idejích, průměrní o událostech a malí o lidech
a jejich konání.“ Proto papež vzkazuje svým zaměstnancům:
„Hleďte si sami sebe, avšak především se naučte umění mlčet, jak prokázal Ježíš před davem, který Ho chtěl lynčovat,
anebo před soudem, který Ho nespravedlivě odsoudil. Aniž
byste přitom zapomínali na osmé přikázání: Nepromluvíš
křivého svědectví...“

Zprávy z obecního úřadu
Svoz nebezpečného a objemného odpadu
V sobotu 26. října 2019 proběhne v našich obcích svoz nebezpečného a objemného odpadu.
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.
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
pouze v uzavřených nádobách.
Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., v účinnost povinnost označovat psy na
území České republiky mikročipem. Znamená to, že od tohoto
data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem
nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo
být přínosem zejména v těchto oblastech:
- zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),
- účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů,
- umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních
předpisů,
- bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité
v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu,
- zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější.
Odpadové hospodářství - povinné třídění použitých jedlých tuků a olejů
Obce a města České republiky čeká od 1. ledna 2020 nová
povinnost ohledně separace kuchyňských olejů a tuků, podle novelizace vyhlášky Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Obec Rohle umožňuje, od 1. listopadu 2019, sběr použitých
jedlých olejů na obvyklých sběrných místech v Rohli - u zdravotního střediska, v Janoslavicích - pod bývalým obchodem
a v Nedvězí - u hospůdky. Na uvedených místech bude instalována nová plastová nádoba zelené barvy s oranžovým víkem
o objemu 120 litrů. Sběrné nádoby jsou určeny pouze ke sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností (např. fritovací

Pošta

Dne 1. 10. 2019 bude z provozních důvodů
omezená otevírací doba pošty v Rohli:
Dopoledne zavřeno,
otevřeno v době od 13.45 - 14.45 hod.
Otevírací doba pošty v Rohli od 2. 10. 2019
PO 8.00 - 10.00 13.45 - 16.00
ÚT 8.00 - 10.00 13.45 - 14.45
ST 8.00 - 10.00 13.45 - 16.00
ČT 8.00 - 10.00 13.45 - 14.45
PÁ 8.00 - 10.00 13.45 - 14.45

Druhy přebíraných odpadů:
Nebezpečné odpady - bateriové monočlánky, automobilové akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, fotochemikálie,
nádoby se zbytky chemikálií, brzdové kapaliny, fridex, apod.
Vyřazené 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!
Dozorovým orgánem při provádění kontrol, zda mají psi čip,
je Státní veterinární správa. Čipování psa provádí soukromí
veterináři lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost. Jedná se o jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží
zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí
těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí
jen speciální čtecí zařízení.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Obecní úřad v Rohli oznamuje, že označení psů mikročipem proběhne v Rohli, Janoslavicích a Nedvězí,
v sobotu 5. října 2019 MVDr. Petrem Šebestou.
Je nutné, aby se zájemci o označení psů, nahlásili na
Obecním úřadě v Rohli buď osobně nebo telefonicky (tel.
583 254 025) do 30. září 2019! Cena za úkon označení psa
mikročipem a zavedení do databáze je 500 Kč.

oleje, ztužené jedlé tuky). Do nádob naopak nepatří technické
oleje, maziva a kapaliny, ty mohou občané zdarma odevzdat
v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů. Použité oleje
z domácností lze do těchto nádob vhazovat kruhovým otvorem ve víku v uzavřených plastových nádobách o max. objemu 1,5 litru (PET lahev).
Naplněné nádoby budou sváženy bezplatně společností SK-OIL
Morava, s.r.o. s intervalem vývozu dle aktuální potřeby. Oleje
jsou následně po vyčištění využívány jako vstupní suroviny v tukovém průmyslu zejména pro výrobu bionafty a maziv.

Kalendář akcí - pozvánky
● 12. 10. - Hodová zábava v hospůdce v Nedvězí od 2000 hod.
● 10. 11. - Svatomartinský koncert v kostele sv. Martina v Rohli
● 29. 11. - Rozsvěcování vánočního stromu v Rohli od 1700 hod.
● 11. 12. - Česko zpívá koledy u kostela sv. Martina v Rohli v 1800 hod.
● 15. 12. - Hloupý Honza: divadelní představení pro děti od 1400 hod.
● 21. 12. - Setkání u vánočního stromu v Janoslavicích

Nabízíme možnost zajištění prodejního místa na Rozsvěcování stromu v Rohli

Žádáme občany, kteří mají zájem o místo prodejního stánku (ruční výrobky, domácí produkty) na Rozsvěcování vánočního stromu v Rohli dne 29. 11. 2019, aby se přihlásili na Obecním úřadě v Rohli. Děkujeme za spolupráci.

Šestnáctý Den Mikroregionu Zábřežsko
letos hostil Postřelmov

Velká prezentace obcí Mikroregionu Zábřežsko se letos uskutečnila 18. května 2019 již po šestnácté. Letos se místem konání stal Postřelmov, obec, která si současně připomíná 670 let
své existence. Život v Mikroregionu se tak představil v prostoru u tamější základní školy. Nechyběla ani prezentace partnera
MAS Horní Pomoraví se svými hlavními vlajkovými loděmi regionální značkou Jeseníky originální produkt a vzdělávacím
projektem MAP vzdělávání na území ORP Zábřeh II.
Součástí nabitého dopoledního programu byla pódiová vystoupení dětí i dospělých z Dubicka, Zábřehu, Svébohova,
Zvole, Rovenska, Hrabové, Sudkova, Jedlí, Rohle a Postřelmova.
Jednotlivé obce se představily návštěvníkům ve svých stáncích, kde měly připravenou prezentaci toho nejzajímavějšího.
Nechyběl ani prostor pro malé aktivní návštěvníky, na děti čekaly dva skákací hrady a také mohly tvořit v rukodělné dílničce
Dany Hojgrové. Sportovně založení příchozí si mohli vyzkoušet koloběžky Kostka. Milovníky historie zase přilákala možnost podívat se do hrobky Bukůvků z Bukůvky.
V rámci propagace činnosti MAS Horní Pomoraví byl návštěvníkům k dispozici stan s prezentací projektu Místního akčního
plánu (MAP) vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zábřeh II. Projekt, zaměřený na kvalitu vzdělávání
v regionu se prezentoval svými aktivitami - rozvojem polytechniky, neboli zručnosti, jazykovou vybaveností a zábavnou
matematikou.
Děti si tak mohly vlastnoručně vyrobit dřevěnou medaili, zahrát si pexeso s anglicky mluvícím lektorem Cameronem nebo
si spočítat zábavnou metodou pár matematických příkladů.
Ve stánku se představila také legorobotika ve výuce nebo putovní kufříky plné zajímavých knížek, které si školy mezi sebou
půjčují.
(článek o Dni Mikroregionu Zábřežsko zaslán MAS Horní
Pomoraví)

V červenci - září 2019 oslavili nebo oslaví svá
významná životní výročí naši občané. Do dalších
let přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.

Anna Šmýdová, František Schreier,
Hermína Hufová, Edith Kobzová,
Margareta Drtilová, Jiřina Poislová,
Pavel Skoumal, František Tylšar,
Božena Nimmerrichterová, Bronislava Salátová,
Zdenka Stoklasová, Zdeněk Obrusník,
Miroslav Vágner, Terézia Bednářová,
Marie Pavlíková, Věra Čmakalová,
Milada Šimková, Leopoldina Tefferová,
Rostislav Zapletal, Miroslav Panák, Rinaldo Poisl,
Elsa Hufová, Maria Havelková, Karel Benedikt,
Valéria Šínová, Jana Pospíšilová, Václav Beneš,
Jaromír Němec, Jan Pavlík, Jan Kouřil,
Josef Řoutil, Marta Pelinka-Marková

Spouštíme službu SMS InfoKanál

Vážení spoluobčané, obec Rohle Vám nabízí jednoduchý
a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost zahajujeme provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání
důležitých informací za zaregistrovaná čísla Vašich mobilních
telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). SMS InfoKanál
obce bude spuštěn během září letošního roku.
Chcete zdarma dostávat včasné informace v krizových situacích a o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, uzavírkách místních komunikací, termínech mimořádných svozů odpadu, konání kulturních a společenských akcí,
mimořádných změnách v provozní době OÚ a další užitečné
informace spojené se životem ve Vaší obci?
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně OÚ.
Jak se registrovat online? Pomocí webového formuláře na
webových stránkách obce www.obecrohle.cz, hledejte obrázek (Odběr SMS z Úřadu zde!) na úvodní straně webu. Nebo se
registrujte přímo: www.novy.infokanal.cz/reg/Rohle.
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci
později upravit nebo registraci zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ROHLE
mezera CISLO POPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
JANOSLAVICE mezera CISLO POPISNE
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera NEDVEZI
mezera CISLO POPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru
a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer
mezi slovy !!!
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 583 254 025
Příklad:
REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVAKmezeraROHLEmezera123
Zasláním registrační SMS dáváte: Souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce
a jejich orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Registraci lze zrušit zasláním SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ na:
583 254 025.
Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu obce:
Zprávy z úřadu: IK ROHLE Očkování psů proti vzteklině bude
dne 16. 5. 2019 před budovou OÚ v době 18.20 do 18.50 hodin. Více informací na internetovém portálu obce.
Zavedením SMS Info Kanálu se snažíme zkvalitnit život v naší
obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím,
neváhejte a registrujte se. Jen dobré zprávy Vám přeje vedení
obce Rohle.

Novými rohelskými občánky se stali

Jan Jakeš, Jakub Frelich
Rodičům srdečně blahopřejeme.
Opustili nás tito naši spoluobčané.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

„Vše, co se rodí, umírá.“

Zdeňka Berková
Josef Adámek
Věnujte, prosím, zemřelým tichou vzpomínku.

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

