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Vážení spoluobčané,

je za námi doba letních dovolených
a školních prázdnin. Je za námi léto,
které bylo v mnohém jiné. Většina z nás
s obavami sledovala vývoj covidové
situace v České republice a zahraničí.
A i když v našem kraji celoplošné nošení roušek v letních měsících nařízeno
nebylo, změny jsme v blízké době mohli
očekávat. Stalo se tak v mimořádném
opatření od počátku září a vzápětí dalšími novými nařízeními. Roušky tak nyní
nosíme ve všech budovách a než se připraví do tisku číslo tohoto zpravodaje,
budou platit další, jiná nařízení.
Dopady vládních koronavirových
opatření jsou znát i v našem obecním
rozpočtu. Během léta sice vláda kompenzovala obcím částku ve výši 1 200 Kč
na jednoho obyvatele, avšak masivní výpadek příjmů nebyl zcela vyrovnán.
V letošním roce jsou plánované dvě
finančně nejnáročnější akce – budování splaškové kanalizace a rekonstrukce
2. NP v budově obecního úřadu. V současné době jsou již na kanalizaci připojeny všechny obecní budovy. Soukromých nemovitostí je napojeno zhruba
75 %. Velmi dobře hodnotím vzájemnou
komunikaci s našimi občany i chalupáři
při celém procesu zhotovení připojení
na soukromých pozemcích. Majitele nemovitostí, kteří na splaškovou kanalizaci
ještě nejsou připojeni, bych chtěla požádat o aktivnější spolupráci a především
projevení zájmu.
V častých otázkách našich občanů je
hlavním tématem, kdy bude zhotoven
nový povrch komunikací. Na Krajském
úřadu Olomouckého kraje proběhlo výběrové řízení za účasti pověřených členů Svazku obcí Bradlo. Smlouva o dílo
na zhotovení prací byla uzavřena se
zhotovitelskou společností Skanska a. s.
Úpravy krajských komunikací v obci Rohle a Kamenná započnou v roce 2021.
Povrchy místních komunikací v Rohli
jsou plánovány za spoluúčasti dotačního programu v příštím roce. Během září
a října 2020 proběhne mapování místních komunikací a dopravního značení.
Tato evidence sítě komunikací je nutným podkladem při žádosti o dotaci.

Na květnovém zasedání zastupitelstva obce, byl projednán návrh členů
do hodnotící komise k zadávacímu řízení stavebních prací budovy OÚ Rohle. Zastupitelé navrhli oslovení pěti
konkrétních stavebních firem. Dále byla
zveřejněna na úřední desce obce výzva
k podání nabídek a zadávací podmínky.
Během června proběhlo samotné výběrové řízení. Podáním nabídky projevila
zájem Stavby Rufa s.r.o. z Velkých Němčic. Smlouvu o dílo schválilo zastupitelstvo obce dne 16. 6. 2020.
V období letních prázdnin bylo na
hřbitově v Janoslavicích namontováno
nové polatí přední části plotu. Na nově
instalovaném plotě však někdo do dvou
týdnů úmyslně jednu lať poškodil. V takovém případě vyvstává myšlenka, zda
vynaložená práce a finanční prostředky
k vytvoření něčeho nového, není zbytečná …
V rámci výkopových prací napojení
kanalizace hasičské zbrojnice, vyvstala
nutnost napojit tuto budovu na obecní
studnu odbočkou ze školní stravovny.
Zbrojnice využívala vodu ze soukromého zdroje.
V červenci započalo jednání s firmou
JKV Opava, která předložila návrh osvětlení vánočního stromu v Rohli. Letos se
tedy děti i dospělí mohou těšit na zcela
novou výzdobu stromečku, který nám

bude svítit u budovy základní školy.
Strom bude nazdoben v barvách znaku
naší obce.
Do místních částí byly zakoupeny
nádoby na zimní posyp o velikosti 750 l.
Nádoby i s posypovým materiálem budou umístěny v Janoslavicích na Příhoně a v Nedvězí na Hintervinklu.
V minulém zpravodaji jsem informovala o zrušení registrace dětské lékařky
MUDr. Saxové a následně vyhlášeném
výběrovém řízení Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Ve výběrovém řízení uspěla společnost Mapo Ambulance
s.r.o., která poté zaměstnala MUDr. Saxovou a od 1. 7. 2020 otevřela ordinaci
v Dubicku a Úsově. V Rohli na zveřejněný záměr pronájmu prostor dětské
ordinace nikdo nereagoval, a to ani po
mém upozornění výše uvedené společnosti. O pomoc při zajištění pediatrické
péče pro naši obec jsem se následně
písemně obrátila na krajský úřad. Bylo
mi odpovězeno, že není v kompetenci
kraje tuto situaci řešit, pokud úspěšný
uchazeč po jednání výběrové komise
nečiní kroky směřující k uskutečnění
svého záměru, se kterým šel do výběrového řízení, tj. k uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
pro daný obor a území. Zjednodušeně
řečeno, MUDr. Saxová a spíše ani žádný
jiný lékař pro děti a dorost u nás v obci

ordinovat nebude. Důvodem je malý
počet registrovaných dětských pacientů. Prostory určené pro ordinaci lékaře
byly vymalovány a uklizeny. Nyní se nabízí možnost tady zřídit obecní knihovnu s výhodou samostatného vchodu
a vstupu v přízemí.
Závěrem bych ráda poděkovala
místním spolkům, jednotlivcům a pro-

najímatelům hospůdek v Janoslavicích
a Nedvězí za pořádání společenských
a kulturních akcí během období června
až září. Jednalo se např. o Noc kostelů
v kostele sv. Martina, Hasičské odpoledne, Skotské hry a Třešňový karneval v Janoslavicích, Rozloučení s prázdninami
v Nedvězí, hasičskou Pohárovou soutěž
v Kamenné, Svatohubertskou mši v Ro-

hli, podzimní rybářské závody na přehradě v Rohli.
Do nového školního roku přeji všem
žákům, rodičům a zaměstnancům školy
mnoho úspěchů a hezkých společných
zážitků.
Přeji Vám pevné zdraví a klidné podzimní dny.
Eva Petrášová, starostka obce

Zprávy ze školy a školičky
Milí spoluobčané, zdravíme Vás v novém školním roce.
Minulý školní rok byl díky Covidu–19 zcela netradiční. Museli jsme
školu a vzdělávání přizpůsobovat aktuálním nařízením, která se neustále
měnila, a nebylo to vůbec jednoduché. Vyzkoušeli jsme si vzdělávání na
dálku, které bylo hlavně pro Vás rodiče
náročné. Jsme rádi, že jsme to společně zvládli a děkujeme za Vaši pomoc.
Jak to bylo možné, škola se otevřela
a moc mě potěšilo, že na rozdíl od jiných škol se žáci vrátili v téměř plném
počtu. A my jsme mohli pokračovat
v naší práci.
Přes prázdniny jsme se věnovali ve
škole drobným opravám, úklidu, desinfekci prostor, údržbě zahrady a zabezpečení střechy, do které nám začalo
zatékat. Pokusíme se společně s obcí
nalézt finanční prostředky, aby se již

dosluhující krytina podařila co nejdříve
vyměnit. Také bylo dokončeno napojení
školy i školky na obecní kanalizaci.
I v letošním školním roce máme
opět naplánovanou spoustu aktivit
a tradičních akcí, které se pokusíme
uskutečnit, pokud nám to situace dovolí. Rovněž budeme pokračovat ve
všech projektech, do kterých je škola zapojena a umožní žákům kvalitnější a dostupnější vzdělávání. Věřím, že letošní
rok bude klidnější než ten minulý. Doufáme, že nám situace kolem Covidu–19
nezkomplikuje život. Budeme se snažit
školu udržet co nejvíce v normálu. Jsou
zavedená preventivní opatření, dbáme
na desinfekci, časté mytí rukou a ostatní hygienu. Přesto Vás všechny prosím,
aby jste i vy k opatřením přistupovali
zodpovědně. Pokud Vaše dítě vykazuje
jakékoliv známky nemocí (zvýšená teplota, kašel, silná rýma, a ost.) neposílejte

prosím děti do školy či školky. Vím, že
pro mnohé bude problém zůstávat častěji s dětmi doma, ale jedná se o zájem
nás všech – udržet běžný provoz školy.
Moc děkujeme. Pokud by nastala situace, že bychom byli nuceni školu krátkodobě uzavřít, jsme připraveni vést
s žáky vzdálenou výuku. Máme dostatek
dostupných technologií, aby případné
distanční vzdělávání bylo dostatečně
kvalitní.
Závěrem Vám chci popřát hodně
úspěchů se svými dětmi. Nebojte se
také přijít za námi do školy na přátelské
setkání. Vše dobré totiž pramení z dostatečné komunikace, která je pro nás
důležitá. Vaše děti vychováváme a vzděláváme společně s Vámi. Děkujeme za
dobrou spolupráci.
Přejeme krásné a pohodové podzimní dny.
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

Kalendář akcí:
Sběr starého papíru bude již 24. 9.
a 25. 9. 2019 od 13 do 16 hod. Můžete
donést i starší nefunkční spotřebiče. Za
peníze utržené ze starého papíru budeme pořizovat sportovní vybavení do
ZŠ i MŠ.
9. 9. Informační třídní schůzky v Mateřské školce od 15 hodin na
školní zahradě.
14. 9. II. stupeň film „Na obranu jídla”,
výukový seminář Skutečně zdravá škola
15. 9. 15–17 hod. Odpolední seminář
Skutečně zdravá škola pro rodiče
a učitele
17. 9. Den seniorů – KD Rohle program
mažoretky, děti zpívání I. stupeň
14.00 hod.
6. 10. Dopravní hřiště Mohelnice I. stupeň
23. 10. Dýňobraní
29.-30. 10. podzimní prázdniny
18. 11. Individuální třídní schůzky – žák,
rodič, učitel
27. 11. Vánoční stromeček Rohle, zpívání koled, dárečky k prodeji
4. 12. Mikuláš ve škole a školce

16. 12. Vánoční dílny
29. 1. Pololetní prázdniny
8.-14. 2. Jarní prázdniny
28. 2. Maškarní karneval
26. 3. Noc s Andersenem
30. 3. Velikonoční dílny
20. 4. Zápis do první třídy

24. 5. Dopravní hřiště
10. 5. Besídka pro maminky
27. 5. Dopravní hřiště
Květen – červen
plavání MŠ + I. st. ZŠ
Červen Rohelský cross

Z č i n n o s t i SD H v R o h l i
Jako všechny z nás, tak i činnost SDH
ovlivnila vládní opatření v souvislosti
s epidemií COV 19. Prakticky se v jarních
měsících činnost sboru zastavila. Neuskutečnilo se několik naplánovaných
akcí a činnost se obnovila až v měsíci
červnu, kdy byla postupně uvolňována
vládní opatření.
Nejprve se rozjela činnost kolektivu mladých hasičů. Během posledních
dvou červnových víkendů na naše mladé čekal náročný program. Vše začalo
20.6. soutěží v Bludově, kde proběhly
štafetové běhy. Družstvo mladších si
ziskem 2. a 3. místa vybudovalo dobrou výchozí pozici pro celkové umístění.
Hned další pátek nás čekala noční soutěž v Třeštině, kde se konalo závěrečné
kolo ligy mladých hasičů. Zde získalo
družstvo mladších ve štafetě 4. místo
a v požárním útoku zvítězilo.
V součtu všech závodů ligy tyto
výsledky kolektivu mladších stačily na
celkové 3. místo. Kolektiv starších neodjezdil všechny závody, a proto obsadil
celkové 15. místo.
Hned v neděli proběhlo v Dolních
Studénkách závěrečné kolo hry Plamen. Tentokrát se nám tolik nedařilo.
Ve štafetě dvojic jsme získali 4. místo
a v požárním útoku 8. místo. V celkovém hodnocení to družstvu mladších
vyneslo 3. místo. Družstvo starších obsadilo celkově místo desáté.
Po náročném konci sezony jsme
s kolektivem mladých hasičů (MH) vyrazili první prázdninovou sobotu na tradiční letní soustředění do Nových Losin.
Stejně jako v loňském roce jsme jeli na
chatu vlakem ze Zábřehu.
Byl to týden plný her a různých soutěží. Během pobytu jsme navštívili jes-

kyně Na Pomezí a Lipovou Lázně. V letošním roce nebyla soutěž v Jindřichově, ale místo toho se uskutečnila slavnost s bohatým kulturním a sportovním
programem, zakončeným koncertem
skupiny Kabát revital. Moc se nám tam
líbilo.
I v letošním roce jsme na fotbalovém hřišti v Kamenné uspořádali pohárovou soutěž hasičských družstev.
Jubilejní 20. ročník, který se konal za
podpory Olomouckého kraje, proběhl
poslední červencovou neděli. Soutěž
navštívil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jan Zahradníček.
Začátek soutěže trochu poznamenaly
rozmary počasí, ale nakonec se vyčasilo a soutěž proběhla bez potíží. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev. Vítězství
si v kategorii mužů odvezlo družstvo
Troubelic, v ženách zvítězilo družstvo
Lesnice, v kategorii veteránů získalo
první místo družstvo Bratrušova a mezi
veteránkami zvítězilo družstvo Nového
Malína.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
fotbalistům Baníku Kamenná, kteří nám
zapůjčili hřiště a zázemí pro konání soutěže a také všem sponzorům, kteří se
svými příspěvky podíleli na zdárném
průběhu soutěže.
Mimo družstev mládeže se soutěží
zúčastňovala také družstva dospělých
v kategorii žen a veteránů, družstvo
mužů se účastnilo pouze domácí soutěže v Kamenné. Soutěžní družstva veteránů a žen se účastnila několika soutěží zařazených do HOLBA Cupu, ale
převážně jezdila na pohárové soutěže.
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo
veteránů v Troubelicích, kde obsadilo
3. místo.

Na konci prázdnin jsme s kolektivem
MH a některými rodiči vyrazili na výlet
do Laser arény v Olomouci. Provázelo
nás hezké letní počasí a tak se výlet vydařil a všem se moc líbil.
Poslední prázdninovou sobotu se
kolektiv MH zúčastnil hasičského odpoledne v Úsově.
Hned první sobotu v září jsme
s družstvem mladších navštívili soutěž
v Nové Hradečné, kde jsme vybojovali
3. místo a v neděli soutěž v Trusovicích,
kde se nám podařilo zvítězit.
Se začátkem školního roku se pomalu rozbíhá další ročník Ligy mladých
hasičů, který vypukne v sobotu 19. 9.
v Sudkově a v sobotu 3. 10. proběhne
tradiční Šumperský Soptík.
Zde chci poděkovat vedoucím kolektivu Janě Pavlíkové a Františku Lassovi a také samozřejmě panu Miroslavu
Vágnerovi a Martinu Prachařovi, kteří
nás na soutěže vozí. Dík patří i rodičům
dětí za pomoc při naší činnosti s mládeží.
V letošním roce jsme získali finanční
granty od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Olomouckého kraje
a také od Obce Rohle. Za tyto finanční
prostředky jsme pořídili vybavení pro
kolektiv mladých hasičů (kladina, bariéra, vzduchovka a terče na ZPV).
Zároveň chci touto cestou vyzvat
děti ve věku od 4 do 15 let, které mají
zájem o práci v kolektivu mladých hasičů, aby se přišly podívat na trénink nebo
se mohou spojit s vedoucími kolektivu.
Určitě se domluvíme.
Zásahová jednotka vyjela od začátku března do konce srpna ke dvěma
událostem. V prvním případě se jednalo
o technickou pomoc při povodni v Oskavě. Ve druhém případě se jednalo
o asistenci ZZS při otevření bytu, kde se
nacházela zraněná osoba. Ve stejném
období byla jednotka vyzvána k dalším
třem událostem, kterých se nezúčastnila, protože se jednalo o zásahy v dopoledních hodinách, kdy je většina členů
jednotky v zaměstnání.
Jednotka provedla s vozidlem CAS
požární asistenci při Levandulovém festivalu v Bezděkově.
Nyní nás čeká dokončení přípojky
vody do hasičské zbrojnice a rekonstrukce sociálního zařízení v hasičské
zbrojnici a také příprava vozidla Avia na
technickou kontrolu.
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

Č i n n o s t S p o l k u ryb á ř ů O b c e R o h l e
V roce 2020 tvoří členskou základnu spolku 37 mužů, jedna žena a dvě
děti. V letošním roce nás na jaře navždy
opustil jeden člen, jehož památku jsme
uctili při posledním rozloučení ve Šternberku.
Spolek musel v letošním roce vzhledem k situaci a nařízeným opatřením kolem pandemie Covid–19 - zrušit
Jarní rybářské závody, které se měly
pořádat 25. 4. 2020 a Dětské rybářské
závody, které se měly konat 30. 5. 2020.
Letošní rok také nebyla vyhlášena srpnová akce Velká cena Hané, která z části probíhá na naší vodní nádrži. Rovněž

bylo letos upuštěno od vztyčení a kácení májky.
Dne 27. 6. 2020 proběhl na vodní nádrži Rohle Cup, kterého se účastnili pouze naši členové. Připravili jsme Podzimní
rybářské závody, které se uskutečnily
dne 19. 9. 2020. Jsme rádi, že nám jejich
pořádání nic nepřekazilo.
Tradiční PoHodová zábava, která
by se měla konat 14. 11. 2020, se letos
neuskuteční. Pevně věříme, že se situace kolem viru Covid–19 uklidní a příští
rok navážeme na dlouholetou tradici a tuto zábavu budeme opět pořádat. Během roku, jsme však nezaháleli

a v okolí vodní nádrže jsme prováděli
pravidelnou údržbu a sečení zeleně,
a to v několika etapách. Udržovali jsme
naši rybářskou chatu a lavičky pro relaxaci a odpočinek kolem vodní nádrže.
Na hladinu vodní nádrže jsme i letos
instalovali zařízení, které provzdušňuje
a okysličuje vodu. Dále jsme prováděli
během roku přikrmování ryb a vysazování rybí obsádky.
Děkuji všem členům našeho spolku
za odvedenou práci a přeji jim pevné
zdraví, pohodu a pěkné chvilky strávené u vody.
Michal Soural, předseda spolku

H a s i č s k é o d p o l e d n e v J a n o s l av i c í c h
V sobotu 18. července
se na hřišti v Janoslavicích
uskutečnila již podruhé akce,
kterou nejen pro děti připravili místní dobrovolní hasiči.
Hasičské odpoledne mělo
na programu obdobu soutěž
TFA – Nejtvrdší hasič přežívá a poté zajímavou ukázku
práce profesionální jednotky
hasičů z Uničova. Bohužel
v průběhu soutěže počasí
nebylo ideální, ale i tak se ve
třech kategoriích na soutěžní
trase vystřídaly více než tři
desítky soutěžících.
Proběhnout celou trať
nebylo vůbec jednoduché,
ale i ti nejmenší se tohoto
úkolu zhostili se ctí, a tak
přebíhali kladinu, překo-

návali bariéry, prolézali tunelem, přemisťovali hasicí
přístroj, zápolili u hammer
boxu s kladivem, předváděli
ukázkový kotoul, tahali jak
proudnice, tak barel s vodou
a přemisťovali figurínu – a to
vše na čas.
Nejlépe si vedli v nejnižší kategorii Sebastián Hrubý, Filip Balcárek a Viktorie
Tichá, která se umístila na
první pozici. V soutěži školáků se prosadili Michaela
a Natálie Purovy a Tadeáš
Riegel. Poslední kategorie
patřila starším a již odrostlým – a v tomto klání zvítězil
Roman Jedelský, následovaný Petrem Havlíkem a Romanem Koppem. Mezi dá-

mami podala nejlepší výkon
Jaruška Nespěšná.
Soutěžící na medailových
pozicích si ze závodu odnesli
velice krásné ceny v podobě
baťůžků s drobnostmi, míčů
i jiného sportovního vybavení, na které přispělo jak SDH
Janoslavice, tak i Obec Rohle.
Všichni soutěžící byli odměněni nějakou drobností,
materiály od hasičského záchranného sboru a sladkostmi, takže všichni nakonec
byli spokojení.
V podvečer, kdy se už
počasí umoudřilo, do Janoslavic dorazili profesionální
hasiči z Uničova, aby přítomným ukázali, jak vypadá
zásah u dopravní nehody,

u které je třeba vyprostit
zaklíněnou osobu z vozidla.
Simulovaný příjezd k nehodě upoutal pozornost všech
přítomných. Po komentovaném vyproštění figurantky
z vozidla pak velitel zásahu
dovolil zájemcům z řad přihlížejících, aby si sami vyzkoušeli práci s hydraulickými nůžkami, a tak si někteří
na vlastní kůži zkusili, jaké
to je pracovat s tak těžkým
zařízením. Dokonce i děti si
vyzkoušely, jak náročné to
je, unést 16 či 22 kg vážící
přístroj.
Následně proběhla ještě
krátká, ale velice zajímavá
ukázka práce se zařízením
AED při oživování člověka
při náhlém kolapsu. S tímto zařízením se lze již běžně setkat na sportovištích
či v obchodních domech,
ale málokdo by v případě
nutnosti věděl, jak s přístrojem naložit – a při názorné
ukázce si všichni uvědomili,
jak jednoduché jeho použití
vlastně je.
Ačkoliv nám počasí nijak nepřálo, všichni přítomní si toto odpoledne skvěle
užili a děti si odnesly nejen
hodnotné dary, ale hlavně spoustu zážitků. Poděkování patří organizátorům
a všem asistujícím pomocníkům, místním hasičům, Obci
Rohle i provozovatelům janoslavické kuželny, kteří celou akci podpořili a zajistili
bohaté občerstvení.
Mgr. Martina Havlíková

Z p r áv y z J a n o s l av i c
Léto v Janoslavicích jsme zahájili Pohádkovou stezkou na
téma „Odvaha“. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť s pohádkovými bytostmi. Velké oblibě se těšil pirát s převozníkem
na místní hasičské nádrži. Večerní stezka odvahy se velice vydařila. Prošly jí všechny přítomné děti i většina dospělých. Pro
velký zájem rozšíříme děsivou stezku odvahy na Halloween
(31. října)
4. července se konal tradiční Třešňový karneval se skupinou GAMA Šternberk.
11. července Kuželkový turnaj místních hasičů, kde překvapivě zvítězila Soňa Balcárková.
18. července se již potřetí v Janoslavicích konala Hasičská soutěž TFA, kterou organizovali místní hasiči, hlavně však
Martina a Petr Havlíkovi, za což jim patří velký dík. Akci sice
provázelo deštivé počasí, ale správní hasiči se vody nebáli.
Soutěž finančně podpořila i Obec Rohle, za což velmi děkujeme. V dětské kategorii zvítězila Viktorie Tichá, v dospělé Roman Jedelský a Jaruška Nespěšná.
24. července jsme se, stejně jako vloni, sešli se sousedy na
letní Štědrý večer. Atmosféra se nedá popsat, musí se zažít:
slavnostně prostřený stůl, společná večeře, bramborový salát,
vánočka, linecké cukroví, vanilkové rohlíčky a dárky pod stromečkem. Bez shonu a stresu, velmi pěkné zastavení uprostřed
prázdnin.
1. srpna jsme si poprvé uspořádali Maškarní karneval
pro děti i dospělé. K poslechu a tanci hrála skupina Tři od
kostela.
15. srpna se konala Pěvecká soutěž místních amatérů
„Hvězdná pěchota“, zaslouženě vyhrál Jan Zdráhal, který
ztvárnil svoji oblíbenou zpěvačku Samanthu Fox.
22. srpna Koláčománie aneb Dožínky přilákaly na kuželnu,
i přes bouřku a krupobití hojnou účast nejen místních obyvatel. Z deseti šikovných pekařek zvítězila Jaruška Lorencová
a Ladislava Arnicanová.
29. srpna se konal již druhý ročník Skotských her. Velmi
zdařilá akce. Oproti loňskému roku přibyly dvě těžko-atletické

disciplíny. Stateční muži a odvážné ženy vše zvládly bravurně.
Právem zvítězila Vendula Berková a v mužích vyhrál Roman
Kopp. Opět velký dík patří manželům Havlíkovým, Honzovi
Zdráhalovi, všem organizátorům a porotcům. Místní ženy si
připravily skotský tanec k umocnění atmosféry.
V měsíci září se můžete těšit na Gulášománii - soutěž ve vaření kotlíkových gulášů a zábavné rodinné odpoledne „Ať žijí
rytíři“, kde budou na děti čekat na stanovištích postavy z pohádek a našich dějin a vystoupí skupina historického šermu
Mohelnická sebranka.
Marie Terezie Králová

VII. Svatohubertsk á mše v Rohli
První sobota v září se stala tradičním
dnem konání rohelské svatohubertské
mše. Letošní mši jsme plánovali s obavami kvůli šíření výskytu koronaroviru.

Nutnost zrušení akce z tohoto důvodu
se nám naštěstí vyhnula. V pátek jsme
slavnostně vyzdobili lavice čerstvými
dubovými ratolestmi a růžovými plody

jeřabin, obětní stůl květinovou vazbou
a svícemi se svatohubertským motivem.
V sobotu ráno jsme již před devátou
vítali první hosty. S mnohými se vídáme
každý rok a jsme rádi, že s naší mší již ve
svém diáři počítají.
V půl desáté už všichni v lavicích
čekali na slavnostní začátek, který se
o několik minut posunul. Za zvuků lesních rohů procházel slavnostní průvod
od hlavního vchodu k oltáři. Obecní
prapor, kříž, myslivci nesoucí uloveného srnce, členové Řádu sv. Huberta
a kněz Otec František Eliáš. Bohoslužbu doprovázely trubačky ze Zábřeha
a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta. Poprvé u nás zněla mše Es dur
a nové ordinarium skladatele Františka
Macka, rodáka z nedalekého Dlouhomilova. Všichni pozorně poslouchali
první čtení, evangelium a vynikající,
srozumitelné kázání Otce Františka.
V přímluvách mimo jiné zazněly prosby

a poděkování za úrodu, přírodu a také za všechny zemřelé
myslivce, lesníky a přátele.
Poté již začalo slavení eucharistie, obětní dary – chléb
a víno – přinesli vybraní členové Řádu sv. Huberta a dvě zástupkyně myslivců. Po společné modlitbě Páně a přijímání
následovaly závěrečné obřady. Před požehnáním jsem krátce
připomněl sv. Huberta a také starozákonního Nimroda – udatného lovce před Hospodinem. Poté jsem poděkoval všem,
kteří se na přípravě, organizaci a průběhu mše podíleli – přátelům, rodinným příslušníkům, členům Mužského pěveckého

sboru, trubačkám a především Otci Mgr. Františku Eliášovi,
který celebroval každou ze šesti předchozích svatohubertských mší. Před východem z kostela všichni mohli ochutnat
výborné koláčky. Po krátkém koncertu trubaček před kostelem a společném focení se většina hostů odebrala na zahradu
místního kulturního domu, kde byl připraven výborný srnčí
guláš a stejně vynikající Svatohubertské pivo z Chotěboře.
Za příjemného, teplého počasí si všichni vychutnali společné odpoledne s přáteli a známými.

MUDr. Antonín Kutálek

Zvěřina – výjimečná potr avina
Zvěřina patří mezi nejhodnotnější potraviny nejen pro
vysoký obsah bílkovin s vysokou biologickou hodnotou, ale
také pro velmi nízké množství tuku, který navíc obsahuje velké
množství hodnotných nenasycených mastných kyselin (především esenciální mastné kyseliny omega-6 a omega-3), které
v lidském organismu pomáhají snižovat hladinu cholesterolu
v krvi a hrají tak významnou roli v prevenci srdečně-cévních
onemocnění.
Zvěřina se kromě toho vyznačuje také vysokým množstvím
některých důležitých vitamínů. Např. zvěřina z jelení zvěře má
větší obsah vitamínu B1 (thiaminu), B2 (riboflavinu) a B5 (kyseliny panthotennové) než maso skotu. Ve zvěřině divokého
prasete je zase obsaženo více vitamínu B6 (pyridoxinu) a B2
(riboflavinu) než v mase domácího prasete.
Významnou vlastností zvěřiny je vyšší podíl esenciálních
aminokyselin, což jsou významné stavební složky bílkovin,
které si lidské tělo nedokáže samo vytvářet. Např. zvěřina z divokých prasat má o 12% vyšší obsah esenciálních aminokyselin než maso z domácího prasete. Zvěřina se také vyznačuje
jemnou strukturou svalových vláken, která je hlavním důvodem pro její zvláštní jemnost.
Chuť a barva zvěřiny je specifická pro jednotlivé druhy –
bažant, zajíc, srnec, daněk, jelen, divoké prase.
Vzhledem k vysokému obsahu kvalitativně hodnotných
bílkovin a nízkému zastoupení tuku považuje většina odborníků na zdravou výživu zvěřinu za vysoce cennou potravinu,

která je z hlediska dietetických vlastností přinejmenším porovnatelná s telecím, drůbežím nebo krůtím masem.
Pro celkovou hodnotu potraviny je důležitá její výživná
a hygienická kvalita. Tím rozumíme nejen obsah a stravitelnost živin, ale také to, že potravina neobsahuje žádné původce chorob nebo rezidua zdravotně škodlivých látek. V poslední době se k těmto kriteriím přidává i etická a ekologická
hodnota. Zvěř je přirozenou součástí naší přírody a získávání
zvěřiny se děje pomocí správného lovu (k usmrcení dojde
náhle, bez zbytečného utrpení a stresu). Zvěřina je potravinou, která pochází z domácích honiteb. Je ideální regionální
potravinou, která se v co nejkratší době (bez oklik a obchodních mezičlánků) dostává z volné přírody přímo ke konzumentům.
Myslivecký spolek Rohle, z.s., stejně jako většina podobných spolků, prodává zvěřinu z místní honitby. Dle platné
legislativy se prodává celý kus zvěře v kůži za velmi příznivé
ceny.
V současné době prodáváme srnčí za 80 Kč/kg, daňčí za
70 Kč/kg, divoké prase za 50 Kč/kg. V době honů potom bažanta za 200 Kč/ks.
Pokud budete mít zájem o zkvalitnění svého jídelníčku,
obraťte se na mysliveckého hospodáře MUDr. A. Kutálka (mobil 776 707 188), který Vám sdělí podrobnosti. Dle Středoevropského institutu a ekologie zvěře, z.ú. Brno-Wien-Nitra zpracoval
MUDr. A. Kutálek

Střípky z historie – Rohle
První zmínka o zřízení mateřské
školy v Rohli se v obecní kronice datuje
v roce 1913, kdy obecní výbor rozhodl
pro potřebu školy zakoupit zahradu
paní Amalie Haidenthaler za 1300 korun. Už v únoru 1914 byla otevřena
německá mateřská škola s vyučující
slečnou Marie Havranek. Česká státní
mateřská škola se dočkala svého otevření až v roce 1929. Umístěna byla ve školním kabinetu v přízemí domu č.p. 154.
Učitelkou byla ustanovena slečna Marie
Hlavsová z Jedlí.
V prvních měsících školního roku
1945/1946 podala místní správa obecné školy k Zemské školní radě v Brně
žádost o zřízení mateřské školy v Rohli.
Žádost byla vyřízena kladně a škola tak
mohla být otevřena od 1. 12. 1945. První
poválečnou učitelkou byla ustanovena
slečna Věra Švédová, absolventka odborné školy pro ženská povolání v Přerově. Školka našla své útočiště v rohelské vile č.p. 147. V den otevření bylo ke
školní docházce zapsáno 11 děvčat a 10
chlapců, do konce školního roku vzrostl
počet na 21 děvčat a 10 chlapců. O rok
později, 12. prosince 1946, byla školka
přestěhována do starší budovy č.p. 2
u měšťanské školy.
Ve školním roce 1946/1947 navštěvovalo školku celkem 20 dětí. Všechny
děti byly pravidelně každý měsíc měřeny a váženy. Během roku se vyskytlo
několik onemocnění svrabem. Místní
národní výbor obdarovával školu ovocem ze stromů v zahradě mateřské ško-

ly. Ovoce rozdělovala učitelka dětem
v zimních měsících o přesnídávkách.
Pravidelné školní stravování bylo
zavedeno od 1. 12. 1948. Denně se pro
žáky vařila přesnídávka (káva) pro 20 až
28 dětí. Školka neměla opatrovnici, proto
se o vaření kávy staralo rodičovské sdružení. Výnosem ministerstva školství byla
mateřská škola od 1. 2. 1949 osamostatněna. Dosud byl vždy ředitelem školky
pan řídící učitel obecné školy. První ředitelkou samostatné mateřské školy byla
pověřena Věra Svobodová, roz. Švédová.
Od roku 1950 byl zaveden celodenní provoz, školka byla otevřena 12 hodin denně. Přijímaly se děti mladší dvou let, jesle v obci nebyly. Obědy vařily kuchařky
v budově mateřské školy, kam také docházely některé děti z národní školy.
Až v srpnu 1952 byla školní kuchyně
přemístěna do nedaleké budovy
č. p. 102. Nevyhovovala již kapacita
počtu strávníků a děti ze školky byly
v době odpočinku rušeny školními
žáky. Do školky se jídlo začalo donášet ze společné stravovny.
Ve školním roce 1961/1962 bylo
do mateřské školy zapsáno celkem
30 dětí, z toho 13 děvčat a 17 chlapců. Děti nezaměstnaných maminek
musely zůstávat doma. Podle nového školského zákona měla většina
žáků mateřské školy obědy zcela
zdarma. Obědy zdarma se odvíjely
od příjmů rodičů.
Počátkem 70. let 20. století byl
provoz školky upraven na dobu od

7.00 do 16.00 hodin. Od 7. 3. 1983 se
mateřská škola přestěhovala do nově
upraveného prostředí do domu č.p. 45,
nad školní stravovnu. V této budově je
sídlo mateřské školy dosud. Pro děti
byla vybudována školní zahrada. Bylo
instalováno pískoviště, prolézačky, skluzavka, altán a před ním utvořena skalka
pro poznávání různých druhů květin.
Od 30. 6. 1997 byla mateřská škola
zrušena jako samostatné předškolní zařízení. Školka se tak opět stala součástí
základní školy. Od září 2016 nese školka
i škola oficiální název: Základní škola
a Mateřská škola Rohle, příspěvková organizace.
Z kroniky obce a školních kronik
sepsala Eva Petrášová

Zprávy z obecního úřadu
Volby do krajského zastupitelstva

V pátek a v sobotu 2. a 3. října 2020 proběhnou v našich obcích
volby do zastupitelstva kraje. Volební okrsky: Rohle - obřadní síň
Obecního úřadu, Nedvězí - sál hospůdky, Janoslavice - budova
bývalého občanského výboru. Do volební místnosti je vstup
nutný s ochranou nosu a úst (rouška, respirátor, šátek, apod.).

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

V sobotu 24. října 2020 proběhne svoz nebezpečného a objemného odpadu.
Místo a čas: Nedvězí, u hostince: 8.00 – 8.30 hod.
Rohle, u zdravotního střediska: 8.45 – 9.45 hod.
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! Nebude sbírán stavební odpad
a eternit. Nebude sbírán bioodpad.
Druhy přebíraných odpadů:

Nebezpečné odpady – bateriové monočlánky, automobilové
akumulátory, oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy, fotochemikálie, nádoby se zbytky chemikálií, brzdové kapaliny, fridex, apod.
Ostatní objemný odpad – pneumatiky, textil, nábytek, koberce,
peřiny, matrace, apod. Všechny tekuté odpady budou přebírány
pouze v uzavřených nádobách.

Cvičení pro ženy a dívky

Zveme ženy a dívky na lekce kruhových tréninků vedené fitness trenérkou Mgr. L. Groharovou. Cvičení je každou středu
v době od 18.00 do 19.00 hod. v tělocvičně kulturního domu
v Rohli. Každá lekce se platí, cena je 80 Kč. Cvičení je posilovací
s kardio tréninkem s vlastní vahou těla a různými pomůckami
se zaměřením na střed těla a problematické partie. Vhodné
pro začátečníky i pokročilé.

Svazek obcí Bradlo – poplatek stočné 2020

Poplatek za stočné pro rok 2020 uhraďte od 15. 7. 2020 do
31. 12. 2020. Poplatek za stočné za 2. pololetí roku 2020 činí
750 Kč na osobu. Poplatky je možné zaplatit bezhotovostně
na účet Svazku obcí Bradlo, číslo účtu: 115-415200207/0100.
Jako variabilní symbol uveďte: Obec Rohle, 200 + číslo domu
(např. 2001). Do poznámky pro příjemce uvést jména osob, za
které je poplatek zaplacen. Poplatek je také možno zaplatit
jednorázově nebo ve dvou čtvrtletních splátkách.
Poplatky je také možno zaplatit hotově, a to:
- Každé první pondělí v měsíci v kanceláři Svazku v obci Kamenná v době od 9.00 do 14.00 hod.
- Každou první středu v měsíci na Obecním úřadu v Rohli
v době od 9.00 do 14.00 hod.

rekonstrukce budovy oú

Počátkem července 2020 byla dojednána a podepsána
smlouva o dílo s firmou Stavby Rufa s.r.o. na realizaci akce
„Bezbariérové úpravy, dispoziční změny včetně změny užívání stavby před dokončením 2. NP v budově Obecního úřadu“.
Mělo být předáno staveniště a zahájeny práce na stavbě.
Z důvodu nekvalitně a neprofesionálně prováděných některých prací zhotovitele I. etapy rekonstrukce OÚ a následných problémů: statických poruch objektu, které se projevily
v 2. NP v místnostech bývalého archivu – trhliny ve zdi, pokleslá podlaha, neodborně podezděné stropní trámy, apod. starostka obce objednala statický posudek objektu, který objektivně posoudil stávající stav. Z výše popsaných důvodů bylo
rozhodnuto o okamžitém přerušení stavebních prací zhotovitele, aby případně nedošlo k dalším větším škodám.
Na dalším společném jednání starostky obce, zhotovitelské firmy, technického dozoru Ing. Krátkého, byly všechny
strany seznámeny s výsledkem statického posudku. Sondami
do stropní konstrukce v 2. NP bylo zjištěno, že tato nosná konstrukce vykazuje poruchy – průhyb a v sondách je viditelně
poškozená nosná dřevěná konstrukce stropních trámů. Statikem Ing. Klusáčkem bylo rozhodnuto o nutnosti celoplošného
odbourání betonové mazaniny ve všech místnostech s dřevěným trámovým stropem a následném zjištění poškození.
V současné době jsou dělníky zhotovitelské firmy odbourány všechny podlahy 2. NP. Zcela odklizena a vyčištěna je
místnost bývalého archivu. Ta vykazuje naprosté zničení celé
dřevěné konstrukce. Další postup prací bude pokračovat doporučením v posouzení statika.

Anna Šmýdová, František Schreier,
Lidmila Jansová, Hermína Hufová,
Edith Kobzová, Margareta Drtilová,
Jiřina Poislová, Vlastimil Mikulka,
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

vítání občánků

V obřadní síni Obecního úřadu proběhlo ve čtvrtek 3. září
2020 slavnostní vítání nových občánků. Do naší obce byly uvítány tři děti – Anna, Miroslav Maxmilián a Josef. Starostka obce
předala rodičům věcné a finanční dary, maminky obdržely kytice. V připraveném programu vystoupily pod vedením paní
Radky Němcové Rohelské Radušky.

setkání seniorů

Ve čtvrtek 17. září 2020 uspořádala obec Rohle v zahradě
kulturního domu setkání seniorů Rohle, Nedvězí a Janoslavic.
Úvodem přivítala přítomné seniory starostka obce a ve svém
projevu je seznámila se současnými i budoucími plány investic. O kulturní program se postarali členové Postřelmovské
muziky a folklorního souboru Markovice.
I přes menší nepřízeň povětrnostních podmínek se celá
akce vydařila.
Za přípravu setkání děkujeme členům kulturní komise
obce, zastupitelům, kolektivu školní stravovny a ostatním
ochotným dobrovolníkům.

naroZení
Viktorie Drážná

ÚMRTÍ
Květoslava Kutalová
Věnujte, prosím, tichou vzpomínku.
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