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Vážení spoluobčané,

v prvním čísle Rohelského zpravodaje roku 2020 Vám přináším souhrn informací z oblasti uskutečněných a plánovaných akcí a z činností Obecního úřadu
v loňském i letošním roce.
Na počátku roku 2019 byla zakoupena samochodná fréza Dakr a přídavné zametací kartáče pro využití
úklidu veřejného prostranství pro zimní i letní období. Dále byl zakoupen
starší traktor Zetor, který bude obec
využívat ke své pracovní činnosti.
Traktor může být využíván za stanovenou úplatu i k odvozu různého materiálu pro občany obce. Během roku
bylo nutné vybavit, alespoň těmi nejzákladnějšími nástroji a nářadím, dílnu
Obecního úřadu. Důvodem nového
vybavení byla skutečnost, že veškeré
„dříve“ zakoupené pracovní nářadí
i nástroje byly v nepoužitelném stavu
nebo zmizely neznámo kam. Jako příklad uvádím „záhadné“ zmizení motoru i listu cirkulárky…

Za absolutní paradox považuji
ukončení účtování výroby elektřiny
z instalované fotovoltaiky na zdravotním středisku. Předchozí starosta obce
přestal účtovat v listopadu roku 2016.
Opětovné hlášení stavu fotovoltaiky
a její fakturaci se nám již podařilo obnovit! Za období listopad 2016 až květen 2017 získala obec Rohle do svých
příjmů částku 76 189, 56 Kč. V dalším
zpětném měsíčním účtování a tím i získávání příjmů do rozpočtu obce budeme pokračovat.
Podařilo se obnovit funkčnost monitoringu povodňového systému Rohle.
Po kontaktování firmy Kocman monitoring jsme opět zprovoznili čidlo a celé
monitorovací zařízení. Do adresáře
upozorňování SMS varovných zpráv při
zvýšení hladiny vody v potoce byla nově
přidána i obec Police.
Oblast spolupráce s MŠ a ZŠ Rohle
byla rozšířena o příspěvek obce formou
financování dárků pro děti v mateřské

škole při vánoční besídce. Kolektivu
školky patří velké poděkování za hezkou přípravu prosincové vánoční nadílky pro děti a nácvik vystoupení s velmi
šikovnými dětmi MŠ.
V budobě mateřské školy a školní
stravovny nastala koncem roku havárie
kotle. Po domluvě s ředitelem školy Mgr.
Knéblem a firmou Jutherm, která nám
ochotně vyšla vstříc v rychlé cenové nabídce i dodávce a montáži, byl během
vánočních svátků starý kotel vyměněn
za nový.
V prosinci minulého roku přistoupilo zastupitelstvo obce Rohle na svém
zasedání k jednání a posléze i ke schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výsledkem je navýšení
roční sazby poplatku za domovní odpad
z původních 380 Kč na 450 Kč za osobu
nebo rekreační objekt. Důvodem jsou

neúnosně se zvyšující náklady obce za tříděný i netříděný odpad. V roce 2019 zaplatila obec Rohle za tyto odpady celkem
631 864 Kč. Z toho v příjmech od občanů obce byla vybrána
částka 236 476 Kč. V odpadovém hospodářství nesla obec podíl financováním 63 %, občané podíl 37 %.
Obecně závazná vyhláška obce Rohle č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného byla upravením novelou zákona
zvýšena z 10 % na 20 % . Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
o místním poplatku ze psů zůstala nezměněna.
V loňském roce přispěla obec Rohle Sboru dobrovolných
hasičů na podporu činnosti kolektivu Mladých hasičů a pohárovou soutěž hasičských družstev částkou 12 000 Kč. Pro
jednotku SDH získala obec dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve
výši 12 000 Kč. Celá částka byla čerpána k odborné přípravě,
zásahu, vybavení a opravám JSDH Rohle.
Ráda bych poděkovala ochotným členům Spolku rybářů
obce Rohle za instalaci nové krytiny střechy na chatě Vydra
u vodní nádrže. Spolek rybářů investoval vlastní prostředky
a práci do výměny krytiny bez nároku na finanční příspěvek
obce.
Do letošního roku vstupuje obec se zůstatkem na účtu
k 31. 12. 2019 v částce 2 091 601,58 Kč. Vzhledem k náročnému financování v minulém roce považuji tuto částku za velmi
úspěšnou.
V roce 2020 jsou plánovány investice spíše menšího charakteru. Důvodem je další plánovaná etapa dokončení rekonstrukce budovy Obecního úřadu a financování úvěru stavby
kanalizace a ČOV. S budováním náročné stavby kanalizace
úzce souvisí opravy krajských komunikací, které by měly probíhat v druhé polovině letošního roku. V únoru již započalo
jednání se Správou silnic Olomouckého kraje ohledně projektu a financování. V současné době čeká Rohle i Kamenná na
vyhotovení a představení projektu, poté proběhne dvoukolové výběrové řízení.

V Nedvězí je na žádost občanů plánováno zpevnění místní
komunikace. Příjezdová cesta k rodinným domům je vymílána
přívalovými dešti a vodou z pastvin. V tomto úseku asi 10 m
bude tok zaskružen a zaštěrkován. O úpravě se nyní jedná
s povodím Moravy. V Janoslavicích zakoupila obec pozemky
v celkové výměře 298 m2, na kterých je počítáno s úpravou
pro sběrné místo tříděného odpadu a parkováním osobních
automobilů. V Rohli je připravena nová kovová brána a branka
pro příjezd ke kulturnímu domu, instalace je plánována v dubnu. Během letních prázdnin je počítáno s investicí pro rekonstrukci schodů k mateřské škole a školní jídelně.
V oblasti obnovy staveb drobné architektury místního významu je v rozpočtu obce počítáno s investicemi na očištění
a konsolidaci sochy sv. Rocha u hřbitova v Rohli a rekonstrukcí
pomníku partyzána Josefa Pospíšila u Janoslavic.
Letos bude dokončena poslední etapa ošetření stromů rostoucích mimo les. Odborně budou provedeny ořezy
a upevnění nových vazeb korun skupiny lip u hřbitova v Rohli.
Na únorovém zasedání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet obce pro rok 2020. Tady bych ráda upozornila
na změnu výše financování ZŠ a MŠ Rohle, kde ředitel školy
Mgr. Pavel Knébl žádal na provoz a výjimku 1 400 000 Kč, tedy
o 500 000 Kč méně než v minulém roce. Pevně tedy věřím, že
škola bude financovat své náklady hospodárně a během roku
nedojde žádost o navýšení. Mgr. Knéblovi patří také velké poděkování za úspěšné dokončení renovace třech učeben v budově základní školy. Žákům i učitelkám přeji v nové kuchyňce,
multimediální a keramické učebně, mnoho úspěchů a získání
nových poznatků a zkušeností.
Poděkování patří všem místním spolkům, organizacím
a ochotným jednotlivcům za uskutečnění a pomoc v přípravách společenských a kulturních akcích v obci.
Přeji Vám radostné a klidné jarní dny.
Eva Petrášová, starostka obce

Základní přehled financování obce v roce 2019:
Traktor – 135 000,00 Kč
Malotraktor Dakr – 60 000,00 Kč
Kartáče k malotraktoru – 37 330,00 Kč
Betonové lavičky Janoslavice – 12 000,00 Kč
Přepážka pošta – 55 000,00 Kč
Brána KD – 37 994,00 Kč
Kotel a čerpadlo v budově MŠ – 157 615,00 Kč (financováno
z rozpočtu obce v roce 2020)
Koupě pozemku v Janoslavicích – 21 156,00 Kč

Rekonstrukce budovy OÚ – 2 682 402,79 Kč
ZŠ a MŠ Rohle: na provoz a výjimku – 1 900 000,00 Kč
Veřejné osvětlení v Rohli, Nedvězí a Janoslavicích – elektřina:
97 300,00 Kč, opravy a služby: 23 400,00 Kč
Odpadové hospodářství: bioodpad – 188 579,00 Kč, směsný
komunální odpad – 376 084,00 Kč, nebezpečný odpad –
29 981,00 Kč, objemný odpad – 37 220,00 Kč
Svazek obcí Bradlo – 1 750 000,00 Kč

Janoslavičtí důchodci
Loňský kalendář jsme vyměnili za letošní, týdny utíkají jako
voda v potoce a my jsme v únoru započali již desátou sezónu
našich setkávání. A nebylo to ledajaké setkání, své krásné devadesátiny s námi oslavil pan František Smejkal.
Je nás patnáct a rádi se spolu vídáme, rádi si povídáme,
k narozeninám si popřejeme hlavně hodně zdraví, umíme se
smát. V červnu a prosinci si zpíváme s harmonikou a houslemi pana učitele Boleslava Sadila ze Sudkova, ožije ozembouch
v rukou pana Františka Smejkala a je radost poslouchat zpěv
pana Františka Schreiera, paní Ludmily Bartošové, pana Josefa
Pastorka i ostatních.
Leckdo si řekne: co má důchodce na práci? Ale má. Pro
rohelskou školu sbíráme vršky z plastových lahví a tiskoviny,
časopisy, nepotřebný papír, toho jsme za poslední čtyři roky
předali 976 kilogramů. Také se staráme podle svých sil o své
domky a zahrádky, chováme domácí zvířata a čas vyplňujeme

rozličnými zálibami. Pan František Smejkal s panem Františkem Schreierem jsou znalci janoslavické historie a velice rádi
se s námi dělí o své vzpomínky, paní Kamila Janků plete pomlázky a koše z vrbového proutí a vyřezává z lipového dřeva
nádherné ptáčky. Paní Anna Augustinová s manželem chovají
ve voliérách exotické ptactvo a paní Anna Sittová s panem Vítem Sittou na zahradě daňky i ovečky, jejich chovy se stávají
cílem procházek nejen místních, ale i přespolních. Máme také
dvě dobré duše našeho náměstíčka, paní Anna Augustinová
se vzorně stará o jeho vzhled, pan Josef Pastorek kolem něj
udržuje v čistotě potok.
Každý z nás umí něco jiného, každý z nás se snaží využít každičký den a třebaže nám čas tak nějak rychleji utíká, přejme
si ještě hodně pohodových středečních odpolední každý třetí
týden v měsíci.
Pavla Pastorková

Zpráva z rohelské školy
Zdravíme Vás ze školy a školky.
V následujících řádcích vám nabízíme
informace o tom, co se nám ve škole
povedlo, co je u nás nového, ale i o tom,
co nás ještě čeká. Druhé pololetí školního roku je již v plném proudu a my už
máme za sebou hned několik projektů.
V druhé polovině února nás navštívili angličtí lektoři, kteří působí v rámci
MAS Horní Pomoraví. Díky tomu jsme
mohli nabídnout žákům ze šablon
projektové dny, kdy se dozvěděli zajímavosti o Venezuele, Rakousku a USA.
Lektoři angličtiny zavítali dokonce i do
mateřské školky, kde si s dětmi zahráli
anglické hry. Více zachytili žáci ve svých
příspěvcích.

Projektové dny
V pondělí k nám přijel Mr. Cameron Ramsey. Povídal
nám o Jižní Americe a Venezuele. Pouštěl nám prezentaci
a ukazoval fotky. Potom jsme kreslili mapu Jižní Ameriky.
Bylo to velmi zajímavé a zábavné. V úterý přijela slečna Lea,
která nám povídala o Rakousku a o svém rodném městě
a pouštěla nám ukázku tance a hymny, a pak nám dala různé
otázky např.: Co jsme dělali o víkendu? Jaké máme rádi filmy
atd. V pátek k nám přijely slečny Valerie a Tina. Valerie nám
povídala o USA a různých zajímavých místech, které tam
můžeme najít. Jednou bych se tam chtěla podívat. Tina nám
ukazovala prezentaci o Slovinsku a národních zvycích.
Lenka Prachařová

Škola a cizí země

Michael Cameron Ramsey
V pondělí 24. 2. k nám přijel Michael Cameron Ramsey.
Pochází z Venezuely. Měli jsme projekt na 4 hodiny o jeho
hlavním městě, atd. Dále jsme s ním komunikovali a měli
jsme nakreslit Jižní Ameriku a pojmenovat všechny státy
a vyjmenovat hlavní města.
V úterý 25. 2. k nám přijela Lea z Rakouska. Má 18 let.
Měla projekt na 2 hodiny o jejím státu Rakousku, ukazovala
rakouskou národní hymnu a různá města např. Graz, které
bylo její rodné město. Mluvili jsme s ní tak, že měla přichystané
papírky s otázkami.
V pátek 28. 2. k nám do školy přijela Valerie z Ameriky.
Projekt zabral cca 1 hodinu. Ukazovala její rodné město a jiné
města např. New York a San Francisco. Nějakých 8 měsíců
bydlela na lodi, kde zpívala.
V pátek 28. 2. k nám do školy přijela Tina ze Slovinska.
Projekt zabral cca. 45 minut. Ukazovala národní hymnu, také
přírodu. Pustila Včelku Máju a řekla, že máme společná slova,
kolik jich uslyšíme v češtině?
Jiří Mauler
Pro starší žáky jsme připravili ve středu 4. 3. Etické dílny
na téma: Na vlně emocí s výbornou lektorkou Ing. Eliškou
Krmelovou. Žáci si vyzkoušeli vytvořit ve skupinách rozhovory
k filmové ukázce. Dále si vyzkoušeli, jak utřídit své vlastní
emoce. Zjistili, že jedna situace může vyvolat různé emoce
u zúčastněných lidí.
Mladší děti se mohly zúčastnit Maškarního karnevalu,
který se konal v neděli 23. 2. v Kulturním domě v Rohli ve
spolupráci s místními hasiči. O program se postarala skupinka
mladých lidí z Domu dětí a mládeže Magnet Mohelnice. Děti
si tento svůj den jistě užily. Měly možnost tancovat, soutěžit
a samozřejmě se bavit.

V průběhu března oslaví žáci výročí J. A. Komenského
v projektu „Škola hrou“ a opět přespíme ve škole ve společnosti
dobré knihy při Noci s Andersenem.
Akce, které nás čekají v nejbližší době:
11. 3. Dopravní výchova pro 1. stupeň DDM Mohelnice
20. 3. Projektový den J. A. Komenský –Škola hrou ( 5.-9. ročník)
27. 3. Tradiční Noc s Andersenem.
7. 4. Velikonoční dílny
16. 4. Třídní schůzky žák, rodič, učitel, sběr papíru
23. 4. Zápis do první třídy
30. 4. Výlet na farmu Probio ve Starém Městě ( 5.- 9. ročník)
11. 5. Besídka pro maminky
13. 5. Komunitní osvětové setkání s rodiči na téma: Jak se
domluvit s dnešními dětmi.
Rodičovská akční skupina
V lednu proběhlo první setkání skupiny akčních rodičů.
Jednou za měsíc se scházíme ve škole, protáhneme tělo, něco
dobrého si připravíme, sdílíme recepty, povídáme si o zdravém
stravování, různých přístupech k výchově a ekologii v našem
životě. Zveme všechny, kteří mají potřebu si popovídat, zasmát
se v příjemné atmosféře, probrat řešení svých problémů a podílet se na pozitivních změnách ve škole i školce v Rohli.
Samozřejmě plánujeme spoustu dalších aktivit a výjezdů,
které bychom chtěli uskutečnit ještě v tomto školním roce.
Mezi některé z nich na druhém stupni patří zhlédnutí filmu
V síti a návštěva výchovného koncertu se zpěvákem jménem
Pokáč.
Tradiční sběr starého papíru by měl proběhnout v termínu
16. - 17. 4. – ještě nemáme potvrzeno.
Všichni se také moc těšíme na jaro, až budeme moci trávit
více času venku nejen učením, ale také staráním se o školní
zahradu. Čeká nás zde spousta práce. Kdybyste měli navíc nějaké stromky, keře, či jiné rostlinky nebo bylinky na výsadbu,
rádi je v našem areálu zasadíme.
Více informací se můžete dozvědět na webu školy nebo
letácích, pokud máte nějaký námět, připomínku, nápad, nebojte se na nás obrátit mailem, telefonicky nebo si domluvte
schůzku.
V neposlední řadě bychom Vám všem chtěli popřát krásné
jarní svátky, hodně sluníčka nejen ve vašich zahradách, vašich
domech, ale hlavně hodně sluníčka ve vašich životech. Všem
bychom chtěli zároveň poděkovat za spolupráci. A protože
březen je měsíc knihy, rozloučím se příhodným citátem velkého spisovatele Hanse Christiana Andersena.
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý
rok nové, nádherné vydání.“
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

Z činnosti SDH

Máme za sebou dva měsíce letošního roku 2020. Tyto dva měsíce byly pro
naše členy docela náročné.
Rok jsme začali jako tradičně Výroční valnou hromadou, která proběhla
11. ledna 2020 v hasičské zbrojnici. Letos uplynulo pětileté volební období,
tak byla valná hromada volební. Na valné hromadě byla zhodnocena činnost
SDH za loňský rok, přednesena zpráva
o hospodaření a byl schválen plán činnosti na další období. Ve složení výboru došlo ke změnám: starostou SDH byl
zvolen p. František Lass, jako náměstek
starosty p. Miroslav Vágner a velitelem
SDH se stal p. Pavel Kondler.
Touto cestou bych chtěl poděkovat předešlým členům výboru za práci,
kterou odvedli při činnosti SDH. Zvláště
chci poděkovat dlouholetému starostovi p. Miroslavu Vágnerovi za jeho činnost ve funkci, kterou vykonával svědomitě 25 let.
Další náročné akce nás čekaly v měsíci únoru. 15. února jsme uspořádali už
poněkolikáté závody MH započítávané
do ligy MH okresu Šumperk. Soutěž
proběhla v našem KD a účastnilo se jí
58 pětičlenných hlídek. V této velmi
silné konkurenci se neztratila ani naše
družstva. Družstvo kategorie mladších
se umístilo na pěkném pátém místě

a družstvo starších skončilo na místě
třináctém.
Chci poděkovat všem, kdo se na
této akci podíleli, zvláště obsluze v kuchyňce, pro které to byl při počtu závodníků velký zápřah. Dále chci poděkovat obci za zapůjčení KD a Olomouckému kraji za příspěvek na hodnotné
ceny.
Hned další víkend nás čekal tradiční
hasičský ples a dětský maškarní karneval, který jsme pořádali společně se ZŠ

Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku Rohle
Členská základna našeho spolku zůstala beze změny až na
to, že každý z nás je starší o jeden rok. S přibývajícím věkem
klesá aktivita a ochota některých členů řádně pracovat ve prospěch přírody, zvěře a myslivosti. Přesto jsme udělali v průběhu roku v honitbě hodně práce. Nezapomněli jsme ani na zdokonalování svých mysliveckých dovedností. V dubnu proběhly
na střelnici v Žadlovicích tradiční cvičné střelby z brokovnice
na loveckém kole, při kterých jsme si nejen vyzkoušeli svůj
postřeh a přesnou mušku, ale také jsme našli čas na společné
občerstvení a probrání důležitých i méně důležitých událostí.
V květnu se naše pozornost soustředila na nejnáročnější a jednu z nejdůležitějších činností, kterou je záchrana mladé srnčí
a zaječí zvěře před krutou smrtí při sekání trvalých travních
porostů. K tomu jsme zakoupili nové zvukové a světelné plašiče, na které jsme uplatnili možnost dotace z Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Díky letité spolupráci se zemědělci, kteří
hospodaří v naší honitbě, se nám daří těmto škodám na zvěři
částečně předcházet.
Je velmi důležité skloubit termín sečení trvalých travních
porostů s procházením těchto travin a instalací plašičů. Při
této činnosti nám vydatně pomáhají naši lovečtí psi. Je to fyzicky i časově náročná práce. Přesto se nám, také díky mírně
posunutému termínu první seče, podařilo ochránit většinu
narozené mladé zvěře. I přes naše úsilí však bylo 8 ks srnčat
zabito sekačkami. Možná jich bylo i víc, ale ta jsme nenašli.
Je vždy velmi smutný pohled na sotva narozené srnče, které
má useknuté běhy, hlavičku nebo rozseknutý trup a na srnčí mámu, která se několik dnů vrací na místo, kam naposledy
srnče odložila a pískáním se ho snaží přivolat. Pro vyhledávání

Rohle. Obě akce se vydařily a těšily se
velkému zájmu návštěvníků.
Už jsme zaznamenali také několik
výjezdů. Ve všech případech se jednalo
o odstranění stromů z komunikací, které spadly vlivem silného větru. V posledních letech i u naší jednotky tento druh
zásahů narůstá.
Letos nás z větších akcí ještě čeká
Pohárová soutěž hasičských družstev,
která proběhne 26. 7. na hřišti v Kamenné.
František Lass

srnčat se zkoušejí a již existují i moderní, ale dražší postupy
např. drony s termovizí.
V průběhu roku jsme vybudovali 5 nových a opravili 4 kazatelny a posedy. V letošním roce se budeme soustředit na
vybudování nových krmelců k zimnímu přikrmování spárkaté
zvěře.
Koncem léta jsme zakoupili 120 ks 8 týdenních bažantů,
z nichž část jsme vypustili do honitby na podzim a 30 ks
jsme zakomorovali přes zimu ve voliéře, abychom je letos
na jaře mohli také vypustit do přírody. Máme vyzkoušeno,
že tato, na jaře vypuštěná zvěř, dokáže vyvést mladé bažantíky. Je potom příjemným zpestřením pro vnímavé návštěvníky přírody vidět bažantí slípku s kuřátky nebo večer,
případně ráno slyšet kodrcání bažantích kohoutů. Drobné
zvěře je v naší přírodě stále méně vlivem různých příčin.
Jednou z mnoha je nedostatek přirozených krytů. Proto se
již mnoho let snažíme zlepšovat přírodní prostředí v naší
honitbě výsadbou stromů a keřů. V loňském roce jsme zakoupili a vysadili mimo jiné také 40 ks plodonosných dřevin
starých odrůd jabloní, hrušní, třešní, jeřábů atd. Díky vstřícnosti Obce Rohle, která poskytla finanční prostředky na nákup ovocných stromků, jsme mohli s pomocí žáků ZŠ Rohle
vysadit jednostrannou alej sladkoplodých jeřábů a remízek
z třešní, švestek, hrušní a jabloní v Rohli u vodárny. V této
činnosti bychom měli i nadále pokračovat. Chtěl bych,

aby se nám také podařilo ve spolupráci s Obcí a vlastníky
pozemků, vybudovat ve vytypovaných lokalitách zařízení
k zadržení vody v krajině (tůně a mokřady), která přispějí
ke zlepšení životních podmínek živočichů od bezobratlých,
přes ptáky až po obratlovce.
V říjnu jsme připravili 25 q směsi obilovin, 80 q cukrovky
a 5 q kamenné soli pro zimní přikrmování zvěře. Přesto, že
letošní zima byla velmi mírná, veškeré připravené krmivo zvěř
zkonzumovala. V únoru jsme jako jeden z mála mysliveckých
spolků provedli léčení spárkaté zvěře přípravkem proti oblým
červům a střečkovitosti. Ve stejném měsíci také proběhlo sčítání zvěře, které je základem pro myslivecké plánovaní na další
období.
Samozřejmě jsme se také věnovali průběžnému lovu
spárkaté zvěře. Do konce února t. r. jsme ulovili 63 ks černé
zvěře, 16 ks daňčí zvěře, 34 ks srnčí zvěře a 2 ks mufloní zvěře. Přehlídka ulovené zvěře okresu Šumperk, oblasti Zábřeh
a Mohelnice, se tradičně konala 22. a 23. 2. 2020 ve Vyšehoří.
Všechny předložené trofeje z naší honitby bylo ohodnoceny
zeleným bodem, což znamená správný lov.
Děkuji všem aktivním členům našeho mysliveckého spolku, rodinným příslušníkům a také kamarádům, kteří nám pomáhají nejen při pracech v honitbě, ale také při organizování
našich společenských akcí.
MUDr. Antonín Kutálek

19. myslivecký ples
18. 1. 2020 se konal
19. ročník mysliveckého plesu
v Rohli. Jeho příprava začíná
vždy o několik měsíců dříve
zajišťováním
dostatečného
množství zvěřiny pro následnou přípravu mysliveckých
specialit, postupným získáváním různých druhů zvěře do
tomboly a samozřejmě oslovováním sponzorů, kteří nám
již několik let zůstávají věrni.
Díky tomu můžeme hostům
v tombole nabídnout dostatečně kvalitní ceny.
V pátek před konáním
plesu je nutné připravit
sál, včetně výzdoby mysliveckými trofejemi. V sobotu brzo ráno se sejdou
osvědčení kuchaři a jejich
pomocníci, aby v dobře vybavené kuchyni připravili
z naložené zvěřiny chutnou krmi. Večer v 19.00 hodin jsou již všichni organizátoři z řad členů Mysliveckého spolku Rohle a jejich rodinných příslušníků připraveni na příchod hostů. Letos jich bylo o něco méně,
než v předchozích letech, ale myslím, že se všichni dobře
bavili.
Úvod plesu obstaraly trubačky Tria quercus, které předvedly ukázky lovecké hudby. Bylo to po několika letech připomenutí, že i hudba patří k myslivosti. V průběhu večera
představily Rohelské Radušky nové číslo s názvem „Uklízečky“ s hostujícím VIP sólistou a po krátké přestávce hosté tleskali také osvědčené „Ruské Máše“, se kterou na tomto plese
Radušky vystoupily po 10 letech.

K tanci a poslechu hrálo oblíbené duo – otec a syn Tylšarovi z Uničova. Večer ubíhal svým tempem, připravené speciality v kuchyňce a ceny v tombole postupně mizely. O půlnoci
začalo losování posledních, vlastně prvních, 20 cen. Výherci
se radovali a ti, kteří vyhráli některý z pěti kusů spárkaté zvěře přemýšleli, jak ho dopraví domů a jak s ním posléze naloží.
Ples skončil v neděli ve 3.00 hodiny ráno. Na organizátory odpoledne čekal ještě úklid celého sálu a všech použitých
prostor. Ale i to zvládli bravurně se zkušeností předchozích let.
Již nyní Vás zveme na jubilejní 20. ročník našeho plesu,
který se bude konat 16. 1. 2021.
MUDr. Antonín Kutálek

Curiculum vitae – O. Jaroslav Šíma

V neděli 1. 3. 2020 oslavil své 65. narozeniny rohelský
kněz, Otec Jaroslav Šíma. Po skončení mše svaté v kostele sv.
Martina v Rohli mu k životnímu jubileu popřáli místní farníci
hodně zdraví a Božího požehnání. Současně mu předali
drobné dárky. Požádali jsme pana faráře o stručný životopis,
který si můžete přečíst.
Narodil jsem se v nejkrásnějším koutu Slezska – v Hradci
nad Moravicí, kde se nachází pohádkový Červený zámek, který
vybudoval kníže Karel Maria Lichnowský . Já jsem se ovšem
nenarodil na zámku, ale v podzámčí. Narodil jsem se v době
reálného socialismu, 1. března 1955 do dělnické rodiny, dle
tehdejšího názoru, do rodiny vládnoucí třídy. Naše rodina se
však na vládnutí nepodílela, neboť byla křesťanská, tedy žijící
v náboženském tmářství. A to mně dávali soudruzi pořádně
znát. Převýchova na uvědomělého člověka pracující třídy se
jim nedařila. Šlapali a dusili můj proletářský původ. S velkými
potížemi jsem „prolezl“ tehdejším vzdělávacím systémem.
Nakonec se mi podařilo, bez svazácké košile, odmaturovat na
Střední zemědělské technické škole. Potom vedla moje cesta
do povinné vojenské služby, kde jsem se zbraní v ruce bránil
socialistický blok.
Když jsem dobojoval, ocitl jsem se v „ministrantském kurzu“, přesněji řečeno na Cyrilometodějské fakultě v Litoměřicích. Po ukončení akademického studia jsem byl v roce 1982
vysvěcen a první mši svatou jsem slavil v rodném městě. Můj
duchovní start nastal v Holešově nedaleko Sv. Hostýna. Po
dvou letech jsem byl vypovězen kvůli stížnosti soudruha církevního tajemníka RSDr. Čajánka (původně „gorily“ Klementa
Gottwalda). Pokud jsem někdy v životě potkal ďábla, tak byl
zcela určitě v něm. Mé putování po moravských krajích po-

Střípky z historie - Janoslavice
V srpnu 1945 zapsal svůj poslední zápis do janoslavické
obecní kroniky řídící učitel František Sedlák. Po svém čtrnáctiletém působení na místní škole odešel koncem prázdnin na
nové působiště do Lukavice. František Sedlák ke svému poslednímu zápisu napsal: „Srostl jsem s obcí a zdejším lidem,
takže odchod bude mně i mé rodině dosti nesnadný! Za tuto
dobu snažil jsem se zachytiti ve školní i obecní kronice události nejdůležitější a vystihnouti, pokud možno, ducha doby.“
1945 - Rok věkopamátný, osudový. V očekávání událostí
konečných nastal 6. květen, deštivá neděle. Už od rána sundávány německé nápisy a znaky a očekávali jsme s nedočkavostí
našich osvoboditelů. Před námi na východ byl poměrný klid,
obsazování území téměř bez boje a hladce. Ale „SS mani“ vytvořili poslední obrannou linii na řece Moravě s městy Úsov
– Mohelnice, Šumperk – Zábřeh. Tedy jsme věděli, že nás fronta nemine, přes to byla vesnice vyčištěna od pozůstatků „třetí
Říše“ a chystaly se československé i ruské prapory.
Tak nadešel den 7. května, pondělí. Odpoledne jsme nedočkavě vyhlíželi sovětské oddíly, neboť jsme byli dosud zleva
od Úsova a Police ohrožováni německými tanky, které se tam
shromažďovaly. Od rána byl v dědině svátek a konány přípra-

kračovalo. Od roku 1984 jsem byl farářem v Konicích, Jesenci,
Šubířově a Skřípově. V roce 1990 se zachtělo některým mým
spolubratřím tuto štaci získat. Z počátku jsem jejich nápady
blokoval, ale nakonec jsem musel ustoupit. Generální vikář
Dr. Kadlčík mně předložil mapu olomoucké diecéze a ukázal
na neobsazená místa. Tak jsem svou přítomností zaplnil vakuum Dubicka, Rohle a Třeštiny. Od roku 1992 přibyly Loštice, od
roku 1993 Moravičany. Loštice jsem opustil v roce 2000, Moravičany v roce 2001. Nyní, když sepisuji tento svůj životopis,
je rok 2020. Zůstala mně farnost Dubicko, Rohle a Třeština. Ve
své duchovenské kariéře jsem se dostal vysoko, dokonce až na
post kostelníka!?
Každý to má nějak nastavené. Jedině papež František by
tento karierní postup ocenil. Doufám, že i Pán Bůh. Ten určitě.
„Kdo se ponižuje, bude povýšen“. Teď mi zbývá jen dobře
umřít.
Váš O. Jaroslav Šíma
vy k uvítání osvoboditelů i osvobozené republiky. Na hrozící
německé nebezpečí se moc nedbalo. Naši chlapci – partyzáni,
donesli ráno z Rohle zbraně a střelivo, co složil „Volkssturm“
a hlídkovali ve vesnici i venku. O ½ 4 h vyjeli první sovětští vojáci do vesnice, od Rohle. Za nimi celé kolony, dělostřelci, technický oddíl, pěchota. Uvítání bylo slavnostní a dojemné. Velící
důstojník byl přivítán ruským proslovem mládence J. Navrátila,
starosta obce F. Bartoš přivítal naše osvoboditele za obec a slíbil
poslušnost, za školní děti přivítala vítěze žákyně Věra Sedláková
a podala veliteli kytici květů. Dechová hudba janoslavické kapely vyhrávala u kaple a říznými pochody, vítala nové a nové ruské
kolony, mezitím co děvčata věnčila uzdy koňů květy a červenými stužkami. Sovětští hrdinové byli tímto vítáním velmi udiveni
a dojati a prohlašovali, že takové pocty se jim dosud nikde nedostalo. Dlouho do odpoledne tonula vesnice v rušném vítání
osvoboditelů. K večeru odjela část vojska přes les do Hrabové,
kam přijela včas, aby odrazila německé tanky, obsadila Hrabovou a Leštinu a zachránila most a tím usnadnila dobytí Zábřeha. Ráno 8. května odjely basarie, které tu nocovaly na Úsov
a zahájily palbu na Lukavickou továrnu, která Němcům sloužila
za tvrz, dále Mohelnici, kde boj trval až do ˝ noci, kdy nastalo
příměří a konec boje, neboť i na východní frontě nabídlo německé vedení rekapitulaci. Krásný most Masarykův u Lukavice
vyhozen Němci po povětří, rovněž most u Mohelnice a Zábřeha. – Ale ještě 9. května ve středu se v lesích bojovalo, neboť
některé oddíly německé neuposlechly rozkazu vrchního velení
a pokračovaly v boji. – Ale již přišla zpráva o osvobození Prahy,
kam pronikly tankové armády z Dolního Slezska přes Krkonoše.
A tak dovršeno osvobození vlasti a všude vládla nepopsatelná
radost a nálada. V městech a vesnicích utvořeny místní Národní
výbory, které převzaly v obcích správu do svých rukou. Zdejší
škola neutrpěla ubytováním uprchlíků a vojska, neboť obec leží
na vedlejší silnici. Dík těmto okolnostem dělo se vyučování nerušeně od 5. května a již 11. května zahájeno vyučování v obou
třídách.
Přepsala Eva Petrášová

Masopustní průvod

Příprava masopustu začala už ve čtvrtek zabíjačkou dobře
vykrmeného prasátka u Benediktů, z kterého Karel Benedikt
s manželkou a pomocníky připravili tradiční zabíjačkové
speciality – jitrnice, jelita, tlačenku, kroupy, bouřku i bílou
polévku a také sádlo. Výpečky a řízky ochotně připravily
kuchařky ve školní kuchyni v sobotu dopoledne.
Masopustní průvod v Rohli se letos konal v sobotu
29. 2. 2020. Před desátou hodinou se na horním konci obce
sešli dospělí i děti v masopustních maskách. I letos přijel
pan Martin Zbořil s manželkou Petrou na voze taženým
párem vyšňořených statných noriků. Na vůz se těšily hlavně
děti, protože se mohly na voze vézt. Hned ho také obsadily.
Rohelanka zahrála první skladbu a poté starostka obce předala
maskám povolení ke vstupu do obce a symbolicky také klíče od
domů. Průvod, v čele se stárkem vedoucím medvěda, se vydal
do vesnice. Hned u prvních domů nás přivítali jejich majitelé
s připraveným občerstvením. U každého takového domu
hudba zahrála, aby medvěd mohl tančit s hospodyňkami.
K průvodu se postupně přidávali další lidé, takže při zastávce
ve středu obce už průvod tvořilo téměř 50 účastníků. Počasí
nám přálo, až po poledni začal poletovat sníh, ale ten nikomu
nevadil.
Poslední dvě zastávky z celkových šestnácti nás čekaly
ve mlýně u Gintherů a u Králů, také zde byl připraven stůl
plný různých pochoutek a laskomin. Od mlýna se děti trochu
proběhly, aby se na voze mohli svézt také unavení muzikanti.

Zprávy z obecního úřadu
Počet obyvatel
Přehled počtu obyvatel ke dni 31. 12. 2019: Rohle - 428,
Janoslavice - 124, Nedvězí - 77. Celkem: 629 obyvatel.
Místní poplatky
– Poplatky za domovní odpad, psy a hřbitovní služby se
vybírají v kanceláři OÚ Rohle od 1. 3. 2020 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 450 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. 2020.

Policie České republiky – Přehled o činnosti
a dění v obcích Rohle, Janoslavice a Nedvězí v roce 2019
Na teritoriu obce Rohle, včetně částí Janoslavice a Nedvězí
byly v roce 2019 evidovány celkem dva trestné činy, z toho
jeden případ nebyl objasněn. Z objasněných trestných činů
v počtu 1 se jednalo o ohrožení pod vlivem návykové látky.
Bylo evidováno celkem 41 přestupků, kdy z toho bylo
27x přestupek v dopravě, 7x přestupek proti občanskému
soužití, 5x přestupek proti majetku, 2x přestupek volné
pobíhání psa.
V průběhu roku byly provedeny preventivní dopravně
bezpečnostní akce se zaměřením ke snížení dopravní
nehodovosti, dále akce zaměřeny na požívání alkoholických
nápojů mladistvými osobami v restauračních zařízeních,
požívání alkoholických nápojů před a při jízdě u řidičů
motorových i nemotorových vozidel.
Kontakty Policie ČR - linka 158 nebo policejní stanice
Libina tel. 974 789 471, e-mail: su.oo.sumperk.pslibina@pcr.cz
nebo na OOP Šumperk tel. 974 779 651.

Medvěd, stále při síle, velmi
dobře plnil své úkoly až do
konce. Při našem příchodu
do kulturního domu byl již
prodej zabíjačkových specialit
v plném proudu. Unavení, ale
stále veselí účastníci průvodu
se posilnili teplým jídlem
a konečně si mohli sednout.
Závěrem je nutné poděkovat
všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu celé akce.
MUDr. A. Kutálek

Odpadové hospodářství
– Svozová společnost EKO – UNIMED Medlov, která zajišťuje
svoz směsného komunálního odpadu informuje:
– Dle zákona o odpadech je nutné komunální odpad
vhazovat do popelnic již vytříděný. Popelnice, ve kterých se
bude vyskytovat tříděný odpad, nebudou svezeny. Kromě
papíru, plastu, kartonových obalů, skla, kovu, se jedná také
o odpad biologicky rozložitelný, který je zakázáno ukládat
na skládky!
– Občas se vyskytnou popelnice přeplněné - přetížené, nejdou
vyklopit. Ve většině případů je to stavební či bio odpad
na spodní části popelnice „zamaskovaný“ komunálním
odpadem. Taktéž nebudou svezeny.
– Výsyp popelnice s teplým popelem také nelze svážet.
– V každé popelnici, která nebyla svezena, pracovníci
zanechávají lístek s důvodem PROČ.

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 4. a 11. ledna 2020 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 tři skupinky koledníků. Všem ochotným, menším
i větším, tříkrálovým koledníkům i štědrým dárcům patří
velké poděkování.
Celkem bylo vybráno v našich obcích 21.281 Kč, z toho
v Rohli 12.800 Kč, v Janoslavicích 5.842 Kč a v Nedvězí
2.639 Kč.

Setkání s Charitou Zábřeh

V polovině ledna letošního roku proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu veřejné setkání s Charitou Zábřeh. Ochotní
a vstřícní pracovníci Charity představili projekt „Podpora pečujících osob“, který zajišťuje finanční prostředky čerpané
z EU. Projekt přináší možnost nabídnout pomoc rodinám, ve
kterých pečujete o své blízké. Projekt nabízí zaškolení v péči,
podporu odborníků v otázkách péče, výživy, rehabilitace a komunikace, předvedení a možnost vyzkoušení různých zdravotnických a kompenzačních pomůcek, rady ohledně zajištění
financí na péči a možnost promluvit si a popovídat. Představeny byly i ostatní potřebné služby poskytované Charitou.
Bližší informace Vám poskytne: Mgr. Barbora Miklasová,
tel.: 736 509 407, e-mail: projekty@charitazabreh.cz

Omezení hlučných prací v neděli

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.

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 chodníku. Žádáme občany, aby svá
auta parkovali na svých pozemcích z důvodu bezpečné průjezdnosti místními a krajskými komunikacemi.
Rovněž žádáme občany, aby opravy a servis vozidel, prováděli na svých soukromých pozemcích a nevyužívali veřejné
prostranství.

Kalendář akcí - pozvánky:
7. 4. –
23. 4. –
30. 4. –
11. 5. –
15. 5. –

23. 5. –
30. 5. –
30. 5. –
6. 6. –

Velikonoční dílny v ZŠ Rohle
Zápis žáků do 1. třídy v ZŠ Rohle
Čarodějnický rej v Rohli
Besídka pro maminky v ZŠ Rohle
Setkání seniorů Rohle, Janoslavic a Nedvězí v KD Rohle od 14.00 hod.
Svoz nebezpečného odpadu v Rohli, Janoslavicích
a Nedvězí
Kácení májky v Nedvězí
Den Mikroregionu Zábřežsko v Nemili
Dětský den v KD Rohle

Jubilanti:

Oldřich Huf, Arnošta Šromová, Karel Štefek,
Karla Zabořilová, František Drtil,
Věra Hanousková, Zdeňka Šafářová,
Jaroslav Bednář, Dagmar Ulrichová,
Mária Komendová, 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

Úmrtí: Josef Smrčka, Petr Kondler,
Bohuslava Gřundělová

Narození: Miroslav Maxmilián Král

Pobíhání psů na veřejném prostranství

Žádáme 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.

Informace k tématu Koronavirus

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého
kraje, uvádíme základní informace k tématu Koronavirus COVID-19:
Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které
způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel a teploty.
Ale také by mohl podnítit smrtící choroby, jako je například těžký
akutní respirační syndrom, nebo otevřít dveře jiné nebezpečné
infekci.
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po blízkém kontaktu, který trvá delší dobu. Je to takzvaná kapénková infekce,
která se přenáší vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních
a dolních dýchacích cest.
Textilní roušky chrání člověka pouze před bakteriemi, ne před
viry. Roušky jsou navíc vhodné pouze pro lidi již nakažené. Zabrání tomu, aby nemocní infekci dále šířili. Podle odborníků před viry
ochrání jen respirátory s třídou filtrace FFP3. Uživatel respirátoru
navíc musí pravidelně měnit filtr, aby účinnost ochrany nevymizela.
Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci, trvá přibližně 14 dní. Nakažený
člověk může chorobu šířit už během inkubační doby, aniž má
zjevné příznaky. Největší hrozbu představuje nemoc pro seniory,
chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Nebezpečná je
zejména pro lidi, jejichž zdraví už podlomilo jiné onemocnění.
Zvlášť ohrožující je nákaza pro pacienty trpící nemocemi dýchacích cest, kteří se dalšímu náporu cizorodých látek nedokážou
bránit. Náchylnější k onemocnění mohou být také kuřáci či lidé
trpící alergiemi.
Pokud má někdo podezření, že se novým koronavirem nakazil, měl by zavolat svému praktickému lékaři. Ten zhodnotí příznaky nemoci a vyžádá si informaci o tom, zda pacient pobýval
v ohnisku nákazy. Pak rozhodne o dalších krocích.
Jak se lze nemoci bránit? Postupuje se stejně jako při klasickém respiračním onemocnění v chřipkovém období. Vyhýbejte
se lidem, kteří jsou zjevně nemocní. Dodržujte základní hygienická pravidla – časté mytí rukou. Používejte raději dezinfekci, pokud
jste v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí.
Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí. Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla hygieny a při
kýchání či kašlání řádně užívat kapesníky – nejlépe jednorázové.
V nouzi by si měli zakrývat ústa paží nebo rukávem, nikoliv rukou.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým nařizuje všem osobám s přechodným a trvalým pobytem
v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90
dní nebo zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do
České republiky, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily
tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb
v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství
pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak
jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství
nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
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

