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Vážení spoluobčané,
teprve v letošním roce a v tomto
čase můžu s úlevou a mírnou lehkostí
říci, že výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod je u konce. Výkopové
práce započaly v listopadu 2018, ukončeny byly v říjnu 2020. V obci Rohle
a Kamenná se uskutečnily největší investice všech dob. Financování stavby kanalizace a čistírny odpadních
vod se vyšplhala k velkolepé částce
90.000.000 Kč. Obě obce jsou na téměř
20 let zatíženy splátkou úvěru v celkové částce 35.000.000 Kč. Zbudování
hlavního řádu kanalizace a ukončení
veškerých stavebních prací však nebyl ještě zdaleka konec celého díla.
Jako tečka za narušenými povrchy po
kanalizaci, měla být oprava silnic. Tu
již v této době máme také úspěšně za
sebou. Opravy silnic v Rohli a Kamenné
hradila Správa silnic Olomouckého
kraje částkou 33.828.072 Kč, dále bylo
podmínkou spolufinancování oprav
z rozpočtu Svazku obcí Bradlo, tedy
obcí Rohle a Kamenná. Tato částka byla
vyčíslena na 5.000.000 Kč. Z toho 68 %
bude zaplaceno z rozpočtu Svazku
a zbylou částku 1.600.000 Kč musí ještě
obě obce do prosince letošního roku
dofinancovat. Podotýkám, že zhotovením kanalizace ještě zdaleka všechny
investice neskončily. Obec Rohle se tak
zavázala schváleným Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o finanční spoluúčasti na projektu kanalizace a ČOV, uhradit Svazku
obcí Bradlo částku 928.000 Kč se splatností do 17. 12. 2021.
Výše uvedený odstavec vysvětluje,
proč nebylo možné uskutečnit některé drobnější plánované akce stavebního charakteru. Obecní úřad byl tak
nucen, např. úpravy prostranství před
budovou mateřské školy a školní jídelny v Rohli, vybudování sběrného místa
v Janoslavicích apod., investičně odsunout na příští rok.
Další větší finanční akcí, kterou se
podařilo realizovat během letních
prázdnin, byla výměna střešní krytiny
na přístavbě budovy základní školy.
Na tuto rekonstrukci jsme žádali dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Žádosti však nebylo vyhověno. Z důvodu havarijního stavu střechy, musel
obecní úřad tuto akci co nejdříve realizovat a finančně zaštítit ze svého roz-

počtu. Dle Smlouvy o dílo, která byla
schválena zastupitelstvem obce, byla za
odstranění stávající krytiny a položení
nové, vyplacena částka 1.267.791 Kč.
Od počátku září započala oprava
místní komunikace 24c v Rohli, na kterou jsme u Ministerstva pro místní rozvoj ČR, získali dotaci ve výši 80 %. Pevně
věřím, že oprava proběhne ke spokojenosti všech majitelů nemovitostí v této
uličce. V příštím roce budeme v úpravě
povrchů v ostatních místních komunikací pokračovat.
V polovině července proběhla úspěšná koulaudace stavby 2. NP budovy
Obecního úřadu v Rohli za přítomnosti
pracovníků Městského úřadu Zábřeh,
stavebního odboru, Hasičského záchranného systému Olomouckého kraje, NIPI – bezbariérovost a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
Mnohaletá a náročná přestavba úřadu
je úspěšně dokončena. Nyní zbývá stavebně vyřešit vstup u budovy – zastřešení, úřední desky, stožáry na prapory.
Projekt a povolení Městského úřadu
Zábřeh je vyřízen. Realizace by se měla
uskutečnit v příštím roce.
Třetí červnovou sobotu se uskutečnilo společné setkání obcí Mikroregionu
Zábřežsko v Postřelmůvku, kde zároveň
tato obec slavila 650 let od první písemné zmínky. Ve stáncích obcí a měst

Zábřežska se prezentovala také obec
Rohle. Děkuji všem ochotným ženám,
které se podílely na přípravách i stráveném dopoledni v Postřelmůvku.
Dne 23. července proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných
silnic v Rohli a Kamenné, se zástupci Olomouckého kraje – hejtmanem
Ing. Josefem Suchánkem, náměstkem hejtmana pro oblast dopravy
Michalem Záchou, DiS., ředitelem
Správy silnic Ing. Petrem Foltýnkem,
zhotovitelské firmy Skanska a starosty obou obcí. Slavnostní přestřižení
pásky proběhlo v dopoledních hodinách v Kamenné. Reportáž z této akce
byla odvysílána v regionálním médiu
TV Morava. Hejtman Ing. Suchánek
přislíbil pokračování v opravách krajských silnic v příštím roce, v úseku mezi
oběma obcemi a dále ke hřbitovu ve
Veleboři.
Závěrem bych ráda poděkovala
těm, kteří během léta připravili různé
společenské a kulturní akce v Rohli,
Janoslavicích a Nedvězí. Poděkování
patří také těm, kteří se starají o zeleň na
veřejném prostranství.
Přeji Vám hezké a klidné podzimní
dny. Kolektivu školy, žákům i rodičům,
přeji v novém školním roce mnoho zdaru a hezkých společných zážitků.
Eva Petrášová, starostka obce

Vážení spoluobčané, zdravíme Vás v novém školním roce.
Uteklo to jako voda a máme tady
další školní rok, na který jsme se všichni
těšili. Přes prázdniny se toho hodně podařilo. Například nově zastřešit budovu
1. stupně, která byla od loňského roku
po silných bouřkách v havarijním stavu.
Celá výměna se uskutečnila v krátkém
čase o prázdninách a jsme rádi, že nám
do školy nepoteče. Celou výměnu financovala obec ze svého rozpočtu a my
moc děkujeme za tuto podporu. Dále se
nám podařilo o prázdninách vyměnit
některé staré tabule za nové bílé a pořídit interaktivní projektor do 4. a 5. ročníku. Vymalovali jsme velkou část školy
a oživili výzdobu nejen na chodbách, ale
i ve třídách. A můžu říci, že máme školu

opravdu díky úsilí všech velmi krásnou
a připravenou na nový školní rok.
I letošní rok bude opět ovlivněn
„Covidem“, ale všichni věříme, že již nedojde k dlouhým plošným zavíráním
jako v minulém roce. Budeme se snažit
řídit pravidly, která budou platná a snad
se nám podaří provoz co nejvíce udržet
v normálu. Do velké míry to bude záležet i na zodpovědnosti Vás rodičů, aby
děti nechodily do školy nemocné. Když
budou mít jakékoliv příznaky nemoci: teplotu, kašel, velkou rýmu, bolesti
kloubů atd., prosíme, neposílejte je do
školního kolektivu. Víme, že je to pro rodiče komplikace, ale je to cesta, jak udržet školu v provozu pro ostatní.

JEDNOTA V ROHLI
V rámci rekonstrukce krajských silnic v obci
Rohle došlo v letošním roce k úpravám prostranství před obchodem Jednota. Investorem byla
Jednota, spotřební družstvo Zábřeh. Nová samoobslužná prodejna Jednoty byla v Rohli postavena
v roce 1967 za finanční účasti Místního národního
výboru. O deset let později byl zbourán dřevěný
přístavek skladu a nově postaven zděný. Obchod
sloužil jako prodejna potravin a masa. V roce 2012
proběhla celková rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor budovy. Celý obchod byl rozšířen
o prostor bývalé masny.

Pokud nám to situace dovolí, budeme se snažit, co nejvíce zachovat tradiční
školní kulturní akce, jako je Dýňobraní,
Vánoční dílny, Velikonoční dílny, Rohelský
cross a jiné. Vše se bude odvíjet od covidových nařízení. Pokud akce nebudeme
moci uskutečnit dohromady s Vámi, uspořádáme je alespoň pro děti ve škole.
1. září jsme slavnostně zahájili nový
školní rok. Proběhl tradičně společně
ve vestibulu školy, jen jsme se všichni
nejprve otestovali a pak jsme společně
s paní starostkou přivítali všechny žáky
i šest nových prvňáčků. Popřáli jsme jim,
ať se jim v naší škole líbí, učení je baví
a aby si našli co nejvíce nových kamarádů. Přeji všem klidný a úspěšný školní
rok. Držte nám palce.
Mgr. Pavel Knébl, ředitel školy

skANskA – ROHLÍ A kAmENNOu PROJEDOu ŘIDIčI PO NOVÉm
Název akce: III/31545, III/31547, III/3706 Rohle, Kamenná
Investor: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace + Svazek obcí Bradlo
Zahájení: 3/2021 • Dokončení 7/2021 • Cena: cca 33 mil. Kč bez DPH
Délka opravované komunikace: obec Rohle – 2 814 m, obec Kamenná – 1 235 m
Nově opravené komunikace v obcích Rohle a Kamenná v Olomouckém
kraji byly v pátek 23. července 2021
slavnostně otevřeny. Rekonstrukci provedla společnost Skanska během pěti
měsíců. „V obou obcích jsme prováděli
stejné opravy komunikací, tedy lokální
sanaci podloží, dále recyklaci za studena, pokládku nové silniční obruby
a přídlažbu z žulových kostek včetně
předláždění stávajících chodníků a pokládku živičných vrstev. Vybudovali
jsme tři nové propustky a ty stávající
pročistili. V obci Rohle jsme navíc opravili záliv autobusové zastávky,“ popsal

projekt stavbyvedoucí společnosti
Skanska Ing. David Košťálek. „Před pokládkou živičného povrchu byla nutná výšková úprava poklopů u zhruba
60 šachet, což jsme museli stihnout
během pěti dnů. Zároveň bylo nutno
zachovat zásobování obou obcí včetně autobusového spojení. To se díky
konstruktivnímu přístupu dopravce
a celkové výborné koordinace prací
povedlo,“ sdělil Ing. Košťálek a vyzdvihl
skvělou spolupráci s investorem i se zástupci obcí Rohle a Kamenná.
„V roce 2020 bylo dokončeno odkanalizování obcí Kamenná a Rohle a bylo

vypsáno výběrové řízení na zhotovení
povrchů cest v obcích, které vyhrála firma Skanska. Je to vysoce profesionální
firma, která práce provedla ve výborné
kvalitě ve sjednaný čas,“ uvedl starosta obce Kamenná Ing. Josef Vytřísal.
„Spolupráce s pracovníky zhotovitele – společnosti Skanska byla po celou
dobu na vysoké úrovni. Stejně tak hodnotím spolupráci s investorem, Správou
silnic Olomouckého kraje. Po ukončení
stavby je znát spokojenost našich občanů,“ uvedla starostka obce Rohle Eva
Petrášová.
Skanska, Mgr. P. Havrlantová

skOTskÉ HRY V JANOsLAVICÍCH
Již potřetí se 21. srpna na kuželně
v Janoslavicích uskutečnily Skotské
hry, které tak, jako spousta dalších
akcí tohoto druhu po celém světě kopírují tradiční silový pětiboj ze skotské
vysočiny.
Na janoslavických hrách se letos
soutěžilo v hodu závažím do výšky,
v hodu kládou na přesnost, ve zdvihání pytlů s pískem, vrhu kamenem
a v tzv. farmářském kroku, tedy chůzi
se závažími, která v případě mužů vážila každé 50 kg a v případě žen 20 kg.
Nelehkého souboje se zúčastnili jak
místní, tak i přespolní, z čehož za pořadatele máme radost. Svědčí to totiž
o tom, že se naše hry pomalu ale jistě
dostávají do povědomí stále širšího
okruhu lidí. V mužské kategorii tak
zvítězil Jan Franc, na druhé příčce se
umístil Roman Kopp a na třetí pozici
Jiří Bednář. V dámské soutěži na první příčku dosáhla Zuzana Domesová,
na druhém místě stanula Iveta
Navrátilová a na třetí pozici se umístila
Lenka Urbášková. Je třeba zdůraznit,
že i ostatní soutěžící bojovali srdnatě a podávali někdy až neskutečné
výkony.
Ovšem nejen dospělí si mohli poměřit své síly. V průběhu celého odpoledne paralelně s hlavní soutěží probíhaly i dětské hry, které si letos vzali
pod patronát Honza Zdráhal s Lenkou
Taláškovou. Přichystali dětem několik
skvělých soutěží, jejichž vyvrcholením
bylo oblíbené přetahování na laně.
Dospělí si totéž vyzkoušeli na závěr celého soutěžního odpoledne. Celému
dni panovalo nejen krásné počasí,

ale i úžasná atmosféra. Děti
i dospělí soutěžící si vysloužili
krásné ceny, za něž patří dík
jak sponzorům, tak královskému šenku manželů Králových.
Skotské hry se stávají pevnou součástí letních akcí
v Janoslavicích a tak nezbývá
než doufat, že se zde i příští rok
v srpnu sejdou borci v kiltech
v dalším ročníku silového zápolení a opět i početné zástupy jejich fandů v hledišti. Jde
totiž o nezvyklou a zábavnou
podívanou, jejíž atmosféru stojí zato zažít.
Martina Havlíková

z činnosti sdh rohle
Začal nám nový školní rok, ale ani
v prázdninový čas náš sbor nezahálel.
Ještě před začátkem prázdnin jsme se
s mladými hasiči účastnili tradiční noční soutěže v Třeštině. Na tuto soutěž se
děti vždy moc těší. V letošním ročníku se
družstva umístila na 4. a 5. místě.
Hned v sobotu dopoledne jsme
s dětmi vyrazili na dvoudenní cyklovýlet do Nových Mlýnů na tábořiště
Stodola, kde jsme také přespali pod
stany, což bylo pro děti zajímavé.
Během odpoledne byla ještě vyjížďka
do Nového Dvora na zmrzlinu. Na zpáteční cestě byla zastávka v Klopině na
koupališti. Děti si výlet velmi pochvalovaly, i když po absolvování trasy na
kolech přijely domů řádně unavené.
Ještě bych na tomto místě chtěl poděkovat rodičům, kteří nám odvezli do
tábořiště věci a pomohli nám s organizací výletu. Bez jejich pomoci bychom
se neobešli.
Hned první prázdninovou sobotu
jsme vyrazili s kolektivem MH na tradiční letní soustředění do Nových Losin.
Jako každý rok jsme jeli na chatu ze
Zábřeha vlakem.
Byl to zajímavý týden plný her, různých soutěží. Zdokonalovali jsme se nejen v hasičských dovednostech, ale během pobytu probíhaly různé hry a soutěže a chodili jsme na výlety. Náš letošní
celodenní výlet byl výšlap na horní
nádrž přečerpávací elektrárny Dlouhé
Stráně. Při výletu jsme se hodně zapotili neboť převýšení bylo 790 m a délka
pochodu 10 km. Nádherné počasí poskytovalo nerušené výhledy do okolní
krajiny, krásný byl pohled na nejvyšší

horu Jeseníků Praděd. Dětem se pobyt
na chatě moc líbil a žádnému z nás se
nechtělo domů.
Někteří naši členové se na letní soustředění dostavili až v pondělí, protože
se podíleli na organizačním zajištění
MČR v požárním sportu dorostu, které
letos proběhlo na Městském stadionu
v Zábřeze.
Poslední prázdninovou sobotu
se kolektiv mladých hasičů zúčastnil
hasičského odpoledne v Úsově a dopoledne jsme byli na pohárové soutěži v Uničově, ze které jsme si odvezli
3. a 5. místo.
První sobotu v září jsme s družstvem
mladších i starších navštívili v Nové
Hradečné a v neděli soutěž v Trusovicích,
kde družstvo mladších obsadilo 2. místo
a starší vybojovali 3. místo.
Se začátkem školního roku se pomalu rozbíhá další ročník Ligy mladých hasičů, který vypukne v sobotu 18. 9. a pak
bude pokračovat každou sobotu až do
9. 10. kdy 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.
Současně 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 také uspořádali pohárovou soutěž hasičských

družstev. Stejně jako v loňském roce,
proběhla soutěž na fotbalovém hřišti
v Kamenné. 21. ročník proběhl poslední
červencovou neděli. Soutěže se zúčastnilo 20 družstev. Vítězství si v kategorii
mužů odvezlo družstvo Staré Vsi okr.
Bruntál, v ženách zvítězilo družstvo
Klopiny před ženami z Rohle, v kategorii
veteránů zvítězilo 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
účastnila také družstva dospělých a to
v kategorii žen a veteránů. Soutěžní
družstva veteránů a žen se účastnila
několika soutěží zařazených do HOLBA
Cupu, ale převážně tato družstva jezdila na pohárové soutěže. Nejlepšího
výsledku dosáhlo družstvo veteránů
v Lesnici, kde vybojovalo 2. místo
Zásahová jednotka vyjela během
prázdnin ke dvěma událostem. V obou
případech se jednalo o technickou pomoc, a to odstranění spadlých stromů
na komunikaci.
Jednotka provedla s vozidlem CAS
požární asistenci při Levandulovém festivalu v Bezděkově.
Závěrem tohoto příspěvku chci poděkovat všem členům a v neposlední
řadě i všem ostatním, kteří se na činnosti podíleli a doufám, že tak tomu bude
i v následujícím období.
František Lass

kLObOukOVÝ báL V NEDVĚzÍ
Dlouhé měsíce trvající globální pandemie otřásla životem doslova každého
z nás. Opatření s nimi spojená (izolace,
dodržování odstupů, nošení respirátorů…), ovlivnila i u nás tradiční společenské akce, které byly naplánované. Až do
začátku srpna byla omezená kapacita,
kolik návštěvníků může danou atrakci
navštívit apod. Konečně 14. 8. 2021 se
u nás konal již tradiční Kloboukový bál,
kde mohla po dlouhé době zaznít díky
postupnému uvolňování i živá hudba.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Albatros. Lidé se mohli setkat a bavit
se do ranních hodin.
Začalo i tradiční setkávání seniorů jednou za měsíc v místní hospůdce. Bohužel jsme se museli rozloučit
s našimi nejstaršími občany, s panem
Jiřím Hýblem (94 let) a paní Annou
Holčákovou (94 let). Tiše jsme zavzpomínali.

Další společenská akce je plánovaná na říjen, kdy jsou v naší vesnici tzv.
hody a Hospůdka Pod Lipami chystá
Pohodovou zábavu. Po celý rok i v průběhu prázdnin jsme neotáleli a parta
lidí, která i ve svém volnu ráda pomůže,
několikrát ošetřila vrbové stavbičky pro
děti, někteří pomohli s údržbou místní-

ho hřiště jak s navezením nového písku,
tak s ořezem nežádoucích větví vrb nad
hřištěm, seřezáním živého plotu i posečením trávy. Proto bych ráda všem
poděkovala za snahu, kterou věnují ke
zvelebování naší malé vesničky.
Klidný, prosluněný podzim přeje
Miroslava Suralová, kronikářka Nedvězí.

sTŘÍPkY z HIsTORIE – JANOsLAVICE
Níže uvedené řádky jsou čerpány
z kroniky obce Janoslavice ze zápisů
o přípravách a výstavbě nové školní
budovy ve Svinově, zapsal kronikář
Jan Pospíšil:
Dne 25. dubna 1891 usneslo se
obecní zastupitelstvo zříditi v obci novou školní budovu v místech, kde stával statek číslo 26. U majitele bylo zamluveno stavební místo, nákres nové
školní budovy byl objednán u zednického mistra K. Žváčka z Úsova. Stará
školní budova byla nabídnuta ke koupi knížeti Liechtensteinovi. Ke stavbě
ovšem nedošlo. Kníže budovu nekoupil, ale udělil obci podporu v částce
800 zlatých.
Dne 2. prosince 1896 zemřel svinovský občan Isidor Merta, výměnkář
z čísla 42. Pan Merta byl dlouholetým
starostou a předsedou místní školní
rady. Zanechal po sobě značné jmění
v obnosu asi 50. 000 zlatých. Ve své
závěti odkázal 1.000 zlatých na stavbu školní budovy ve Svinově. Dalších
1.000 zlatých odkázal zdejším chudým
dítkám, aby z těchto úroků dostalo
se jim obuvi a oděvu ve výroční den
jeho úmrtí. Peníze na školu však poručil s podmínkou, aby škola postavena
byla nejdéle v 5 letech počínaje ode
dne jeho úmrtí. Jinak peníze propadnou a úroky z nich připadnou každoročně ve prospěch zdejších chudých
školních dítek. 16. února 1897 zemřela
manželka pana Isidora, paní Helena
Mertová, jež odkázala v závěti své na
stavbu školní budovy ve Svinově 800
zlatých. Následkem těchto značných

odkazů činěny přípravy ke stavbě nové
školní budovy.
V roce 1900 byla započata stavba
školy. Po delší debatě byla stavba zadána
panu Fr. Brázdovi, staviteli ze Zábřeha, za
cenu 20.040 korun s podmínkou, že stavbu dokončí nejdéle do 20. srpna 1901.
Pan Brázda najal od pana Jana Pospíšila,
rolníka z čísla 41, zahradní pozemek a dal
tam z dobré zahradní hlíny dělati cihly,
aby příštím jarem mohl se stavbou započíti. Dne 21. srpna začala práce s výrobou
cihel na budovu školy. Asi 12 cihlářů ze
Svinova vyrobili 3.000 cihel, vypáleny
byly ve dnech 14. až 18. září. Do konce
září vypáleno 52.000 cihel. Stavět se začalo od 20. října do začátku listopadu.
Ostatní cihly, které ještě scházely, robili cihláři ještě v květnu 1901. Ve dnech
17. až 20. června pálila se třetí pyramida cihel – 43.000 cihel. Na novou školu
se použilo celkem 125.000 vypálených
cihel. Potřebné kamení se lámalo v knížecí skále (u bezděkovského splavu).
Stavební dříví se vozilo (90 klád) z revíru
rohelského.
15. září 1902 byl odstěhován ze staré
školy veškerý školní nábytek a pomůcky
do nové školy. V nové školní budově se
poprvé vyučovalo teprve v úterý 16. září
1902, učilo se ve dvou třídách se dvěma učiteli. První třídu vyučoval správce
školy František Černý, druhou třídu učitel Alois Janíček. Alois Janíček se narodil 9. ledna 1881 ve Štědrákově Lhotě
u Šumperka, otec jeho jest zámožným
rolníkem a majitelem rychty.
V neděli dne 9. července 1903
o 3. hodině odpolední odbývala se ve

Svinově slavnost svěcení nové dvoutřídní školní budovy. Slavnost byla
ohlášena v novinách Moravský sever.
Představenstvo obce dalo natisknout
100 velkých plakátů a rozeslalo je po
všech okolních obcích, všem školám
a spolkům. Ač celý týden před slavností pršelo, bylo přece v den slavnosti
pěkné počasí a slavnost se vydařila.
Slavnosti se zúčastnilo místní a okolní
učitelstvo, školní mládež, obecní zastupitelstvo a místní školní rada, spolky hasičské, Sokol z Police a Lesnice,
Čtenářský spolek z Dubicka a Hrabové,
množství lidu ze Svinova a okolí.
Slavnost započala v místní kapli zapěním Veni saueta Spiritu. Pak zazpívalo
učitelstvo před kaplí s průvodem hudby chorál k sv. Václavu a průvod s hudbou hnul se ku nové školní budově.
Před budovou přivítala světícího kněze
žákyně ze 2. třídy, Boženka Zajíčková,
přiměřeným proslovem. Školu vysvětil
pan děkan z Rohle Jan Ryšavý. Po slavnosti se rozpředla nenucená zábava
v zahradě starosty obce Jana Pospíšila
na čísle 41. Večer byl taneční vínek pro
dospělé. Školním dítkám byl význam
památného dne vyložen ve škole před
slavností.
Prodej staré školní budovy, jež
stojí naproti kapli u okresní silnice, byl
odsouhlasen ve veřejné dražbě panu
Ferdinandu Koppovi, rolníku z čísla 32
ve Svinově. Pan Kopp podal nejvyšší nabídku celkem ze 6 kupců. Místo
školy zřídil tam hostinec.
Z kroniky obce Janoslavice čerpala
Eva Petrášová.

VIII. svatohubertská mše v Rohli
Krásné, slunečné ráno vítá hosty
tradiční svatohubertské mše v Rohli,
kteří se 4. září 2021 scházejí a sjíždějí
ze širokého okolí ke kostelu sv. Martina.
Kadidlem provoněný kostel je slavnostně vyzdoben, na hlavním oltáři se
vyjímají dvě obrovské kytice z 50 gladiol. Společně s ministranty netrpělivě
vyčkáváme příjezd dvou nejdůležitějších osob – Otce biskupa Mons. Josefa
Nuzíka z Olomouce a Otce Františka
Eliáše ze Zvole. Oba přijíždí včas a v dobré náladě (od r. 1934 je Otec biskup prvním biskupem, který naši obec a kostel
sv. Martina navštívil). Obřad může začít.
V čele průvodu je nesen kříž, za ním
jsou seřazeni čtyři myslivci nesoucí uloveného srnce, následují členové Řádu
sv. Huberta, ministranti a oba kněží. Za
zvuku loveckých fanfár průvod prochází
k hlavnímu oltáři, kde špalírem prochází
Otec biskup Josef s Otcem Františkem.
Mše začíná bohoslužbou slova,
první a druhé čtení čtou členové Řádu
sv. Huberta, evangelium Otec František,
následuje promluva Otce biskupa, který
hovoří velmi moudře a srozumitelně, po
přímluvách jsou přinášeny obětní dary
– chléb a víno, začíná bohoslužba oběti.
Mši doprovází ordinarium svatohubertské mše B dur skladatele Mgr. F. Macka.
Velebné tóny lesních rohů Trubaček ze
Zábřehu a profesionální zpěv Mužského
pěveckého sboru řádu sv. Huberta se
nesou celým prostorem. Slavnostní mši
vnímají přítomní všemi smysly. Vyjadřují
to jejich spokojené výrazy obličejů. Před
závěrečným požehnáním MUDr. Kutálek
podává informaci o dalším průběhu
slavnosti, která bude pokračovat průvodem na místní hřbitov k novému kamennému kříži, děkuje oběma celebru-

jícím kněžím a starostka obce jim předává drobné dárky, poděkování směřuje
také k trubačkám a zpěvákům. Poté starostka Eva Petrášová také děkuje všem
za účast a za organizaci mše. Krátce na
to se lidé řadí do průvodu a společně
směřují ke hřbitovu.
„Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších křesťanských symbolů. Ve starověku – v babylonské, perské a v římské
říši – však sloužil jako nástroj pro popravu ukřižováním. Na kříži byl společně se
dvěma zločinci popraven (ukřižován)
i Ježíš Kristus. Popis kříže se nachází
v křesťanských spisech od počátku 2. století. V té době byli křesťané označování
jako crucis religiosi, uctívači kříže. První
vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem se
objevuje na dveřích baziliky S. Sabina
v Římě na počátku 5. století, od té doby
se stal kříž typickým znamením křesťanství. Kříž je symbolem Kristova vítězství

nad smrtí a hříchem. Významný je svátek
Povýšení svatého kříže (14. září), který
připomíná zasvěcení baziliky na místě,
kde stál Ježíšův kříž. U nás je nejbližší kostel Povýšení sv. kříže v Dubicku.
V 80. letech minulého století , v době
dalšího scelování polí a rozorávání mezí,
byly některé kříže v katastru naší obce
nenávratně zničeny. Stejný osud – zcela zbytečně – postihl i centrální kříž
na hřbitově v Rohli, který byl zbourán
a odvezen. Mnoho let jsem v sobě nosil myšlenku na obnovení tohoto kříže.
Dochovaly se jen dvě nekvalitní černobílé fotografie. Na základě těchto fotografií provedl kamenosochař p. Lubomír
Tesák z Tučap přesný nákres, na základě
kterého zhotovil celý kříž s korpusem
Krista a sochami Panny Marie a sv. Jana.
K výrobě byl použit božanovský pískovec a pískovec z Podhorního Újezdu.
Základ pro tento kříž vykopal p. Jiří Šafář,
betonový fundament zhotovil p. Patrik
Mauler a Josef Golda st. Ve čtvrtek
26. 8. 2021 p. Tesák kříž postavil. Všem,
kteří se podíleli na vybudování tohoto
kříže patří velký dík, stejně tak jako Obci
Rohle a paní starostce E. Petrášové.“
To je vysvětlení, proč necháváme
požehnat nový kříž. Po shromáždění
všech Otec biskup Mons. Josef Nuzík
pronáší před křížem modlitby, kříži žehná a ze všech stran ho kropí svěcenou
vodou. Obřad svým zpěvem doprovází nejen zpěváci Mužského pěveckého
sboru, ale i všichni přítomní. Pro všechny je to historický okamžik, protože podobná událost se v životě lidském často
nestává.
Doufejme, že tady kříž bude stát
velmi dlouho a že nepřijde doba, kdy se
kříže budou zase bourat.
MUDr. A. Kutálek

V bEzDĚkOVĚ
sE ÚsPĚšNĚ PŘEDsTAVILY NEJEN OVEčkY...
Levandulový statek v Bezděkově se
17. července 2021 stal místem konání historicky prvního Ovčáckého dne
Olomouckého kraje. Cílem tohoto dne
bylo seznámit návštěvníky nejen s některými plemeny ovcí, ale také s tím, co
všechno lze vyrobit nejen z ovčího mléka,
masa, ale také z vlny. Organizace se ujala
koordinační skupina ve složení Ing. Jiří
Huml, předseda Svazu chovatelů ovcí
a koz, Lukáš Drlík, Mgr. Jindřich Solovský
a MUDr. Antonín Kutálek. Vzhledem
k omezujícím opatřením při přetrvávající epidemii Covid-19 nebylo možné
uskutečnit akci v původním červnovém
termínu. Až napodruhé – 17. 7. 2021 –
to vyšlo. Spoluorganizátorem se vedle
Svazu chovatelů ovcí a koz stala také
Asociace soukromého zemědělství
ČR, kterou zastupoval „Sedlák z Hané“
– Roman Koutek, dále Město Úsov
a Levandulový statek. Hlavními partnery byl Olomoucký kraj, Sdružení cestovního ruchu, Jeseníky – originální produkt a Haná – originální produkt.
I v období mírně se rozvolňujících
koronarovirových omezení byla akce
velmi úspěšná, programově, organizačně i návštěvností. Během dne se
v areálu vystřídalo více než dva tisíce
návštěvníků. Scénář programu, připravený moderátorem Mgr. Jindřichem
Solovským, byl sledován diváky s velkým zaujetím až do konce programu
a doplňován hudebně country skupinou a cimbálovými muzikami Potasz
a místní CM ze Zábřeha.
Hlavními aktérkami celého dne byly
pochopitelně ovečky různých plemen,
umístěné v ohrádkách, u nichž Ing. Vít
Mareš divákům trpělivě komentoval
nejen všechny zajímavosti jednotlivých
plemen, jejich využití, ale i prakticky
předváděné stříhání ovcí profesionální
střihačkou.
Podobně velmi aktivně do programu přispěla i paní Vladimíra Křenková
z Břidličné, která se svým manželem
Romanem pozvala mnoho šikovných

žen, které ve svých stáncích nejenže ukazovaly a prodávaly své výrobky
z ovčí vlny, ale prakticky předváděly
zpracování vlny na kolovrátcích, pletení svetrů a ponožek a také plstění.
Tytéž ženy se pak pod jejím vedením
promenádovaly, téměř profesionálně,
na pódiu při „módní přehlídce“ s předváděním svých krásných výrobků z ovčí
vlny. Manželé Křenkovi také zorganizovali „Aukci vlny“, o níž byl rovněž velký
zájem a dále velmi sportovně povzbuzované závodní „Vlnohrátky“.
Rodiny s dětmi si velmi pochvalovaly hojně navštívenou „Poznávací stezku
pro děti,“ kterou připravila kulturně propagační komise Českomoravské myslivecké jednoty pod vedením Moniky
Paulové, DiS. Děti využily možnost povozit se na koních a také si vyzkoušely
„Dílničku pro šikovné ručičky“ v režii
manželů Kuchaříkových. Velkým zpestřením programu byla „Ukázka práce
ovčáckého psa“, profesionálně vedená
a komentovaná Michalem Hrdličkou
z Brníčka, který zde měl i stánek s různými druhy ovčích sýrů. Atmosféra sportovních utkání provázela soutěž deseti
dobrovolníků o „Nejrychleji snězenou
porci halušek“. Program vyvrcholil vyhlášením „Šampiona výstavy“, kterým se
stal zdatný a všemi obdivovaný beran.
Absolutní tajenkou pro všechny přítomné byl veřejně připravovaný „Ovčácký
kotlík“, jehož obsah byl tak chutný, že za
půl hodiny už nezbyla ani jedna porce.
Ti, co neochutnali tuto ovčáckou specialitu, však byli uspokojeni ve velkém
občerstvovacím cateringu, který zajistil
Lukáš Drlík. Za velmi úspěšně připravený a uskutečněný Ovčácký den patří pochvala celému týmu organizátorů.
Při rozloučení bylo vysloveno přání
setkat se na Ovčáckém dni i v příštím
roce, opět v Bezděkově. To bude opět
přivezen i maskot akce – vyrobený manžely Křenkovými – „ovečka Bééédřiška“,
která i letos jistila celý program z pódia.
Mgr. J. Solovský, MUDr. A. Kutálek

AkCE zš A mš ROHLE
PRO škOLNÍ ROk 2021/2022
6. 9. a 7. 9. 2021
Dopravní hřiště Mohelnice
I. stupeň
22. 9.

Informační třídní schůzky
ZŠ v 16:00 hod

27. 9.

Ředitelské volno
pro žáky

22. 10.

Dýňobraní

27.–29. 10. Podzimní prázdniny
18. 11. 2021–3. 2. 2022
Každý čtvrtek PLAVÁNÍ
- 1. stupeň ZŠ, MŠ
26. 11.

Vánoční stromeček Rohle,
zpívání koled,
dárečky k prodeji

2. 12.

Individuální třídní schůzky
– žák, rodič, učitel

3. 12.

Naděluje Mikuláš, ZŠ a MŠ

20. 12.

Vánoční dílny

4. 2. 2022 Pololetní prázdniny
21.- 27. 2. Jarní prázdniny
20. 2.

Maškarní karneval

25. 3

Noc s Andersenem

13. 4.

Velikonoční dílny

21. 4.

Zápis do první třídy

25.- 29. 4. Škola v přírodě Švagrov
9. 5.

Besídka pro maminky

30. 5.

Dopravní hřiště 4. a 5. roč.

1. 6.

Dopravní hřiště 1.–3. roč.

Červen

Rohelský cross

A spoustu dalších akcí, o kterých Vás
budeme včas informovat.
Mgr. P. Knébl

POzVáNkA
Zveme rodiče, žáky i přátele školy, kteří by chtěli podpořit aktivity v projektu Skutečně zdravá škola, je jim vlastní
aktivní životní styl, zdravá strava, mají nápady a chuť plánovat akce, tvořit společně s námi jídelníček pro děti na
1. setkání Akčního týmu SZŠ.

Budeme se těšit na všechny ve čtvrtek 7. října 2021 v 16:00 hod v nové Kuchyňce ve škole.
(Naše setkání a další aktivity v projektu budeme plánovat s ohledem na vývoj situace pandemie Covid-19.)

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Obec Rohle má
tři volební okrsky: okrsek č. 1 Rohle
– budova Obecního úřadu v Rohli
čp. 56,
okrsek č. 2 Janoslavice – budova
občanského výboru v Janoslavicích
č. 8, okrsek č. 3 Nedvězí – budova
Hospůdky Pod lipami v Nedvězí
čp. 72.

Sběr železného šrotu

V sobotu 16. října 2021 proběhne sběr železného šrotu v Rohli,
Janoslavicích a Nedvězí. Sběr provedou členové Sboru dobrovolných
hasičů Rohle.

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Svoz nebezpečného a objemného odpadu proběhne v sobotu 23. října 2021.
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.
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.
Všechny tekuté odpady budou přebírány pouze v uzavřených nádobách. 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!

INZERCE
Prodej zvěřiny

Sběr oděvů, obuvi a textilu

Informujeme občany, že u zdravotního střediska v Rohli je přistaven
nový kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu. Do kontejneru je možné
vkládat čisté a zabalené: bytový textil, oděvy, obuv, hračky.

Svazek obcí Bradlo – změna termínu splatnosti úhrady stočného za rok 2021

Svazek obcí Bradlo informuje o změně termínu splatnosti úhrady za
stočné za rok 2021. Původně byl termín platby do 31. 12. 2021, nově je
splatnost do 31. 10. 2021.

Nabízíme možnost zajištění prodejního místa na Rozsvěcování
stromu v Rohli

Žádáme občany, kteří mají zájem
o místo prodejního stánku (ruční výrobky, domácí produkty) na
akci Rozsvěcování vánočního stromu v Rohli dne 26. listopadu 2021,
aby se přihlásili na Obecním úřadě
v Rohli. Děkujeme za spolupráci.

SEDMIKRÁSKA
kosmetické a nehtové studio
- kosmetika, prodlužování řas, manikúra, modeláž nehtů, parafínové
zábaly
Provozovny: Rohle, Libina.
Kontakt:
Iveta Libánková, tel. 734 270 374.

Myslivecký spolek Rohle, z.s.
NABÍZÍ

během lovecké sezóny k prodeji ulovenou zvěř srnčí, daňčí případně černou.
Prodává se vždy celý kus zvěře.
Zájemci si mohou zvěř objednat u mysliveckého hospodáře
MUDr. Antonína Kutálka • mobil 776 707 188

Myslivecký spolek Rohle, z.s.
VYKUPUJE

kaštany a žaludy k zimnímu přikrmování zvěře.
kaštany 3 Kč/kg, žaludy 6 Kč/kg.
Výkup každý čtvrtek v 16.00 hod. nebo po domluvě s MUDr. A. Kutálkem

ČERVENEC • ZÁŘÍ
Zdeněk Stacho, Anna Šmýdová, František Schreier,
Jiří Bednář, Hermína Hufová, Edith Kobzová,
Margareta Drtilová, Jiřina Poislová, Vlastimil Mikulka, Miroslav Berka,
Radoslava Němcová, Ludmila Trajková, Božena Nimmerrichterová,
Bronislava Salátová, Zdenka Stoklasová, Zdeněk Obrusník,
Miroslav Vágner, Terézia Bednářová, Marie Pavlíková, Věra Čmakalová,
Milada Šimková, Rostislav Zapletal, Miroslav Panák, Rinaldo Poisl,
Elsa Hufová, Karel Benedikt, Valéria Šínová, Jana Pospíšilová, Václav Beneš,
Jaromír Němec, Jan Pavlík, Jan Kouřil, Josef Řoutil, Marta Pelinka Marková

NAROzENÍ:
Amálie Bucherová
Kristýna Kupková
Oliver Nataniel Soukup

ÚmRTÍ:

„Kdo věří, není nikdy sám
- ani v životě, ani ve smrti“.
Benedikt XVI.

Alice Kutálková, František Tylšar
Leopoldina Teﬀerová
Anna Holčáková, Maria Havelková
Miroslav Šafář

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
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