Rohelský
zpravodaj
Vydala Obec Rohle. Ročník 11., č. 2/2022

Vážení spoluobčané,
nacházíme se v době před letními
prázdninami, ráda bych Vám popřála hezký čas strávený s Vašimi blízkými
a klidné dovolené. Dětem přeji odpočinek od všech školních povinností a léto
prožité bez úrazů.
Pravidelně Vás ve zpravodaji informuji o dění, investicích a plánech v obci,
které se již uskutečnily nebo teprve uskuteční. V předešlém čísle jsem psala o dotacích, o které obec Rohle žádala. Nyní už
víme výsledky a s potěšením mohu oznámit, že jsme byli velmi úspěšní. Ve všech
případech byly žádosti podány u Olomouckého kraje, každá v jiném vyhlášeném dotačním titulu. Byla získána maximální výše částky, tedy 50 % financování
dotace z Programu obnovy venkova, na
rekonstrukci místní komunikace 14c
v obci Rohle. Jedná se o úsek od krajské
silnice dále kolem kostela ke kulturnímu
domu v délce 300 metrů. Řádné výběrové řízení proběhlo v měsíci květnu, kdy
nabídky podaly dvě firmy, uspěla ta s nižší cenovou nabídkou – firma Strabag a.s.
Zastupitelstvo obce již na svém zasedání
schválilo přijetí dotace a Smlouvu o dílo.
Cena za dílo: 999.619,68 Kč. Na místě je
upozornění pro občany, že tato komunikace bude ve dnech 5. září až 30. září
2022 z důvodu zřízení staveniště a prací,
vjezdu uzavřena. Další úspěšné poskytnutí dotace ve výši 13.000 Kč je z Programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů. Žádáno bylo na pořízení
6 kusů zimních pneumatik pro hasičkou
cisternu.
V případě oprav místních komunikací po výstavbě kanalizace se na mě často
obracejí někteří občané a žádají opravit
právě komunikaci vedoucí kolem jejich
nemovitosti. S určitostí mohu slíbit, že
nového povrchu se dočkají všechny poničené komunikace v Rohli. Bohužel teď
nastala doba, kdy je jakákoliv stavební
činnost velmi finančně náročná, proto
plánování oprav bez pomoci dotačních
titulů, je téměř nemožné. Pro představu uvádím, že jen v Rohli je celkem
23 místních komunikací v celkové délce
8,363 km a většina z nich by zasloužila
nový povrch. Při příkladu, že 500 metrů

opravy komunikace stojí cca 1,7 milionů korun, je pro náš rozpočet velmi vysoká zátěž v případě, že bychom opravili všechny komunikace během jednoho
roku.
V jarních měsících byl proveden odborný řez vzrostlých lip u hřbitova v Janoslavicích a lípy na křižovatce u pomníku v Rohli. Rovněž proběhly úpravy
ostatních dřevin v obci a květinami byly
osazeny všechny instalované truhlíky.
V Janoslavicích se o nové dřevěné truhlíky i výsadbu postarali manželé Stachovi
a Augustinovi. Děkuji všem našim spoluobčanům, kteří se o zeleň a veřejná
prostranství v obci pečlivě starají.
Pro všechny tři naše obce byly zakoupeny a vyměněny odpadkové koše.
Někde byly zredukovány počty. Celkem
se jedná o 16 venkovních odpadkových
košů. Pevně věřím, že nikoho nenapadne koše ničit nebo vhazovat do nich neuhašené cigarety, apod.
V Rohli bylo zhotoveno a osazeno
nové zábradlí v uličce u potoka, mezi
Gintherovými a Pavlíkovými. Původní
zábradlí bylo poničeno pádem stromu.
V budově mateřské školy proběhla výměna vstupních dveří do školky
a kanceláře kuchařek. Během letních
prázdnin získá školní jídelna a chodba

nové podlahy. Stejně tak dojde k opravě
vstupu. K budově školky od autobusové
čekárny se uskutečnila již dlouhodobě
nutná rekonstrukce schodiště.
Počátkem června započala plánovaná rekonstrukce topení zdravotního střediska, byly osazeny elektrokotle a vyměněny vadné tlakové nádoby.
Další topenářské práce budou probíhat
o letních prázdninách, a to ve školní budově.
V letošním roce se podařilo získat
finanční prostředky z Úřadu práce na
3 pracovníky veřejně prospěšných prací. K dispozici jsou tak celkem 4 pracovníci obce pro údržbu zeleně a veřejných
prostranství. V případě dotazů na sečení
travního porostu v Nedvězí a Janoslavicích zdůrazňuji, že části máme celkem
3 a ve všech se zeleň bude udržovat tak,
jako dosud.
V polovině dubna navštívil naši
obec senátor za Šumpersko a Jesenicko,
Mgr. Miroslav Adámek. Mgr. Adámek byl
zvolen v roce 2018 do Senátu Parlamentu ČR, je místopředsedou Výboru pro
sociální politiku a členem komise Senátu pro rozvoj venkova. Ve společném
setkání s panem senátorem, byla probrána témata dotačních titulů, rozvoje
obce, činnost obce i místních spolků.

Další významné setkání, které se
v Rohli (poprvé v historii) uskutečnilo,
byla porada matrikářek Zábřežska. Na
této pracovní schůzce byly konzultovány úkony v souvislosti s vedením matričních knih a zákona o matrikách. O celou
organizaci a přípravu se postarala paní
Helena Berková, účetní a matrikářka
Obecního úřadu v Rohli.
Třetí květnovou sobotu se konalo
žehnání dřevěného kříže v poli mezi
Rohlí a Janoslavicemi. Kříž byl vyroben
a vztyčen v srpnu 2020. Chtěla bych
touto cestou poděkovat MUDr. Antonínu Kutálkovi a jeho rodině za péči

a obnovu staveb sakrálního charakteru
v naší obci.
Počátkem června proběhla v budově základní školy veřejná besídka,
tzv. přehrávka, Základní umělecké školy Mohelnice, detašované třídy Rohle.
Hudební přehrávku připravila se svými
žáky paní učitelka Radoslava Němcová.
Nadaní žáci z Rohle i okolí velmi hezky
zpříjemnili páteční odpoledne rodičům
a veřejnosti svižnými skladbami na klavír, akordeon a zobcovou flétnu. Paní
učitelce Němcové děkuji za pozvání.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem našim místním spolkům za uspo-

řádání různých soutěží a společenských akcí: Sbor dobrovolných hasičů
– Okrsková soutěž hasičských družstev mužů, žen, veteránů a veteránek
v Kamenné, Spolek rybářů obce Rohle
– Dětské rybářské závody na vodní nádrži Rohle. Do akce Den dětí a naučná
poznávací stezka se po mém oslovení
ochotně zapojili někteří členové všech
místních spolků – hasiči, rybáři a myslivci. Bez ochotných dobrovolníků by se
akce jen těžko uskutečnila a tak dobře
vydařila.
Eva Petrášová
starostka obce

Vážení a milí spoluobčané, zdravíme Vás ze školy a školičky.
Ani jsme se nenadáli a máme tu konec školního roku. Ten letošní byl o poznání lepší než ten minulý, nejen proto, že jsme se mohli učit opět společně
ve škole, a ne na dálku přes počítače.
Mohli jsme dělat opět akce pro rodiče, jezdit s dětmi na výlety a exkurze
a užít si bez omezení školu v přírodě.
V druhém pololetí jsme pro žáky připravili Etické dílny. Paní lektorka nám
pomohla s tématy společného soužití
a vzájemné tolerance dětí ve škole. Jak
už jsem psal minule, Covidová izolace
dětí do velké míry narušila jejich vzájemné vztahy a bude potřeba se i nadále těmto tématům intenzivně věnovat, abychom se všichni ve škole cítili
v pohodě a zároveň se uměli vzájemně
respektovat. Další povedenou akcí byla
Noc s Andersenem. Letošním tématem
byl Karel Čapek. Žáci ve skupinkách řešili úkoly, četli, připravovali vystoupení, která nám v závěru večera společně
odprezentovali. Na Velikonoce se uskutečnily Velikonoční dílny. Jsme rádi, že
jste se za námi přišli společně s dětmi

podívat. Účast byla velká. A bylo příjemné si neformálně povykládat. Na
konci dubna jsme odjeli na školu v přírodě na Švagrov. Environmentálním tématem bylo poznávání rostlin a živočichů a jejich ochrana. Žáci byli skvělí
a mnohdy i náročné vzdělávací vycházky hravě zvládli. Velký dík patří i učitelkám, které se účastnily programů, ve
volném čase tvořily program a usměrňovaly, večer uspávaly a po nocích hlídaly. Uskutečnili jsme cvičení v přírodě
na Bradle, kde si žáci prakticky vyzkoušeli první pomoc. Zúčastnili jsme se
soutěže mladých cyklistů v Mohelnici.
Pro druhý stupeň byl projektový den
v našich dílnách, kdy jsme pracovali se
dřevem a vyráběli si dle vlastního návrhu židličky. Uvítali jsme nové rohelské
občánky a uskutečnili spoustu dalších
projektů.
V závěru roku nás čekají výlety,
školka společně s prvním stupněm pojede do Doubravského dvora. Uskutečníme Rohelský kros, kde si děti zasoutěží s kamenskými dětmi v běhu kolem

přehrady. V posledním týdnu se uskuteční rodičovská akademie, kde žáci
předvedou svá vystoupení, které poctivě v závěru roku trénovali. Rozdání vysvědčení a poslední zvonění deváťáků
bude poslední tečkou za letošním školním rokem.
Byl to rok úspěšný, ale je za ním
spousta práce, která není vždy vidět.
Učitelé, paní asistentky i já jsme absolvovali velké množství školení a kurzů,
aby výuka byla kvalitnější, ale hlavně,
aby se dětem líbila. V příštím roce nás
čeká nové zavádění informatiky do našeho vzdělávacího programu. A ač začínají prázdniny a škola se pro žáky uzavře, čeká nás rekonstrukce radiátorů ve
staré budově školy, výměna podlahy
v jídelně, úprava prostoru před jídelnou, udržování pěkného prostoru kolem školy a v neposlední řadě také příprava dalšího školního roku – rozvrhy,
úvazky, učebny, plány, a to není zdaleka vše. Proto má slova v závěru patří
celému kolektivu školy. Díky za dosavadní dobrou práci!
Jídelna bude fungovat do 15. července. Pak budou mít paní kuchařky
dovolenou a začnou pro Vás vařit od
17. srpna. To už budeme mít nainstalovaný nový konvektomat, a tak příprava jídla bude jednodušší a zdravější. Museli jsme také navýšit cenu obědů
z 65 Kč na 70 Kč. Snad se cena potravin
na podzim ustálí a nebude muset dojít
k dalšímu navyšování. Přijímáme také
ještě cizí strávníky a zajišťujeme i rozvoz obědů. V případě zájmu kontaktujte vedoucí školní jídelny.
Přejeme Vám pohodové prázdniny, dětem spoustu nevšedních zážitků, krásné prázdninové počasí, žádné
úrazy a 1. září se na Vás všichni budeme těšit.
Mgr. Pavel Knébl
ředitel školy

z činnosTi sdH V roHli
Za několik dnů budeme mít za sebou
první polovinu letošního roku. V tomto
článku Vás chci seznámit s činností SDH
Rohle za minulé období.
Letošní rok jsme zahájili Valnou hromadou sboru, na které jsme zhodnotili
činnost za rok 2021 a stanovili si plán na
rok letošní.
Stejně jako v loňském roce nám situace kolem COVID-19 neumožnila uspořádat hasičský ples, dětský maškarní
karneval a také závody mladých hasičů,
které se měly konat v únoru.
Činnost se naplno rozběhla v březnu, kdy jsme s kolektivem mladých hasičů zahájili přípravu na jarní část sezóny. Zpočátku jsme chodili do tělocvičny,
a když nám to počasí dovolilo, tak jsme
přípravu přesunuli na fotbalové hřiště do
Kamenné.
Sezóna se rozběhla druhý víkend
v květnu štafetovými běhy v areálu
v Bludově. Zde se nám podařilo vybojovat v kategorii starších 6. a 13. místo
a mladší se umístili na 4. a 18. místě. Zároveň zde proběhla také kvalifikace na
krajské kolo v běhu na 60 m, které proběhne v září v Provodovicích. Do kraj-

nedVězí
Úvodem mého příspěvku bych chtěla
nejdříve poděkovat všem, kteří se ochotně zapojili do dobrovolných brigád ve
své volné chvíli, a to jak při sečení a úklidu trávy na našem hřišti a v okolí hospůdky, ošetření a ořezání vrbových staveb
pro děti, opravy lavičky a stolů, při stavbě májky, tak i těm, kteří pomáhali při akcích, které se konaly a budou konat v naší
malé vesničce. Kácení májky proběhlo 4. června za účasti cca sto návštěvníků a hudebního doprovodu pana Radka
Němce. Během prázdnin se bude konat
tradiční Kloboukový bál, na který vás srdečně zvu, a to 9. července od 19. ho-

ského kola se probojovalo pět našich
závodníků. Další závody započítávané do soutěže Plamen proběhly v Hrabové. Poslední kolo Plamenu proběhlo
v Hrabišíně, kde byly na programu požární útoky. Zde se dařilo mladším, kteří
vybojovali 4. místo. Celkově v letošním
Plamenu obsadilo družstvo mladších
místo šesté a družstvo starších skončilo
na sedmém místě.
V neděli 19. června proběhlo závěrečné kolo Ligy mladých hasičů v Pavlově.
Soutěžilo se v požárním útoku. Zde naše
družstva vybojovala 7. a 12. místo. V celkovém součtu ligy se mladší umístili na
6. místě a starší skončili na 9. místě.
Dalšího závodu, kterého se naše mládežnická družstva účastnila, byla 17.6.
noční pohárová soutěž v Trusovicích.
Tyto závody se povedly družstvu mladších, které si z tohoto závodu odvezlo
krásné 5. místo.
Poslední závod, který ještě čeká mladé hasiče, je noční soutěž Třeštinský plyšák, která proběhne poslední červnový
pátek na hřišti v Třeštině.
Dále pro mladé hasiče organizujeme
letní soustředění, které proběhne prv-

ní prázdninový týden na chatě v Nových
Losinách.
V květnu se rozjela také soutěžní sezóna pro družstva dospělých. V letošním
roce na náš sbor vyšlo pořadatelství okrskové soutěže, kterou jsme uspořádali na fotbalovém hřišti v Kamenné. Okrskové soutěže se zúčastnilo 5 družstev
mužů a žen a 3 družstva veteránů a veteránek. Vítězství si odvezlo v kategorii
mužů družstvo Hrabišína, v ženách zvítězilo družstvo Nového Malína. V kategorii veteránů zvítězilo družstvo Hrabišína
a mezi veteránkami kralovalo družstvo
Nového Malína. Náš sbor na této soutěži
reprezentovalo družstvo žen, veteránek
a veteránů.
Soutěžní ročník v kategorii dospělých
se teprve rozbíhá, proto naše tři družstva
startovala zatím jen na soutěži v Dolních
Studénkách.
Kromě soutěží se naši členové také
podílí na činnosti zásahové jednotky. Za
přispění Obce Rohle a Olomouckého kraje byla na výjezdovém vozidle CAS provedena výměna pneumatik. Byla také realizována příprava CAS na STK , která byla
také úspěšně provedena. Během první
poloviny roku má jednotka za sebou čtyři ostré výjezdy. Z toho dva lesní požáry
u Rohelské boudy a v Pískově, zahoření
sazí v komíně v Janoslavicích a dopravní
nehodu ve Veleboři.
První neděli v červnu jsme ve spolupráci s hasiči v Janoslavicích provedli vyčištění požární nádrže v Janoslavicích.
Na konci příspěvku Vás chci všechny
pozvat na neděli 31. července, kdy náš
sbor pořádá od 14.00 hodin Pohárovou
soutěž hasičských družstev na fotbalovém hřišti v Kamenné.
Na úplný závěr bych Vám chtěl všem
popřát hezkou dovolenou a dětem krásné prožití letních prázdnin.
František Lass

din. K tanci a poslechu bude hrát skupina Albatros. S prázdninami se rozloučíme
27. srpna taktéž s Albatrosem. Setkávání
seniorů se koná každý měsíc, tzn., že i v době prázdnin
se naši nejstarší občané mohou setkat a podiskutovat.
Na závěr bych chtěla popřát
dětem krásné prázdniny,
aby si je užily a přišly k úplně jiným zážitkům, než mají
ve školním roce a měly na
co vzpomínat. A dospělým
přeji regeneraci, dovolenou naplněnou radostí, sluníčkem, pohodou, klidem

a vždy šťastný návrat z výletů domů.
Miroslava Suralová
Hospůdka Pod lipami

zpráVa o činnosTi ms roHle, z.s. V sezoně 2021/2022
Rok 2021 byl, podobně jako rok
předchozí, ovlivněn koronarovirovou
pandemií. Tato situace provázená různými omezeními měla vliv i na činnost
našeho spolku. I přes tato omezení jsme
zajistili většinu nutných činností v honitbě.
V dubnu jsme měli tradiční střelby
na loveckém kole v Žadlovicích. Zvítězil
L. Novák st.
V květnu jsme se soustředili na záchranu mladé srnčí a zaječí zvěře před
sečí trvalých travních porostů. Aplikovali
jsme, již z roku 2020 osvědčená, pachová zradidla firmy Pacholek. Současně
jsme používali zvukové a světelné plašiče. Spolupráce se zemědělci byla většinou dobrá. Díky obětavosti aktivních
členů spolku se nám podařilo zachránit
většinu mladé srnčí a daňčí zvěře. Odměnou za tuto námahu je možnost pozorování dovádějících mláďat. Moderní
metody pro vyhledávání srnčat – drony
a termovize – jsou pro nás zatím nedostupné. Pro zajímavost uvádím celkový
čas strávený při ochraně mladé zvěře,
který činí 137 hodin. Během celé sezony jsme při činnostech v honitbě odpracovali celkem 1581 hodin. Myslivost,
mimo jiné, vyžaduje administrativní činnost nejen v rámci spolku, ale také vůči
krajskému úřadu v Olomouci a odboru
životního prostředí MěÚ Zábřeh, kam je
nutné předkládat v určených termínech
všechny požadované písemné materiály. Nadále trvá velmi dobrá spolupráce
s honebním společenstvem Rohle.
Na jaře jsme opravili oplocení vysazených dřevin na mezích a podél polních cest. V srpnu jsme museli provést
nutné opravy voliér u Ovečků, včetně kontroly elektrického zabezpečení.
Opravili jsem šest mysliveckých zařízení
– 3 krmelce a 3 posedy.

Dne 4. prosince 2021 po nočním
sněžení, kdy napadl těžký, mokrý sníh,
došlo k téměř totálnímu zničení voliér
na odchov bažantů, proto jsme následně během společných brigád provedli
jejich likvidaci.
Na podzim jsme připravili 25 q krmné směsi s premixem a solí, dovezli jsme
16 t cukrovky a kamennou sůl pro zimní přikrmování zvěře. Většinu směsi zvěř
spotřebovala do konce roku. V předjarních měsících jsme zvěři postupně předložili 14 q ovsa.
Každoročně odchováváme bažantí zvěř, kterou nakupujeme v bažantnici Židlochovice. O bažanty vždy vzorně
pečují L. Novák st. a ml. Část odchované
zvěře prodáváme, část vypouštíme do
volné přírody. Díky tomu můžeme prakticky od Nového roku tuto zvěř pozorovat v Rohli, Janoslavicích i v Kamenné. Je
třeba zmínit, že mnoha částech našeho
kraje to není obvyklé.
26. 2. 2022 proběhlo jarní sčítání
zvěře, které je základem pro myslivecké plánování na další období. Během
lovecké sezony jsme se průběžně věnovali lovu zvěře. Za tuto dobu jsme ulovili 51 ks černé zvěře. Vzhledem ke stále
vyššímu ohrožení naší republiky africkým morem prasat je na myslivce vyvíjen tlak k intenzivnímu lovu černé, aby
došlo k co nejvyššímu naředění populace a zmenšení rizika přenosu této nákazy. Vzorky veškeré ulovené černé zvěře
byly odeslány k vyšetření na trichinelu,
každý pátý kus na klasický mor prasat.

Splnili jsme plán lovu daňčí zvěře
(17 ks), srnčí zvěře (33 ks) a uloven byl
i jeden muflon. Dále jsme ulovili 25 lišek,
6 kun a 1 mývala severního. Během honu
na drobnou a černou zvěř jsme ulovili
2 ks černé zvěře a 41 bažantů. Hon byl
ukončen výřadem a tradiční poslední
lečí Přehlídka ulovené zvěře Zábřežska
a Mohelnicka se konala 21. a 22. 5. 2022
v Rovensku. Přehlídka slouží ke zhodnocení celkového lovu, kvality a správnosti ulovené trofejové zvěře. Je přístupná
nejen myslivecké, ale i laické veřejnosti.
Myslivecký ples se z důvodu epidemiologických opatření nepodařilo
v tradičním lednovém termínu uskutečnit.
V plánu práce na další mysliveckou
sezónu, která začala 1. 4. 2022 je oprava a budování mysliveckých zařízení,
včetně nové voliéry pro odchov bažantů, podzimní výsadba ovocných dřevin, ochrana dosud vysazených stromů
a keřů, ale také budování tůní a mokřadů, které slouží nejen k zadržení vody
v krajině, ale také jako napajedla pro
zvěř a vytváří příhodné prostředí pro život obojživelníků a různých bezobratlých živočichů. Novou akcí, do které se
Myslivecký spolek Rohle zapojil, byla aktivní účast na Ovčáckém dnu v Bezděkově a zajištění Poznávací a naučné stezky
během Dne dětí v Rohli.
Děkuji všem aktivním členům našeho mysliveckého spolku, rodinným příslušníkům a také kamarádům, kteří nám
pomáhají.
MUDr. Antonín Kutálek

Téměř zapomenutý umělec Hugo Šilberský (1920 - 1974)

V letošním roce byly v prostorách
obecního úřadu instalovány paspartové rámy s barevnými kresbami s vyobrazeními některých rohelských domů.
Tyto kresby vzbuzují u našich občanů a ostatních návštěvníků úřadu velmi pozitivní reakce a dotazy, kdo domy
maloval, kdy byly namalovány a odkud
se vlastně obrázky vzaly.
Kolorované kresby jsou studiemi
k čestným listinám pro zakládající členy Jednotného zemědělského družstva
v Rohli. Jsou nakreslené barevnými tužkami. V letech 1970 až 1971 je vytvořil
malíř a grafik Hugo Šilberský, který žil
a tvořil v nedalekých Lošticích. Originály kreseb jsou uloženy ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Muzeum
bezplatně poskytlo obci Rohle scany
originálů, z nichž se v tiskárně vytvořily
dokonalé kopie.
Kresby rohelských domů Huga Šilberského byly zarámovány a spolu
s textem, slavnostně předány zakládajícím členům u příležitosti oslav 20. výročí založení JZD v Rohli. Oslavy se konaly
dne 20. června 1971 v zahradě Kulturního domu v Rohli.
Hugo Šilberský se narodil 26. března 1920 v Lošticích v rodině stavitele
Huga Šilberského a Žofie, rozené Hacarové, v Hacarově mlýně. Své dětství
prožil v blízkosti hradu Bouzova, Mírova
a především Úsova, kde chodil do obecné školy a rozvíjel svůj talent a znalosti
o umění za podpory svého otce Huga
a strýce Josefa Hacara.
Od gymnaziálního studia v Olomouci vystřídal po roce několik gymnázií a po přestěhování se s rodiči zpět do
Loštic, kde otec postavil rodinnou vilu,
pokračoval ve studiích v Litovli. Už zde
na sebe upozorňoval svým výstředním
oblékáním i tím, jak ilustroval studentský časopis.

V sextě, podporovaný profesorem
kreslení Karlem Homolou, se přihlásil
na Akademii výtvarných umění v Praze,
kde v roce 1939 úspěšně složil talentové zkoušky. Studoval u profesora Karla Mináře až do uzavření vysokých škol
17. 11. 1939.
V těžké době protektorátu střídal
školy a zaměstnání. Znovu pokračoval ve studiích na gymnáziu v Litovli
a od roku 1941 byl v Baťově škole práce
u profesora Vincence Makovského. V té
době onemocněl tuberkulózou, v důsledku oslabení organismu byl často nemocen, což se stalo důvodem jeho vyloučení ze studií. Později působil ještě
u sochaře Rudolfa Doležala v Olomouci. Zaujatý uměleckými zážitky ze studií stále více tvořil a prohluboval své
schopnosti v celé šířce výtvarných projevů i technik. Zajímal se o historii, což
se také projevilo v jeho tvorbě.
Ihned po válce se vrátil do Prahy na
Akademii, aby pokračoval ve svých studiích ve speciální malířské škole. V roce
1947 přestoupil na Pedagogickou fakultu University Karlovy v Praze, aby se stal
učitelem výtvarné výchovy a tělocviku pro střední školy. Studoval figurální
kresbu, malbu a modelování, ale v roce
komunistického převratu 1948 jej politické poměry zasáhly podruhé a jako
syn živnostníka byl vyloučen ze všech
vysokých škol v republice.
Jeho život nebyl lehký. Přesto s návratem do Loštic naplno rozvinul své tvořivé schopnosti v různých směrech a pokračoval ve své volné tvorbě. Maloval
krajiny, zátiší, portréty, kreslil akty a dělal
i jiné návrhy, sochařské a grafické.

Významným dokladem jeho ilustrátorské spolupráce v regionu je celá řada
knih a tiskovin, které několikrát ilustrátorsky doprovodil: sborník Severní Morava, Kulturní měsíčník Mohelnice, vzácná knížka Z nejstarších dějin Mohelnicka
a Z minulosti města Mohelnice. Svá díla
vystavoval v muzeu v Mohelnici. Některé výstavy byly sestaveny z obrazů z pobytů u různých moří a v různých zemí
(Bulharsko, Jugoslávie, Polsko, Itálie, Německo).
Ve svém životě byl Hugo Šilberský
dvakrát ženatý a z prvního manželství
se narodili dva synové Hugo a Aleš. Po
rozvodu odešel na několik let ke své sestře MUDr. Vlastě Zuchnické do Frýdku-Místku. Zde pracoval od roku 1960 ve
válcovnách plechu v dělnické i grafické
profesi. Aby mohl pracovat v propagaci závodu, večerně si dokončil maturitu.
Avšak po silném infarktu začátkem roku
1966 se do závodu už nevrátil, ale odešel do invalidního důchodu do rodných
Loštic. Následně podstoupil řadu léčení.
Na konci šedesátých let našel nový domov u přátel v rodině výtvarníka Josefa Lubiče a dr. Dušana Demla v Zábřehu
a také ve Štítech, kde tvořil. Hugo Šilberský zemřel náhle 18. 12. 1974 ve věku
54 let v Lošticích.
Součet jeho tvorby představuje
stovky obrazů, grafik, skic i jiných děl.
Působil jako soukromý pedagog, pomáhal amatérským výtvarníkům a připravil
desítky žáků na umělecké střední i vysoké školy.
Eva Petrášová
(čerpáno ze sborníku
Severní Morava sv. 96)

sTřípky z HisTorie – pomnik parTyzána JoseFa pospíšila
V obci Rohle, katastrálním území
Janoslavice, vzdušnou čarou vpravo za hřbitovem v Janoslavicích, při
okraji lesa, je umístěn pomníček partyzána Josefa Pospíšila.
V letošním roce je to 45 let, co
byl pomník s pamětní deskou dne
25. června 1977 slavnostně odhalen. Zbudován byl k uctění památky
padlého partyzána Josefa Pospíšila z Hrabové. J. Pospíšil byl na tomto
místě zastřelen dne 29. června 1944.
V červnu 1977 se tu při slavnostním
aktu sešli členové Československého svazu protifašistických bojovníků
z celého okolí, občané a mládež. Akci
zorganizovala základní organizace
Čsl. svazu protifašistických bojovníků Zábřeh, patronát nad odhalením
památníkem převzali pionýři skupiny
Jana Háječka při Základní devítileté
škole v Rohli.
Pomník je už celou řadu let neudržovaný, umístěná fotografie Josefa Pospíšila je vandaly poničená, proto obec Rohle přistoupila počátkem
června 2022 k jeho opravě a celkové rekonstrukci. Očištění kamenného památníku provedl p. Lubomír
Tesák z Dubu nad Moravou, novou
broušenou nerezovou cedulku graficky navrhl a zhotovil p. Ivo Bernard
ze Šumperka. U pomníčku ještě přibude nová lavička a nášlapová zóna
z břidlice.
Josef Pospíšil se narodil 8. května
1917. Jeho rodiče, matka a nevlastní otec, žili ve velmi těžkých poměrech a živili se příležitostnými pracemi, hlavně u sedláků v Hrabové. Josef
se sice vyučil v obchodě, ale nedostal
místo a tak musel pracovat jako pa-

cholek u sedláků na Hané. Mobilizace
a události roku 1938 jej zastihly na vojně u Starého Města, pak se vrátil k rodičům a pracoval v lese a ve stavebnictví.
K základnímu obratu v Pospíšilově životě došlo v roce 1942, když dostal příkaz
nastoupit na nucené práce v organizaci Todt (provádění stavební a jiné pomocné práce pro válečné potřeby). Po
dohodě se svými druhy se rozhodl rozkazu neuposlechnout a 7. května přešel do ilegality. Napřed našel úkryt na
půdě domku Karla Tuna na kraji Hrabové, odkud bylo možno uprchnout úvozem do lesa. Brzy do lesa přešel a začal
si zde za pomoci kamarádů kopat poměrně rozsáhlý bunkr v trati zvané Kamenička. V bunkru nad Hrabovou prožil Pospíšil celý dlouhý a bezútěšný rok
o samotě. Teprve v červnu 1943 sem přišel další mladý utečenec Jiří Koužoušek
z Janoslavic a začátkem roku 1944 Jaroslav Zlámal ze Sudkova. S příchodem
nových obyvatel bylo třeba hledat nové
zdroje obživy a právě tehdy byla vyšlapána partyzánská stezka z Hrabové nad
Janoslavice, kde byly přebírány bochníky chleba od místního pekaře a další potraviny od rodičů. Úkrytu nad Hrabovou
hrozilo vyzrazení a novým obyvatelům
nestačil, proto musel být využit i mnohem menší, spíše záložní, zásobovací
a hlídkový podzemní bunkr, který byl
vykopán ve svahu na kraji tzv. Drlíkova
lesa nad Janoslavicemi. Z Hrabové nad
Janoslavice odešel i Pospíšil.
Večer 28. června 1944 se pátrací
hlídka gestapáků a četníků sešla v Brníčku a ještě v noci se vydala směrem ke
Strupšínu a nad Rohli, odkud pak postupovala po kraji lesa k Janoslavicím. Zde,
nedaleko od janoslavického bunkru, na-

razila na cestě na Josefa Pospíšila. Vyšel asi na lov, aby si zajistil obživu. Začal na členy hlídky střílet, utekl pár
kroků, postřelil jednoho četníka, ale
nakonec padl k zemi. Byl zasažen pěti
střelami, mimo jiné i do prsou a do
břicha.
Osudný den Josefa Pospíšila doplnil zápisem v obecní kronice Janoslavic kronikář pan František Bartoš (naroz. 13. 9. 1902 v Troubelicích),
který byl v době zastřelení partyzána
Pospíšila, starostou obce:
„Abych dřívější události vylíčené mým předchůdcem doplnil podávám ve zkratce několik informací:
Jak jinde, tak i v naší obci se v době
německé okupace ustavilo podzemní osvobozovací hnutí. Zdejší občané
Koužoušek Jiří, svobodný, zámečník
čp. 66, Kupka Květoslav, svobodný,
zámečník čp. 38, Klat Ferdinand, svobodný, zámečník čp. 27 a Drtil Antonín, ženatý, zedník, opustili své
zaměstnání a utekli do lesů, aby nemuseli pro Němce pracovati. Tím se
tvořily partyzánské jednotky, které
připravovaly odboj proti německým
okupantům. Místní obyvatelstvo je
podporovalo, zvláště potravinami.
Mezi těmi, kteří odešli do lesů
byl Josef Pospíšil, svobodný ve stáří 26 roků z Hrabové, který byl dne
29. června 1944 u lesa, náležejícímu Františku Drlíkovi z Janoslavic,
německým gestapem spoluhlídkujícím četnictvem oděným v občanském oděvu, zastřelen. K této
události, abych vyzdvihl národní cítění a charakter zemřelého Josefa
Pospíšila, uvádím: Za doby okupace od roku 1942 byl jsem starostou
obce. Na svátek sv. Petra a Pavla
dne 29. června 1944 ráno o 4 hod.
byl jsem vzbuzen dvěma muži. Na
můj dotaz, co se stalo, představili
se jako členové německé tajné policie a nařídili mně, abych se ihned
oblékl a šel s nimi. V prvním okamžiku byl jsem velmi vzrušen, neb jsem
měl zato, že přišli pro mne, aby mne
odvedli. Venku mně oznámili, že
asi před ¼ hodinou postřelili muže,
který byl ozbrojen loveckou puškou, že leží na cestě na okraji lesa.
Přišli pro mne proto, zda postřelený není z naší obce. Když jsem došel s nimi na místo, zjevil se mi děsný
obraz. Na cestě v úvoze u lesa Františka Drlíka ležel ubožák, ruce maje
roztaženy a krev mu tekla z břicha
a okolních ran. Byl ještě živ. Okolo

stálo dalších jeho 6 vrahů. Ptali se
mě, zdali ho znám. Prohlásil jsem, že
neznám. Také jsem ho skutečně neznal, dověděl jsem se to až za týden
po této události. Doráželi na postřeleného, aby řekl odkud je. Napřed
v německé řeči a když neodpovídal,
tak se ho tázali česky. Tu těžce zraněný odpověděl slabým hlasem: „Co je
vám do toho, já jsem Čech a vy jste
Němci“, avšak ještě není všemu konec. Němci se počali rozčilovati, bylo
poznat, že by byli rádi, aby postřelený zůstal živ a tak mohli trápením na
něm vyzvěděti jiné věci. Doráželi na
něj opětně, zdali zná obec, která leží
pod lesem – t.j. Janoslavice – zraněný odpověděl, že nezná. I počal mu
jeden z nich šlapati botama po špič-

společné seTkání
seniorŮ 2022
V pátek 20. května proběhlo tradiční
setkání seniorů Rohle, Nedvězí a Janoslavic v kulturním domě v Rohli. V minulém roce se setkání z důvodu pandemie
Covidu nemohlo uskutečnit, o to víc
nás organizátory těšilo, že jsme se letos
mohli opět všichni sejít a prožít pěkné
společné odpoledne.
Tradičně promluvila v úvodu starostka obce o investicích a plánech obce Rohle, které se již uskutečnily nebo teprve
uskuteční. V kulturním programu potěšily svým pěkným pěveckým a recitačním vystoupením děti z místní mateřské
a základní školy. Poté děti rozdaly každému přítomnému ručně vyrobený zápich
– keramickou kytičku jako milé potěšení. Následoval společný oběd a zákusek.
Výtečný zvěřinový guláš připravil pan Luboš Novák st., o sladkou tečku se postaralo Cukrářství Marie ze Střelic. K poslechu
a tanci zahrála dechová kapela Rohelanka pod vedením Ing. Josefa Siegela.
Obec Rohle děkuje všem účinkujícím a ochotným dobrovolníkům při přípravě a organizaci celé akce, učitelkám
a žákům za jejich vystoupení a výrobu
keramické kytičky.
Myslivecký spolek Rohle, z.s.
nabízí k prodeji

zVěřinu ze zVěře
srnčí, daŇčí a černé.

Prodává se vždy celý kus ulovené zvěře.
Objednávky směřujte na myslivce spolku
nebo mysliveckého hospodáře.
Kontakt:
MUDr. Antonín Kutálek, myslivecký hospodář
mobil: 776 707 188

kách prstů ruky levé, pak pravé a na to
mu druhý svítil elektrickou lampičkou
do očí obraceje mu při tom oční víčka.
Statečný mladík s vypětím všech sil
zvolal: „To je ta vaše německá kultura,
Ježíši Kriste, nechte mne na pokoji“. Více
nemluvil. Rozkázali mně, abych obstaral
odvoz zraněného do obce. Přijeli jsme
pro něho s p. Vojtěchem Komendou, naložili na slámu a odvezli Frant. Drlíkovi
do stodoly. Mezitím bylo gestapem posláno pro auto, aby byl postřelený odvezen do nemocnice. Dříve než auto
přijelo, ubožák dotrpěl. Byl odvezen do
márnice na místním hřbitově.
Němci přivedli k zemřelému matku Květoslava Kupky a matku Ferdinanda Klata, aby tak ukázali, co čeká jejich
syny, kdyby se dostali do jejich rukou.

Dostavila se komise, oblek zemřelému byl odebrán a tak úplně
nahý byl ponechán v márnici. Bylo
nařízeno mrtvolu přes noc hlídat. Ani
ta nejprostší rakev nesměla býti připravena. Zabalil jsem mrtvého, který
byl před pohřbením shlédnut MUDr.
Ferdinandem Koppem z Dubicka, do
silného papíru a s pomocí ostatních
položil na silnou desku a tak byl za
asistence německého četníka spuštěn do hrobu. V ten den pršelo: Občané naší obce byli hrdinným jednáním zemřelého, který nic neprozradil,
ušetřeni mnohých trpkých chvil. Čest
budiž jeho památce!„
Eva Petrášová
(čerpáno z kroniky obce Janoslavice
a sborníku Severní Morava sv. 12)

den děTí a naučná poznáVací sTezka 2022
První červnovou sobotu uspořádala obec Rohle ve spolupráci s místními
spolky a ostatními dobrovolníky Den
dětí. Akci zahájil šašek Viky v podání p.
Jakuba Černého ve své show pro děti
všeho věku. Poté odstartovala poznávací a naučná stezka, kde děti uplatnily
své vědomosti o přírodě a vyzkoušet si
mohly střelbu ze vzduchovky. Jednotlivé otázky a stanoviště připravili členové
Spolku rybářů obce Rohle, Mysliveckého spolku Rohle a rodina Ing. J. Stacha
– včelaře z Janoslavic. Na stezku vyrazilo šest desítek dětí, někteří v doprovodu
rodičů. Celkem bylo nachystáno 5 stanovišť s 26 otázkami. Děti byly rozděleny do dvou kategorií podle věku. Stezka
vedla od kulturního domu lesem k vodní nádrži a zpět kolem hřbitova.

Při odevzdání pracovního listu s odpověďmi čekal na každého účastníka
drobný dárek a sladkost. Po pečlivém
sečtení a vyhodnocení získaných bodů,
byly vítězům slavnostně předány krásné ceny. Vítězný pohár se sportovním
a naučným balíčkem získali: v kategorii
mladších – František R., Tobiáš P., Vanesa
K., v kategorii starších - Anežka M., Bára
R., Lukáš P. Všem účastníkům naučné
stezky a vítězům blahopřejeme!
V zahradě kulturního domu byly připraveny ukázky a povídání o práci včelaře, které připravil Ing. Josef Stacho s rodinou. Členové SDH Rohle se pečlivě
postarali o zapálený táborák a opékání
špekáčků.
Příští rok, na Den dětí, opět na viděnou.

VíTání občánkŮ
Dne 5. května 2022 přivítala obec Rohle nové občánky v obřadní síni Obecního
úřadu v Rohli. Slavnostně byly uvítány tři narozené děti – Matyáš, Rostislav a Madlen. Společenskou událost zpestřily svým vystoupením děti ZŠ Rohle pod vedením
paní učitelky PaedDr. Dany Davidové a Mgr. Lenky Králové. Noví občánci dostali věcné a peněžité dary a jejich maminky krásnou kytičku. Rodičům i dětem přejeme do
dalšího života hodně zdraví a vzájemné radosti.

DUBEN – ČERVEN
Ludmila Bartošová
Ladislav Villert
Markéta Villertová
Jaroslav Kupka, Dana Petrová
Josef Surala, František Maneth
Jitka Vachutková, Vítězslav Piňos
Bernard Ginther, Věra Šafářová
Martin Kudlička, Josef Siegel
Danuše Latiňáková
Věra Pavlíková, Pavel Kaláb
Jana Neumannová

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Změna otevírací doby pošty v Rohli
Česká pošta, pobočka Rohle, Vás informuje o změně otevírací doby pro veřejnost. Změna platí od 1. 6. 2022.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

---8.00 – 11.30
---8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

13.00 – 16.30
---13.00 – 16.30
-------

Oznámení o uzavírce místní komunikace v Rohli
Z důvodu rekonstrukce místní komunikace 14c v obci Rohle - od krajské
silnice směrem kolem kostela dále ke
kulturnímu domu a transformátoru, je
plánována ve dnech 5. 9. až 30. 9. 2022,
úplná uzavírka. K nemovitostem čp. 154,
110, 121, 120, 118, 112, 117, 113, 116
a 114, bude přístup pouze pro pěší.
Oznámení o uzavírce silnice Rohle Kamenná
Z důvodu rekonstrukce silnice
č. III/31545 mezi obcemi Rohle a Kamenná, je plánována úplná uzavírka v předpokládaném termínu od 15. 7. 2022 do
20. 7. 2022.

Omezení hlučných prací v neděli a ve
svátek
Žádáme občany, aby v neděli a ve
státní svátek omezili hlučné práce na
svých pozemcích. Omezení se týká nejen
hlučných činností souvisejících s údržbou zeleně, ale i stavebních prací, které
mohou hlukem obtěžovat.
Svazek obcí Bradlo - platba stočného
na rok 2022

Platba za stočné pro rok 2022 je v hotovosti vybírána od 1. 3. do 31. 10. 2022 na
Obecním úřadu v Rohli každou první středu v měsíci v době od 8.00–11.00 hodin.
Platbu je také možné uhradit na
Obecním úřadu v Kamenné, a to každé pondělí a středu v době od 8.00–
12.00 hodin. V ostatní dny po předchozí
domluvě s paní účetní Svazku obcí Bradlo,
Ing. Jarmilou Rusnákovou, tel. 607 578 986,
e-mail: ucetni@svazekbradlo.cz
Úhrada bezhotovostním převodem číslo účtu: 115-415200207/0100, variabilní
symbol: 200 + číslo nemovitosti (např. u čísla popisného 2 bude uvedeno 2002). Ve
zprávě pro příjemce uveďte všechny osoby,
za které je stočné hrazeno.
Výše platby stočného pro rok 2022 činí
1500 Kč / osoba.

narození:
Tobiáš Drlík

ÚmrTí
„Všechno na Zemi
má svůj cíl, každý člověk
má své předurčení.“
Indiánské přísloví

Karel Horneš
Vlasta Schreierová

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

