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Vážení spoluobčané,
letošním třetím číslem Rohelského zpravodaje vstupujeme do konečné fáze volebního období let 2018 až 2022. Je tedy
vhodná doba ke shrnutí práce a výčtu
činnosti této čtyřleté etapy.
Ustavující schůze s volbou nového
starosty a dvou místostarostů se konala počátkem listopadu roku 2018. Všichni přítomní zastupitelé složili slib zastupitele. Započala nelehká práce spojená
s agendou úřadu a vedením obce. Snad
v celé historii nastupujícího starosty, nebyl začátek tak těžký a nepřehledný. Například o rekonstrukci budovy obecního
předchozí starosta tvrdil, že je před dokončením, což ani zdaleka nebyla pravda. Dále se do nového volebního období vstupovalo s neuhrazenou fakturou
v částce téměř 1,9 milionů korun, chyběl
projekt k budování kanalizace …
V náhradním zázemí úřadu na zdravotním středisku, v kanceláři starosty,
čekalo ve skříni mnoho „kostlivců“ v podobě neotevřených úředních dopisů,
nepředaných a ztracených některých
důležitých dokumentů, chybějících položek ze soupisu inventur, atd.
I když se vyřešení všech nahromaděných problémů a záležitostí
zdálo být v nedohlednu, jen
vytrvalou prací a důsledností jsme dokázali vše napravit.
Souhrny a přehledy popisuje
článek Zastupitelstvo obce
Rohle 2018–2022.
Spolupráci současného zastupitelstva hodnotím
celkově jako velmi dobrou.
Všem zastupitelům, kteří se
účastnili pracovních i veřejných zasedání, děkuji za jejich ochotu a práci. Je důležité, aby nově zvolení
členové zastupitelstva plánovali a plnili úkoly ve prospěch naší obce. Aby byla
zachována úroveň všeho,
co nyní funguje. Na mysli mám interní zázemí, tedy
uvnitř úřadu i vztahy vnější. Obec je součástí mikroregionu Zábřežsko, patříme

k Olomouckému kraji a je důležité, aby
všechny tyto vazby byly i nadále součinné a propojeny.
Během letních prázdnin proběhlo
v obci několik stavebních úprav a příprav k budoucím projektům. Upraveno bylo prostranství před budovou mateřské školy a jídelny. Úprava spočívala
v položení zámkové dlažby, dlažby na
schodech a vyspravení betonové obruby. Na to navazovaly podlahářské práce v chodbě a školní jídelně. Kolektiv
kuchařek natřel dřevěné obložení. Tím
vším získaly prostory mnohem lepší
vzhled. Ve staré budově základní školy
proběhla plánovaná výměna radiátorů.
Z náhradních prostor zdravotního
střediska byl zpět do budovy OÚ přemístěn místní rozhlas. Nábytkem byly
dovybaveny zbývající prostory obecního úřadu – kuchyňka a zasedací místnost v I. poschodí.
Obroušení a nový nátěr získala pergola u parkoviště, dřevěná autobusová
čekárna a vývěsní skříně u zdravotního
střediska.
Na přelomu dubna a května proběhlo výběrové řízení na zakázku malé-

ho rozsahu stavebních prací vstupu do
budovy OÚ (zastřešení, úprava schodů,
prostor pro úřední desky). Nabídku podala 1 firma, která tuto zakázku vyčíslila
téměř na dvojnásobek původní předpokládané ceny díla. Zastupitelstvo obce
tak bylo nuceno výběrové řízení zrušit
a uskutečnění stavebních prací odsunout. Bohužel se nacházíme v době, kdy
ceny materiálu stále rostou a i malé stavební úpravy jsou mnohonásobně navýšeny. Úprava vstupu se tak alespoň
dočkala drobného počinu, a sice instalace nových vlajkových stožárů.
Během pouhých 6 dnů proběhla
v červenci rekonstrukce povrchu silnice č. III/31545 mezi obcemi Rohle a Kamenná. Nový povrch této státní silnice
mezi obcemi považuji za konečnou fázi
oprav spojených s výstavbou kanalizace ze strany Olomouckého kraje. Tento
úsek byl opraven Olomouckým krajem
za částku 1.619.102,91 Kč.
V rámci Plánu komplexních pozemkových úprav z roku 2018 započalo
jednání se Státním pozemkovým úřadem Šumperk a společností Agroprojekt s.r.o., pro přípravu Plánu společných

zařízení v katastrálním území Rohle.
V I. etapě by mělo dojít k vybudování
3 mokřadů (u čistírny odpadních vod
a za vodárnou), pročištění toků mezi
Rohlí a Janoslavicemi a na horním konci Rohle. Zároveň je plánována výsadba
stromů a kácení nemocných nebo odumřelých stromů. V průběhu projednávání byl již proveden průzkum terénu
a představení rozpracované projektové dokumentace. Pro naši obec je výhodou, že tyto pozemkové úpravy finančně zajišťuje Státní pozemkový úřad.
Během několika posledních zasedání zastupitelstva obce byl projednáván
možný odkup vodovodu od společnosti
Úsovsko a.s. V Rohli tento vodovod zásobuje 5 bytovek, soukromý objekt autodopravy a zemědělský areál kravína.
Pro nové budoucí zastupitelstvo je vydáno doporučení vodovod koupit do
majetku obce. Vlastník a provozovatel
vodovodu však musí plnit mnoho kritérií a nařízení, proto je nutné projednat koupi se subjekty, které mají s vodovodní sítí zkušenosti. Tato jednání jsme
již zahájili.
V Nedvězí se již několik volebních
období řeší problematika chátrajících
domů č.p. 35 a 65 (budova bývalého občanského výboru a přilehlé nemovitosti). V současné době byla přizvána firma
pro projektovou činnost ve výstavbě,
která během září vyhotoví projekt demolice. Bez tohoto připraveného dokumentu nelze žádat dotace k demolici
objektů. Zároveň bude nutné vyřídit potřebná povolení k celkovému zbourání
a likvidaci odpadu.
V Janoslavicích je na přelomu září
a října naplánováno zpevnění plochy

sběrného místa pro nádoby na sklo, papír, plasty, kovy, oleje a tuky a bioodpad.
Další přípravou, kterou by se mělo
představenstvo obce zabývat, je řešení
a finanční podpora pro místní části Janoslavice a Nedvězí v oblasti kanalizace. Jako jediné schůdné východisko se
nabízí dotační titul Národního programu životního prostředí, který je možno
využít do konce roku 2023. Výsledkem
by bylo zlepšení čištění splaškových
vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení
nemovitostí ke stokové síti zakončené
ČOV. Před samotnou přípravou projektové dokumentace je však prvním krokem vyřízení žádosti změny dokumentu
PRVKOK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje). Jednání
na Olomouckém kraji o změnu PRVKOKu již započala.
Problémovou situaci vidím v odpadovém hospodářství. V obci urgentně chybí sběrný dvůr, který by byl stále k dispozici. Pořád se nám na určených
sběrných místech hromadí pytle s jakýmkoliv obsahem (stavební odpad,
textil, porcelán, apod.). Pytle s plasty jsou častokrát dovezeny příliš brzy
před termínem svozu (jindy zase moc
pozdě) a ne vždy jsou obsahem pouze
plasty nebo tetrapaky. Potřebný sběrný
dvůr i plánovaný cvičební areál pro hasiče, máme v plánu realizovat. Problém je
však v tom, že pozemek, který se k těmto stavbám vybízí (u čistírny odpadních vod v Rohli), není v územním plánu
obce zastavitelný. Proto je nutné, nejlépe v příštím roce, přistoupit ke změně
nebo pořízení nového územního plánu.

Dalším tématem, kterým je nutné
se zabývat, je pozemek určený k budoucí výstavbě rodinných domů. Jedná se o pozemek na horním konci Rohle, vedle bytovek. Není to tak, že by
tato problematika nebyla celé volební
období řešena. V roce 2020 se uskutečnila schůzka s projektantem. Zasíťování,
potřebné geologické průzkumy a dělení pozemků by zatížily obec v částce cca
5 milionů korun. V době, kdy byl rozpočet obce vyčerpán budováním kanalizace, by byla investice do stavebních
pozemků s určitostí likvidační. Travní
porost na pozemku je tak zatím udržován pravidelným mulčováním.
Závěrem bych ráda poděkovala
všem aktivním členům našich místních
spolků, nájemcům hospůdky v Nedvězí
a kuželny v Janoslavicích, všem ostatním
dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhají
při pořádání společenských a kulturních
akcí. Dále děkuji všem spoluobčanům,
kteří se ve svých volných chvílích starají o zeleň a úklid veřejného prostranství.
Děkuji rovněž kolektivu školy, stravovny
a žákům, za vřelou ochotu pomoci při
pořádání kulturních akcí v obci.
Vážení spoluobčané, bylo mi velkou
ctí pracovat v tomto volebním období
ve funkci starostky obce Rohle. Setkávání
s Vámi, ať už v pozitivní či negativní úrovni, mi bylo vždy přínosem pro další práci.
Na místě je velké poděkování za spolupráci při budování kanalizace a bezproblémového připojení Vašich nemovitostí.
Přeji Vám šťastnou ruku a dobré rozhodování při volbách do obecního zastupitelstva.
Eva Petrášová
starostka obce

ZASTUPITELSTVO OBCE ROHLE 2018–2022
Volby do zastupitelstev obcí se konaly počátkem října roku 2018. V Rohli a místních částech Janoslavice
a Nedvězí jsme měli celkem 8 kandidátních listin, voleno bylo 9 zastupitelů. Zvoleni byli tito kandidáti:
Ing. Jiří Václavek, Ing. Tereza Tichá, Jan Vachutka, Mgr. Tomáš Michálek, Martin Šindelář, MUDr. Antonín Kutálek, Mgr. Pavel Knébl,
Ing. Pavel Kutálek, Eva Petrášová.
Na svůj mandát zastupitele rezignoval(a):
– za sdružení „Naše Vesnice“ rezignoval na svůj mandát zastupitele dne
1. 11. 2018 Martin Šindelář, dne
2. 11. 2018 rezignovala na svůj mandát Mgr. Eva Kožoušková jako náhradník, oba před složením slibu zastupitele. Dne 5. 11. 2018 složil slib

zastupitele jako náhradník Ing. Vítězslav Šimek.
– za sdružení „Nezávislí“ rezignoval
na svůj mandát zastupitele dne
9. 4. 2019 Ing. Jiří Václavek. Jako náhradník byl vyzván na post zastupi-

tele Jaroslav Bednář z Rohle, ten dne
15. 5. 2019 zastupující funkci odmítl svou rezignací. Jako náhradník se
mandátu ujal dne 30. 5. 2019 Rostislav Gruškovský, který složil slib zastupitele.

Docházka členů zastupitelstva obce na zasedání zastupitelstva obce:
V roce 2018 svolána celkem 3 zasedání ZO
Jméno zastupitele
Knébl Pavel
Kutálek Antonín
Kutálek Pavel
Michálek Tomáš
Petrášová Eva
Šimek Vítězslav
Tichá Tereza
Václavek Jiří
Vachutka Jan

Omluven

Neomluven

Účast v %

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
67
100

V roce 2019 svoláno celkem 7 zasedání ZO
Jméno zastupitele
Omluven Neomluven
Gruškovský Rostislav
(slib složen 30. 5.)
Knébl Pavel
Kutálek Antonín
Kutálek Pavel
Michálek Tomáš
Petrášová Eva
Šimek Vítězslav
Tichá Tereza
Václavek Jiří
(rezignace 9. 4.)
Vachutka Jan

0

0

100

0
0
2
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
71
100
100
71
100
100

0

0

100

V roce 2020 svoláno celkem 6 zasedání ZO
Jméno zastupitele
Omluven Neomluven
Gruškovský Rostislav
Knébl Pavel
Kutálek Antonín
Kutálek Pavel
Michálek Tomáš
Petrášová Eva
Šimek Vítězslav
Tichá Tereza
Vachutka Jan

1
0
1
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
6
0
0
0
0

0
0
2
1
0
0
0
5
0

Účast v %
83
100
83
50
0
100
100
100
100

V roce 2021 svoláno celkem 7 zasedání ZO
Jméno zastupitele
Omluven Neomluven
Gruškovský Rostislav
Knébl Pavel
Kutálek Antonín
Kutálek Pavel
Michálek Tomáš
Petrášová Eva
Šimek Vítězslav
Tichá Tereza *
Vachutka Jan

Účast v %

0
0
0
0
7
0
0
0
0

Účast v %
100
100
71
86
0
100
100
28
100

* Důvodem nepřítomnosti mateřská dovolená.
V roce 2022 svoláno celkem 4 zasedání
Jméno zastupitele
Omluven Neomluven
Gruškovský Rostislav
Knébl Pavel
Kutálek Antonín
Kutálek Pavel
Michálek Tomáš
Petrášová Eva
Šimek Vítězslav
Tichá Tereza
Vachutka Jan

2
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4
0
0
0
0

Účast v %
50
100
75
100
0
100
100
100
100

Během tohoto volebního období se uskutečnilo celkem 27 zasedání zastupitelstva obce.

Shrnutí - investiční akce
volebního období 2018–2022:
• Financování rekonstrukce budovy obecního úřadu bylo
z důvodu finanční náročnosti rozloženo do několika etap,
základní prioritou bylo znovuotevření služeb pošty.
• V budově obecního úřadu byla vyřešena špatná statika
podlah II. NP. Úspěšně proběhla kolaudace I. a II. NP. V polovině roku 2021 byly zpět do budovy přestěhovány kanceláře úřadu.
• V budově základní školy byla zrealizována akce Renovace
a vybavení učeben. Vznikly tak nové moderní učebny multimediální, keramická a cvičná kuchyňka.
• Zprovoznění nefunkčního místního rozhlasu, hasičské sirény a hlášení srážkoměru na Rohelnici.
• Doložením chybějících dokumentů byla úspěšně dokončena pojistná událost po zásahu blesku do budovy obecního
úřadu z předešlého volebního období. Pojistné plnění bylo
stanoveno na částku 411.905 Kč, z obecního rozpočtu byla
spoluúčast 10.000 Kč.
• Spuštění SMS info kanálu obce + rozesílky informací e-mailem registrujícím odběratelům.
• Dlužná částka za pronájem ordinace MUDr. M. Saxové se ke
dni 31. 8. 2019 vyšplhala na 129.693 Kč. V roce 2020 byl dluh
Obci Rohle exekučně vyplacen v plné výši.
• Zhotoveno nové polatí na hřbitově v Janoslavicích.
• Pořízeno nové osvětlení vánočního stromu v Rohli, nové
osvětlení zakoupeno pro vánoční stromy v Janoslavicích
a Nedvězí.
• Hasičská zbrojnice připojena z původního soukromého
vodního zdroje na vodní zdroj ve vlastnictví obce. Rekonstrukce sociálního zařízení ve zbrojnici.
• Znovuotevření Místní knihovny v prostorech zdravotního
střediska.
• Oprava dětského hřiště u základní školy.
• Rekonstrukce vodovodního potrubí v kadeřnictví a ve dvoře
OÚ Rohle.
• Rekonstrukce střechy včetně nové krytiny novější budovy
základní školy.
• Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Rohli.
• Opravy státních silnic v Rohli.
• Rekonstrukce místní komunikace 24 c v obci Rohle.
• Nová krytina na části střechy kulturního domu.
• Změna pomístního názvu vodní nádrž Rohle. Původně název Kamenná.
• Kamerový systém v obci.
• Umístění nových odpadkových košů v Rohli, Janoslavicích
a Nedvězí.
• Oprava schodiště k budově mateřské školy. Úprava prostranství.

Prodej, koupě a směna pozemků
Ve volebním období 2018–2022
se uskutečnilo celkem 27 prodejů pozemků. Jedná se o prodej z vlastnictví
obce do soukromého vlastnictví, dle
předložených žádostí občanů. Z toho
15 prodejů v katastrálním území Rohle,

7 prodejů v katastrálním území Janoslavice a 5 prodejů v katastrálním území
Nedvězí.
Kladně byla vyřízena směnná smlouva s Lesy ČR, kdy obec Rohle získala do
svého vlastnictví pozemky o výmě-

ře 2855 m2. Úspěšně dále proběhl bezúplatný převod pozemků od Olomouckého kraje o výměře 674 m2.
Od soukromých subjektů zakoupila
Obec Rohle do svého vlastnictví pozemky v celkové výměře 725 m2.

Přehled získané finanční podpory ve volebním období 2018–2022:
* Renovace a vybavení učeben v budově základní školy: celkové náklady
projektu 2.279.988 Kč, z toho dotace
2.165.988,60 Kč, z obecního rozpočtu
113.999,60 Kč.
* Očištění a konsolidace sochy sv. Rocha: celkové náklady projektu hrazeny z dotačního titulu: 18.200 Kč.
* Rekonstrukce místní komunikace
24c v obci Rohle: celkové náklady
stavby 1.285.000 Kč, z toho dotace
1.028.000 Kč, z obecního rozpočtu
257.000 Kč.
* Pořízení zásahového obleku pro člena JSDH obce Rohle: celkové náklady 15.000 Kč, z toho dotace 13.000 Kč,
z obecního rozpočtu 2.000 Kč.

* 3 zásahy JSDH obce Rohle mimo
obec: celkové náklady hrazeny z dotačního titulu: 2.400 Kč.
* Rekonstrukce místní komunikace 14c
v obci Rohle: předpokládané celkové
náklady stavby 999.619,68 Kč, z toho
přiznána dotace 581.351 Kč.
* Pořízení 6 kusů zimních pneumatik
pro cisternový automobil JSDH obce
Rohle: celkové náklady 36.800 Kč,
z toho dotace 13.000 Kč, z obecního
rozpočtu 23.800 Kč.
* Povodí Moravy, s.p. – příspěvek k sečení potoka: 105.138 Kč.
* Obec Hrabová – spolufinancování
oprav a umístění nových prvků u pomníku Josefa Pospíšila: 14.000 Kč.

Do rozpočtu obce byla v letech
2018 – 2022 získána v rámci dotačních titulů nebo z iniciativního oslovení jiných institucí částka v celkové výši:
3.941.077,60 Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Rohle
byl podporován ze strany Obce Rohle
finančními příspěvky v celkové výši
65.000 Kč. Tato částka byla využita na
podporu mladých hasičů, zakoupením
vybavení k požárnímu sportu a cen do
soutěží.
Eva Petrášová
starostka obce

Nejtvrdší hasič v Janoslavicích
Po dvou letech se v červenci na hřišti
v Janoslavicích opět uskutečnila soutěž
TFA – Nejtvrdší hasič přežívá, kterou doprovodila i ukázka práce profesionální
jednotky hasičů z Uničova při fingované
dopravní nehodě.
Soutěže v tomto ročníku probíhaly
ve třech kategoriích (děti do 6 let, děti
do 14 let a kategorie nad 15 let) a zúčastnilo se jich přes 40 závodníků. Trať
letošních soutěží byla opravdu náročná.
Tvořilo ji 11 stanovišť jako například probíhání tunelem, překonávání překážky,
hammer box či přitahování barelů s vodou na laně. Největší pozornost si ale
především v nejvyšší kategorii vynutila
poslední část tratě – přemístění figuríny.
V případě mužské části
soutěže šlo totiž o autentickou 80 kg těžkou figurínu, se kterou soutěží profi hasiči v opravdových
soutěžích TFA. Mnozí borci měli tentokrát problém
do cíle doběhnout. Nevzdal ovšem nikdo! Soutěže bavily nejen soutěžící samotné, ale užili si je
v krásném prosluněném
dni i četní přihlížející.
Nejtvrdším hasičem
v nejnižší kategorii se letos stal Tobiáš Kopp, na
druhém místě se umístil
Filip Balcárek a třetí místo obsadil Jindříšek Kopp.
V kategorii větších dětí
pak na třetí příčku dosáhla
Jana Uhrinová, na 2. místě
se umístil Eda Havlík a na
1. příčce letos stála Míša
Divišová. V nejvyšší kate-

gorii zazářila trojice Libor Tichý na třetím,
Petr Havlík na druhém a Pavel Knébl na
prvním místě. Všem borcům patří velký
obdiv za jejich vynikající výkony.
Profesionální hasiči v druhé části
akce ukázali zájemcům svou techniku
a vybavení výjezdového vozidla. Poté již
přijeli k dopravní nehodě, u které bylo
třeba zajistit obě vozidla a vystříhat zraněnou osobu z jednoho z nich. Jakmile
se tak stalo, byla bohužel jednotka operačním střediskem odvolána k ostrému
výjezdu ke skutečné dopravní nehodě,
a tak nezbylo než se s ní bleskově rozloučit.
Celé hasičské odpoledne bylo doprovázeno i doplňkovými stanovišti

jako byl koutek zdravovědy nebo fotospot. Všichni soutěžící dostali jako pozornost materiály od HZS Olomouckého kraje a umístěným ve všech
kategoriích byly předány krásné ceny
finančně zajištěné obcí Rohle a SDH
Janoslavice, za což jim patří veliký dík.
Veliký dík patří stejně tak i všem organizátorům a pomocníkům, díky jejichž
nasazení celé hasičské odpoledne proběhlo hladce a bez jediného zaškobrtnutí. Janoslavice se bez nadsázky zase
jednou mohou pochlubit krásnou
sportovně kulturní akcí pro děti i rodiče, na kterou se jen tak brzy nezapomene.
Mgr. Martina Havlíková

IX. svatohubertská mše v Rohli
První zářijová sobota je u nás již tradičně zadaná svatohubertské mši. Nejinak tomu bylo i letos. Příprava této
slavnosti trvá několik dnů, aby bylo vše
připraveno ke všeobecné spokojenosti.
Východ slunce a již ráno „vymetená“ obloha věštila krásný den.
V 9.00 hod. ráno se začali sjíždět
první hosté, trubači, zpěváci, myslivci,
členové Řádu svatého Huberta a krátce před půl desátou dorazil i oblíbený kněz Otec František Eliáš s věčným
úsměvem na tváři. Slavnostně vyzdobený kostel přivítal hosty ze širokého okolí a přijeli i přátelé ze Slovenska
a z různých míst Moravy. Všichni s napětím očekávali slavnostní průvod, který se za zvuků lesnic vydal od hlavního
vchodu k oltáři, před který byla poté
postavena nosítka s uloveným srncem
a nad ním umístěn svazek kukuřičných
klasů symbolizující letošní dobrou
úrodu.
Trubači Zábřeh, kteří letos přijeli v plném šestičlenném obsazení, společně se zpěváky Mužského pěveckého
sboru Řádu sv. Huberta velmi profesionálně a čistě hráli a zpívali svatohubertskou mši B-dur skladatele Mgr. Františka Macka. Chrámovou lodí provoněnou
kadidlem se hudba šířila do všech stran.
Po celou bohoslužbu bylo možné vnímat vzácnou symbiózu mezi kněžištěm
a zaplněnými lavicemi. Však to také zmínil Otec František před závěrečným požehnáním.
V promluvě po evangeliu se
O. František věnoval třem významným
patronům myslivosti – sv. Eustachu,

sv. Hubertu a sv. Jiljí, kterému je např.
zasvěcen kostel v nedalekém Úsově.
Patronů myslivosti bylo v historii samozřejmě víc – od sv. Václava, přes sv.
Prokopa, sv. Ivana až po blahoslaveného Hroznatu, ale tři prvně uvedení
jsou nejznámější a v současné době je
z nich nejuctívanější sv. Hubert. Rovněž připomněl legendu o sv. Eustachovi a nezapomněl zmínit záslužnou práci
myslivců pro přírodu.
Po přímluvách za církev, přírodu, za
živé a zemřelé myslivce, a také za nedávno zemřelého Josefa „Jožku“ Ryšavého z Úsova, který byl obětavým

kostelníkem v Úsově, stavitelem křížů a také nezištným pomocníkem při
opravách věžních hodin a elektrického
vyzvánění v kostele sv. Martina v Rohli, byly přineseny obětní dary a mše vrcholila obětováním a následným přijímáním těla a krve Kristovy.
Před požehnáním MUDr. Antonín
Kutálek poděkoval Otci Františkovi,
Trubačům Zábřeh a zpěvákům za krásnou bohoslužbu, všem přítomným za
účast a také všem ostatním, kteří se podíleli nejen na přípravě samotné bohoslužby, ale také následujícího občerstvení na zahradě kulturního domu
v Rohli. Poté starostka obce Rohle paní
Eva Petrášová předala Otci Františkovi
a hlavním organizátorům malý dárek,
poděkovala všem přítomným za návštěvu svatohubertské mše a pozvala je k účasti na desáté svatohubertské
mši v příštím roce.
Při vycházení z kostela každý mohl
ochutnat vynikající koláčky paní Věry
Štěpánové z Kamenné. Většina hostů
se potom odebrala do zahrady kulturního domu, kde si pochutnali na pečeném mase z divočáka se sladkým
zelím a knedlíkem, které mohli zapít
12 stupňovým Svatohubertským pivem a na závěr si potom dát ke kávě
koláčky nebo moučník se švestkami
a povidly.
Myslím, že se letošní svatohubertská
mše vydařila a každému nabídla nejen
duchovní, ale také hudební a estetický
zážitek.
MUDr. Antonín Kutálek

STříPky Z HISTORIE – OBECná škOLA V nEdVěZí, škOLní ROk 1946
Poválečná školní kronika obecné školy v Nedvězí, okres Zábřeh,
byla založena v roce 1946 učitelem
Albertem Strakou. Úvodní zápis popisuje situaci v obci a obnovení vyučování.
„V obci Nedvězí započalo osídlování již v létě roku 1945. První
osídlenci pocházeli z nejbližších
českých vesnic jako Janoslavice,
Dubicka, Sudkova, pak to byli Valaši
z Velkých Karlovic a Hanáci z Mostkovic a od Prostějova.
Jelikož nebylo možno dostati na
zdejší školu učitele, žáci osídlenců
navštěvovali obecnou školu v Rohli, kde již působil řídící učitel Miroslav Skoumal. Pro nedostatek obuvi
a šatstva a pro nepříznivé povětrnostní podmínky byla docházka do
Rohle nedostatečná. Tím se zhoršoval, beztak již špatný prospěch žactva. Zvláště, když třída v Rohli, docházkou žáků též z Kamenné, se
stávala přeplněnou.
Teprve 1. února 1946 byl ustanoven Zemskou školní radou na zdejší bývalé německé dvoutřídní škole, postavené v roce 1914, zatímním

řídícím učitelem Albert Straka z Brna.
Učitel Straka působil naposledy v Telnici a Sokolnicích u Brna. Vyučování
bylo zahájeno dne 6. února 1946 s počtem 26 žáků, z toho 19 chlapců a 7 dívek. Během roku přibyli 2 žáci (1 hoch
a 1 dívka), takže ke konci školního roku
1946 navštěvovalo školu 28 žáků české
národnosti. Římskokatolického vyznání bylo 26 žáků, českobratrského 2 žáci.
V květnu započal ve zdejší obci odsun Němců. Tímto odsunem odešel
též bývalý řídící učitel německé školy F. Poisel s rodinou. Tím se uvolnil
byt pro českého řídícího učitele, který se nastěhoval s rodinou do školy již
v březnu. Poslední odsun byl v říjnu téhož roku.
2. února 1946 byla správní komisí
svolána veřejná schůze, na které byla
zvolena Místní školní rada. Byli zvoleni: B. Domaník z čísla 50, F. Petřík z č. 75
a učitel A. Straka. Na této schůzi přednesl řídící učitel požadavek pro školu
– rozhlasový přijímač a psací stroj. První schůze Místní školní rady se konala
11. února. Projednán byl celkový stav
školy a školní rozpočet. 21. února byla
pořízena úřední razítka.

Dne 7. března bylo ve škole
vzpomenuto narozenin T. G. Masaryka. Velikonoční svátky trvaly
od 13. do 23. dubna. Dne 5. května bylo vzpomenuto pražského
povstání a žactvo poučeno o významu toho dne pro náš národ.
V rámci akce „Radost dětem“, bylo
navštíveno loutkové divadlo v Rohli. Svatodušní svátky trvaly od 7. do
10. června. Dne 28. června bylo rozdáno vysvědčení.
Prospěch žactva byl celkem
dobrý. Následkem velmi nepravidelné půlroční docházky do Rohle
a přestěhováním rodičů, zanedbaný hlavně na nižším stupni.
V rámci sběru odpadků nasbírali
žáci celkem 453 kg odpadků. Hader
151 kg, papíru 276 kg a kostí 37 kg,
celkem v ceně 223 Kčs a 30 haléřů.
Zdravotní stav žactva celkem
dobrý. Vážné nemoci se nevyskytly.
Stravování nebylo zřízeno, jelikož
žáci mají blízko domů a jsou dostatečně zásobeni.“
Ze školní kroniky Nedvězí
čerpala Eva Petrášová

Soutěž Olomouckého kraje
o nejkrásnější květinovou výzdobu
Do této soutěže jsme přihlásili fotografii trvalkového květinového záhonu u chodníku nedaleko školy. V prvním kole vybírala porota z více než
100 fotografií. Z nich vybrali hodnotitelé složení se zástupců Olomouckého okrašlovacího spolku, Olomouckého kraje a Deníku pětici postupujících
v obou kategoriích – Okno/ balkon/
terasa a Dům a blok domu. V druhém
kole vybírala veřejnost z pěti nejlepších
fotografií internetovým hlasováním.
Mezi touto pěticí byl i náš záhon. My

jsme soutěžili v kategorii Dům a blok
domu.
O květinové záhony i květiny v gabionech se již několik roků pečlivě stará paní Eliška Kluková. Její zásluhou
jsou záhony velmi pěkné, barevné a lahodící oku. Což neoceňují jen místní
obyvatelé, ale hlavně návštěvníci naší
obce. Všem, kteří hlasovali pro náš záhon, děkujeme. Těsně před ukončením
hlasování jsme byli na prvním místě
se 7676 hlasy. Je to dobrá vizitka naší
obce.

„Rozhodování v prvním kole nebylo vůbec jednoduché. Moc mě potěšilo, kolik lidí se zajímá o zvelebování
svého okolí. Ať už jde o starší občany
nebo malé zahradníky, především našemu spolku udělali ohromnou radost.
Pozitivní ohlas soutěže je pro nás impulsem vymýšlet podobné aktivity i do
budoucna,“ říká Richard Benýšek, zakladatel Olomouckého okrašlovacího spolku a jeden z porotců, který vybíral postupující finalisty.
MUDr. Antonín Kutálek

VOLBy dO ZASTUPITELSTEV OBCí 2022
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
– v pátek 23. září 2022 od 14.00 do
22.00 hodin,
– v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do
14.00 hodin.
Místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1 – obřadní místnost
v přízemí budovy Obecního úřadu
v Rohli č. p. 56, pro voliče obce Rohle.
Volební okrsek č. 2 – místnost 1. patra
budovy občanského výboru místní části Janoslavice č. p. 8, pro voliče
místní části Janoslavice.
Volební okrsek č. 3 – místnost v přízemí
v sále Hospůdky Pod lipami v místní části Nedvězí č. p. 72, pro voliče
místní části Nedvězí.
hlasování do přenosné volební urny
Voliči s trvalým bydlištěm na území
obce Rohle, kteří se nemohou dostavit
do volební místnosti a chtějí volit, se
mohou se žádostmi o přenosnou voleb-

ní schránku obracet na Obecní úřad Rohle na tel. 583 254 025.
Později bude možné vznášet žádosti
pouze v době hlasování přímo u volební komise.
Volič tak může požádat o hlasování
do přenosné volební urny ze závažných,
zejména zdravotních důvodů.
Volební systém:
V komunálních volbách se křížkuje.
Křížkem leze označit celou stranu, dát
hlas vybraným kandidátům z jednoho
uskupení nebo vybrat zástupce napříč
stranami.
Každý volič má tolik hlasů, kolik je
členů daného zastupitelstva (Obec Rohle má celkem 9 členů). Dá-li křížek straně a zároveň jejím kandidátům, je platný hlas pro celou stranu. Naopak pokud
přidělí křížek jedné straně a zároveň
kandidátům z jiných uskupení, odečítá
se počet hlasů daný jiným kandidátům
než zvolené straně, a to od konce kandidátky.
Nelze využít voličský průkaz. Musíte
volit v místě trvalého bydliště.

ČERVENEC – ZÁŘÍ
Anna Šmýdová,
František Schreier,
Hermína Hufová,
Edith Kobzová,
Jiřina Poislová, Jiří Poisl,
Ludmila Trajková,
Bronislava Salátová,
Zdenka Stoklasová,
Ilona Benešová,
Terézia Bednářová,
Jaromír Sedlařík,
Jana Pospíšilová
Jaromír Němec,
František Pavlík,
Jan Pavlík,
Pavla Pastorková,
Marta Pelinka-Marková,
Božena Kalábová,
Věra Adámková

NOVÁ APlIKAcE
VIrTUÁlNí „sEsTrAEMMY“
V OrDINAcI
Slouží pacientům pro snadné objednávání léků na e-recept, objednání
k periodické, vstupní či jiné prohlídce
(řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.)
bez nutnosti telefonování do ordinace.
Pro Vaši informaci jsme si udělali průměr času, který vyplýtváme při telefonickém objednávání léků – je to celá hodina a čtvrt každý den! To je čas, který
bychom mohli věnovat pacientům v ordinaci.
V současné době však opouštíme
rovněž email a SMS pro komunikaci
mezi naší ordinací a pacienty z důvodů
vyššího zabezpečení komunikace s pacienty a kyberbezpečnosti.
Emmy Vám zajistí bezpečné a pohodlné předání Vašeho požadavku do ordinace v podobě, která nám urychlí jeho

zpracování. Požadavky přes Emmy průběžně vyřizujeme.
Virtuální sestra Emmy vám pomůže předat do naší ordinace bezpečně váš požadavek. Je to stejně
jednoduché, jako když nakupujete
na Alze, rohlíku, hM... Jděte prosím
na internet na stránky www.sestraemmy.cz. Tam se dozvíte více informací, vytvoříte si přístup do naší ordinace a pošlete nám Váš požadavek.
My ho vyřídíme, až v ordinaci nebudeme mít jiného pacienta. Když nám
předáte Váš požadavek přes sestru
Emmy, velice nám to usnadní práci
a telefon zůstane volný pro nemocné pacienty.
Děkuji.
MUDr. Antonín Kutálek

nAROZEní:
Linda Lorencová
Marie Balcárková
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