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Do nového roku 2018,
mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů, Vám přeje
zastupitelstvo obce
Dzbel.
Starostka – Jana Konečná
Místostarosta - Jaromír Zajíček
Předseda finančního výboru – Jiří Mrnka
Předseda kontrolního výboru - Pavel Slezáček
Členové – Lubomír Jurníček
František Hájek

Obec děkuje
Sboru dobrovolných hasičů Dzbel, Mysliveckému spolku Hubert
Jesenec, Zemědělskému družstvu Dejas Dzbel, SK Jesenec – Dzbel
z.s. Dále všem zaměstnancům, občanům a dobrovolníkům za pomoc
při správě a údržbě obce a při pořádání kulturních a společenských
akcí. Velké díky patří paní Jarmile Kalandrové za vedení kroniky
obce.

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané a chalupáři, právě skončil rok 2017.
Doufám, žeVám letošní číslo přinese několik zajímavých informací o
dění v obci a Vy si najdete čas na přečtení těchto stránek.
Zastupitelstvo obce se v roce 2017 sešlo osmkrát. Jako každým
rokem schvalovalo rozpočet obce na rok 2017 a závěrečný účet obce
Dzbel za rok 2016. Zastupitelstvo také pravidelně schvalovalo
rozpočtové změny. Usnesení zastupitelstva jsou přístupná na
webových stránkách obce a také k nahlédnutí v kanceláři obecního
úřadu. Na stránkách obce jsou také k dohledání všechny dokumenty,
které jsou vyvěšeny na úřední desce.
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí – pátek:
8 :00 – 12:00
Pondělí a středa: 13:00 – 16:30
Občané, pokud budete potřebovat ověřit podpis nebo listinu, je
možné se domluvit i mimo pracovní dobu. Za ověření je poplatek
30,- Kč.
Kontakty obecního úřadu
Telefon:
Mobilní telefon starostka:
E- mail:
Obecní stránky:
Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání
Záchranná služba
Hasiči
Policie

582 396 917
725 446 037
dzbel@volny.cz
www.dzbel.cz
112
155
150
158

Lékaři
Mudr. Anna Eyrová
Mudr. Jiří Vrba
Mudr. Petr Šmejkal
Mudr. Anna Látalová

582 396 455
582 330 178
582 396 454
582 396 626

Dění v obci
A nyní k některým akcím, které jsme v průběhu roku realizovali.
V lednu jsme žádali Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na
chodník od Žáčkového k Jesenci. Tuto dotaci jsme ovšem nedostali
z důvodu nedostatku disponibilních finančních prostředků v rozpočtu
SFDI vyčleněných pro rok 2017.
Ke konci ledna jsme žádali o dotaci z Olomouckého kraje na výměnu
oken a z části zateplení obecního úřadu. Tuto dotaci jsme obdrželi.
Obec se musela z části podílet, celá akce stála 494 686,- Kč.
V únoru zažádali hasiči o dotaci na elektrocentrálu z Olomouckého
kraje na vybavení jednotky. Tuto dotaci obdrželi a zakoupili
elektrocentrálu v ceně 25 832,- Kč, dotace činila 10 000,- Kč.
V únoru Obec Dzbel požádala o dotaci na akci Pohádkový les, kterou
pořádá s hasiči. Obdržela 15 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů.
Z důvodu napojení na vodovod domu č.116 se realizovala výměna
potrubí v obci Dzbel. Měnila se přípojka vodovodu za hlavní řád,
tato akce stála 195 834,- Kč.
V měsíci říjnu se opravovala obecní komunikace od Borové k táboru.
Náklady na tuto opravu činily 310 268,- Kč.
SK Jesenec - Dzbel požádalo o částečnou opravu fasády šaten a
kulturního zařízení na hřišti. Výdaje činily 47 202,-Kč.
Během roku se také postupně dokončovalo volejbalové, tenisové
hřiště. Věřím, že bude plně využito pro volnočasovou aktivitu našich
občanů a touto cestou děkuji, Všem, kteří se na této stavbě podíleli.

Důležité vyhlášky a nařízení platné na území obce Dzbel:
1. Obecně závazná vyhláška Dzbel č.3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
2. Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů
3. Požární řád obce Dzbel
4. Nařízení Obce Dzbel č.1/2015 Tržní řád –řeší zákaz podomního
prodeje a nabízení služeb
5. Obecně závazná vyhláška 2/2015 místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
6. Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č.1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy
7. Obecně závazná vyhláška obce Dzbel č.2/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu mateřské školy
.
Počet obyvatel v roce 2017
V naší obci žije k datu 31. 12. 2017 celkem 247 občanů.
Z toho počtu je 215 dospělých (104 mužů, 110 žen) a 33dětí do 15 let
(18 chlapců, 15 dívek).
BLAHOPŘÁNÍ
V roce 2017 oslavili následující spoluobčané významná životní
jubilea:
Únor :
Březen:
Duben:
Květen:

Milada Antlová
Antonín Zajíček
Radomír Faltýnek
Marie Procházková
Marie Buriánová

90 roků
75 roků
91 roků
75 roků
70 roků

Červen:
Srpen:
Září:
Listopad:

Marie Benešová
Ludmila Zajíčková
Ludmila Mrňková
Božena Synková
Jarmila Fojtková
Prosinec: Krejčí Miloslav

80 roků
70 roků
75 roků
80 roků
80 roků
75 roků

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Nejstarším občanem Dzbele je pan Radomír Faltýnek nar. 24. 4.1926
Nejstarší občankou Dzbele je paní Milada Antlová nar. 7. 2.1927
Narození:

Isabell Zajícová
Sofia Boiciuc
Deina Charvátová
Filip Burian

Dzbel 32
Dzbel 23
Dzbel 105
Dzbel 33

-----------------------------------------------------------------------------Přistěhování: Jana Zapletalová
Dzbel 2
Monika Burgetová
Dzbel 81
Roman Burget
Dzbel 81
Sára Burgetová
Dzbel 81
Viktor Burget
Dzbel 81
Daniel Vrba
Dzbel 22
Markéta Hloušková
Dzbel 8
------------------------------------------------------------------------------Odstěhování Markéta Röslerová
Dzbel 100
Elena Röslerová
Dzbel 100
Michael Rösler
Dzbel 100
Antonín Koutný
Dzbel 92
Jana Zajícová
Dzbel 32
Isabell Zajícová
Dzbel 32
Deina Charvátová
Dzbel 105
Monika Hermová
Dzbel 56

Opustili nás: Josef Sýkora
Miloš Zapletal
Naděžda Zatloukalová
Marie Trčková
František Čížek

Dzbel 69
Dzbel 77
Dzbel 105
Dzbel 11
Dzbel 45

Čest jejich památce
---------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka
Rok

2016

2017

2018

Dzbel
Borová
Celkem

4 065,-Kč
2 592,-Kč
6 657,-Kč

3 858,-Kč
2 990,-Kč
6 848,-Kč

4 903,-Kč
2 836,-Kč
7 739,-Kč

Celkem na Konicku 2014 – 400 935,-Kč
2015 – 436 330,-Kč
2016 – 454 288,-Kč
2017 – 468 987,-Kč
2018 – 503 242,-Kč
Charita Konice děkuje Všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli
nejen darem, ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě.
Všem upřímně Pán Bůh zaplať.
Úřad práce - VPP veřejně prospěšné práce
Obec požádala v měsíci březen Úřad práce o dotaci na dva
pracovníky pro turnus 4/2017 – 11/2017. Úřad práce nám z důvodu
malé nezaměstnanosti nevyhověl, a proto bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomohli při úklidu obce.

Co máme v plánu na rok 2018
Doufám, že vše dobře dopadne a hasiči se dočkají nové hasičské
zbrojnice se zázemím a klubovnou.
Chceme pokračovat ve výstavbě chodníků a to od Jesence po pravé
straně, od Horáků po kapličku. V prosinci 2017 jsme požádali o
dotace a pokud je obdržíme, tak se bude stavba realizovat.
Dále také budeme žádat o dotace na výstavbu chodníku od čekárny
k vlakovému nádraží zatím po Poulíčkovo.
V letošním roce bychom chtěli vybavit Obecní úřad novým
nábytkem a zateplit strop, kvůli úniku tepla.

Oznámení občanům
Likvidace odpadů v obci.
Naše obec zajišťuje odvoz a likvidaci odpadů, které produkují
obyvatelé obce.
1. Svoz směsného komunálního odpadu se v roce 2018 se nemění popelnice, každý lichý čtvrtek provádí firma FCC odpady Litovel.
2. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu – 2x ročně, konec
března a říjen provádí firma FCC odpady Litovel.
3. Svoz tříděného odpadu kontejnery na plast, sklo, plech a papír –
provádí pan Bureš z Kostelce na Hané.
4. Svoz kartonů a krabic od mléka, džusů a vína, sbírá se do pytlů,
jednou za tři měsíce. Oranžové pytle je možná vyzvednout na
obecním úřadu.
Za odvoz a likvidaci odpadů platí obec firmám, které tuto službu
provádějí, podle uzavřených smluv. Je důležité co nejvíce odpadů
vytřídit a neumisťovat jej do popelnic. V rámci ochrany zdraví
obyvatel a zabránění zhoršení kvality ovzduší žádáme občany, aby
nespalovali různé plastové odpady, především PET lahve, boty
apod., protože tím ničí zdraví nejen sobě, ale především našim
dětem. Tyto zplodiny obsahují značné množství karcinogenních

látek, které jsou jednou z příčin rakovinového bujení, a obyvatel
postižených touto nemocí kolem nás přibývá. Prosím také občany,
aby neukládali nadměrný odpad, který se do zásobníků nevejde, ke
kontejnerům, které jsou umístěné na vsi. Dvakrát ročně na jaře a na
podzim je svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Poplatky
Poplatek za odpady na rok 2018 se nemění, cena zůstává 450,- Kč za
osobu. Chalupáři 450,- Kč za chalupu. Poplatek ze psů zůstává také
stejný: 70,- Kč za jednoho psa a za dalšího 100,- Kč.
Na obecním úřadu je možné zakoupení popelnic. Jedna popelnice za
600 Kč na dobu 5 let.
Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání psů po
veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si své psy
řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí. Děkuji

Kulturní a společenské akce v obci Dzbel
V roce 2017 proběhla v naší obci celá řada kulturních a
společenských akcí. Na pořádání se podílely vedle obecního úřadu
všechny spolky v obci.
Ples SDH Dzbel - Začínáme hasičským plesem, který je každý rok
třetí neděli v lednu.
Pochování basy – Tato akce začíná již v ranních hodinách, prochází
průvod v maskách a zvou na večerní program. Večer se pochová
basa s programem.
Dětský maškarní ples – který byl v březnu a pořádají ho hasiči.
Pepek námořník a jeho družina mají připravený program pro děti
všech věkových kategorií.
Polní den – družstvo Dejas Dzbel pořádalo v měsíci červnu již 3.
ročník Polního dne.

Velikonoční výstava - Od 7. do 9. dubna se v obecní hospodě konal
již sedmý ročník velikonoční výstavy.
Pochod do Javoříčka. Tento pochod se koná v květnu, každým
rokem, a proto bych na něj chtěla pozvat všechny občany.
Kácení máje - 27. května proběhlo každoroční kácení máje u
hasičské zbrojnice. Opékají se makrely a je i jiné občerstvení.
Pohádkový les - Další akcí byl 3. června Pohádkový les, který
pořádají hasiči. Letošní již 25. ročník. Tato akce je v celém okolí
velmi známá a navštíví ho mnoho dětí s rodiči.
Pouťová zábava – Sk Jesenec Dzbel pořádá v pátek před Jesenskou
poutí zábavu pro mladé.
Pouťové odpoledne - sobotu 22. července měli SK Jesenec –Dzbel
pouťové odpoledne o Pohár starosty na hřišti, kde byl pro občany
připraven zábavný program. Večer byla taneční zábava se skupinou
Rebelky.
Dzbelácká osma - v srpnu hasiči pořádali XI. ročník Dzbelácké
osmy.
Obecní zájezd - dne 9. září obec pořádala zájezd na Čertovinu u
Hlinska a do ZOO Jihlava.
Burčákobraní – V měsíci říjnu paní hospodská pořádala v obecní
hospodě burčákobraní, kdo má burčák rád tak si přijde na své.
Vánoční výstava - i když jsou vánoce až v prosinci, my jsme
vánoční výstavu naplánovali již na 24. až 26. listopadu. Letos se
zúčastnilo na 500 návštěvníků a také bych chtěla poděkovat za
pomoc při uspořádání této výstavy.
Galavečer - Fotbalisté uspořádali Galavečer v měsíci listopadu, kde
se snaží ocenit své fotbalisty za dobré výkony.
Naháňka - začátkem prosince pořádalo myslivecké sdružení Hubert
Jesenec naháňku na černou zvěř.
Mikulášská nadílka - Mikuláš s čertem přišli k vánočnímu stromku
v neděli 3. prosince. A jako každý rok se promítala v obecní hospodě
pohádka.
Vánoční pochod - Dne 29.12.2017 jsme šlapali vánoční pochod do
Brodku u Konice, bylo krásné počasí a dobrá nálada.

Ukončení roku – V obecní hospodě se můžete rozloučit na Silvestra
s koncem roku a na začátek Nového roku je ohňostroj.
Za obec bych chtěla poděkovat všech, kteří tyto akce pořádají a
věnují čas strávený pro obec a občanům, kteří se těchto akcí zúčastní.

Zpráva o činnosti SDH Dzbel za rok 2017
V roce 2017 SDH uspořádal mnoho kulturních a
společenských akcí. A to 21.ledna hasičský ples. Dne 25.února jsme
pochovali basu. Dále 28.března Pepek námořník a další pohádkové
postavy pobavili děti na již tradičním dětském maškarním plese ve
Dzbeli v obecní hospodě. Na květen připadl pochod do Javoříčka.
Dne 6.května na nás připadlo, jako každý lichý rok ,pořádání
okrskového cvičení. Dne 27. května proběhlo kácení máje. První
víkend v červnu přišla na řadu naše největší akce-Pohádkový les. Na
tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří pomohli zdárně
zvládnout tuto velkou akci, kterou letos navštívilo 685 dětí. Další
letošní akcí bylo hasičské cvičení „Dzbelácká osma“. Dne 19.srpna
zde soutěžilo 1 družstvo mladších žáků, 5 družstev starších žáků, 4
družstva žen, 4 družstva veteránů a 7 družstev mužů. V prosinci jsme

opět postrašily děti Mikulášem a čerty při rozsvěcování vánočního
stromečku.
Z dalších aktivit hasičů bych připomněl čištění požární nádrže
tzv.Žabáku. Dále jsme několikrát provedli úklid znečištěných
komunikací. Ve spolupráci s firmou Diakonie Broumov proběhla
sbírka použitého ošacení. V rámci programu Recyklujeme s hasiči
sbíráme použité elektrospotřebiče. Dále jsme pomáhali OÚ při
pořádání velikonoční a vánoční výstavy. Také jsme byli nápomocni
při přípravě vánočního stromečku a vánočního osvětlení. Zástupci
našeho sboru navštívili výroční valné hromady SDH Krakovec,SDH
Vranová Lhota. 23.září se díky bratru Janu Souralovi starostovi OSH
Svitavy mohli zástupci našeho sboru zúčastnit setkání praporů okresu
Svitavy. Této velkolepé akce se účastnilo 72 praporů. Dále jsme se
zúčastnili slavnostního otevření nové zbrojnice na Březině a oslav
120tého výročí založení SDH Hvozd. Děti jsme potěšili pěnou na
Březině, ve Hvozdě a v Runářově.
Naše soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo okrskového cvičení
a šesti cvičení pohárových. Dne 6.května jsme na okrskovém cvičení
na domácí půdě obsadili 1.místo ze 4 mužstev. Na okrskové schůzi
se sbory dohodli, že útoky budou s jedním strojem a to s naším. Dne
24.června jsme závodili na memoriálu Vlastimila Antošovského
v Rozstání. V konkurenci 11družstev jsme obhajovali první místo.
Sice jsme neobhájili, ale třetí místo je také skvělé. Dne 15.července
jsme vyrazili na memoriál Hynka Hanuse do Vranové Lhoty. A tady
začaly naše obvyklé problémy. Pracovní vytížení našich závodníků.
Proto jsme na poslední chvíli slepili smíšené družstvo a skončili
předposlední desátí. Dne 29.července jsme odjížděli na noční boj do
Staré Rovně . K útoku jsme sice nastoupili v nejsilnější sestavě, ale
bez možnosti tréninku a přípravy. A výsledek se dostavil. Skončili
jsme hluboko v poli poražených. Dne 12.srpna se konala soutěž na
Březině, ve velmi silné konkurenci tzv. elasťáků jsme se neztratili a
skončili 6. z 9. Na domácí Dzbelácké osmě jsme v neobvyklém
modelu soutěže, tzv vyřazováku opět prohráli v prvním kole a bylo z
toho 5. místo mezi 7. týmy. Dne 2. září jsme se loučily se sezónou na

sraze osmičkářů v Chornicích. Tato soutěž se nám vůbec nepovedla,
byli jsme poslední osmí. Kvůli práci jsme horko těžko skládali
družstvo. Není žádné tajemství, že Petr Konečný a Kuba Toman
pracují každý druhý víkend a Pavel a Zdeněk Tiší byli celé léto pryč
s kombajny. Bohužel, lepší to asi nebude ani příští rok. Tolik
k soutěžím mužů.
Co se týká mládeže, byl letošní rok totální propadák. V dubnu
se začalo trénovat na novou sezónu. Scházeli jsme se většinou
dvakrát týdně. Na okrskovém cvičení obsadili mladí hasiči 2 místo ze
4družstev. Poté na tréninku před memoriálem v Rozstání, kde měli
potřetí obhajovat vítěztví se někteří pohádali a následně trucovali,
takže až do osmy jsme nebyli schopni složit družstvo. Na osmě naši
žáci obsadili 3.místo z 5 družstev. Od příštího roku se budeme muset
vydat trochu jinou cestou. Budeme se tím zaobírat na nejbližší schůzi
výboru. Družstvo veteránů se účastnilo soutěží v Radkově, ve Staré
Rovni, ve Dzbeli a v Chornicích.
Jenom krátce bych se chtěl zmínit o zásahové jednotce.
Jednotka byla u 5 událostí. Dne 19.ledna jsme zasahovali u požáru
unimobuňky se dřevem v areálu místního zemědělského družstva. Při
větrné smršti 29.října jsme vyjížděli třikrát. Dvakrát ke spadlým
stromům v Nectavském údolí a jednou ke stromu u Ladína.
Dne 3.listopadu jsme pomáhali hasit požár nákladního automobilu
v kamenolomu u Šubířova. Obec nám za finančního přispění
Olomouckého kraje zakoupila třífázovou elektrocentrálu Heron o
výkonu 6kw. Dále nám nechala vyměnit vrata a okna v hasičárně.
Bohužel stavba nové požární zbrojnice je zatím v nedohlednu.
V měsíci prosinci každoročně pořádáme s hasiči z Vranové Lhoty
Vánoční pochod a letos byl cíl do Brodku u Konice, této akce se
zúčastnilo 32 aktérů.
Na závěr bych chtěl jménem výboru SDH i jménem svým
poděkovat všem hasičům i nehasičům, kteří nám svojí prací
pomáhali při všech našich akcích a podíleli se na zdárném chodu
sboru. Chtěl bychVám popřát do příštího roku mnoho úspěchů jak
v hasičině, tak v osobním životě.

Mrnka Jiří, starosta hasičů

Rok 2017 Sportovního klubu Jesenec-Dzbel
Před rokem, jsem začínal tuto část slovy, která jsem věnoval
tehdy nově založené žákovské přípravce. Letos ani jiná volba nebyla.
Především trenérům se podařilo děti zaujmout a u sportu udržet, měl
na tom zásluhu třeba i výborně uspořádaný třídenní letní kemp. Na
tréninky a zápasy chodí pravidelně přes dvacet dětí. Náš klub a obec
proto teď výborně reprezentují v okresních soutěžích nebo na
jednotlivých turnajích hned dva týmy – mladší a starší přípravka. A i
když by v těchto věkových kategoriích neměly být na prvním místě
získané body, pohled do tabulek přináší jen radost.
Příkladem může být třeba vítězství mladší přípravky na
jarním turnaji v Přemyslovicích. První byl tým také v celé jarní části
své skupiny okresního přeboru přípravek, kdy se na podzim stejná
soutěž zúžila ze čtyř skupin na dvě a náš tým si pohoršil jen o jedno
místo v mnohem větší konkurenci. Další nečekané, ale
zasloužené první místo získaly děti ještě v prosinci na výborně
obsazeném turnaji v Mohelnici.
Děti ze starší přípravky mají za sebou také nečekané čtvrté
místo z jedenácti týmů v dlouhodobé podzimní části okresního
přeboru. Téměř stejná sestava bude moci hrát i příští ročník a
nedávný úspěch v prosinci, kdy získaly na turnaji v Nezamyslicích
bronzové medaile a jejich styl hry, je pozitivním příslibem pro další
roky. Za tyto výsledky byly obě přípravky odměněny již na druhém
dětském galavečírku.
Za vedení klubu chci moc poděkovat trenérům za to, co
dělají, a také rodičům za spolupráci s trenéry. Je to velká radost, když
v pátek před tréninkem mužů, vidíte plné hřiště dětí, jak se věnují
fotbalu a každý týden se zlepšují.
Mužský tým SK Jesenec-Dzbel nastupuje už pravidelně v I.B
třídě Krajského fotbalového svazu Olomouc. V ročníku 2016/2017
obsadilo mužstvo páté místo ze čtrnácti týmů. K obhajobě třetí
pozice z předchozí sezóny chyběl jediný bod. Z 26 zápasů vyhráli
fotbalisté patnáctkrát, z toho třikrát na penalty, které se nově kopou

na konci remízového utkání. V dalších pěti zápasech v penaltovém
rozstřelu neuspěli, šestkrát prohrál tým už po devadesáti minutách
Po polovině sezóny 2017/2018 získal mužský tým 21 bodů,
díky tomu je na devátém místě. Tabulka je ale velmi vyrovnaná a na
čtvrté Troubelice, které se představí na našem hřišti hned v prvním
jarním kole, ztrácíme jen tři body. Během sezóny nastoupil tým třeba
i proti Šternberku, Lošticím, Slatinicím nebo Velké Bystřici.
V průběhu roku 2017 uspořádal SK Jesenec-Dzbel také
několik kulturních akcí. Hlavní událostí bylo červencové pouťové
odpoledne, při kterém se odehrály čtyři utkání v kategorii mužů. Šlo
o třetí ročník turnaje o Pohár starostů obcí Dzbel a Jesenec. Bojovaly
o něj čtyři týmy, kromě toho našeho také ten z Konice, Plumlova a
Hané Prostějov, kterou SK Jesenec-Dzbel porazil ve finále 2:0.
V přestávkách mezi hlavními zápasy se divákům představily také
naše mladé naděje. Na závěr programu proti sobě nastoupili staří
páni a ženy. V listopadu jsme celý rok uzavřeli galavečerem SK.
Závěrem chci všem fanouškům a podporovatelům poděkovat
za přízeň v roce 2017. V tom novém, s osmičkou na konci, vám za
celý klub přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a radosti.
Mgr. Martin Laštůvka, člen výboru SK Jesenec-Dzbel

Pozvánky na akce v roce 2018
Sobota 20. ledna – hasičský ples
Sobota 10. února - pochování basy
Sobota 10. března - dětský ples ve Dzbeli
Pátek až neděle, 16. – 18. března - velikonoční výstava ve Dzbeli
Sobota 26. května - kácení máje
Začátek května – pochod do Javoříčka
Sobota 2. června - Pohádkový les
Sobota 28. července - tradiční pouťové fotbalové odpoledne
Sobota 19. srpna - Dzbelácká osma
Pátek až neděle, 23 -25. listopadu - vánoční výstava
Neděle 2. prosince přijdou čerti s Mikulášem
Koncem prosince - vánoční pochod
Na tyto akce zveme všechny občany.

Na závěr bych chtěla popřát Všem občanům v roce 2018 štěstí a
pevné zdraví.
Na shledanou při vydání dalšího čísla zpravodaje.
Jana Konečná, starostka obce Dzbel
Zpravodaj obce Dzbel. počet výtisků 100 kusů, vydal obec Dzbel, Dzbel 23,

