ZPRAVODAJ
OBCE DZBEL
2018

dzbel@volny.cz
www.obecdzbel.cz

Projekt – „Projektová dokumentace – Kanalizace a ČOV Dzbel“
Byl podpořen z dotačního programu – Program obnova venkova
2018.
Dotační titul „Podpora přípravy projektové dokumentace“.
Obdržela obec Dzbel dotaci od Olomouckého kraje ve výši
175 450,-Kč.

Projekt – „Projektová dokumentace – Kanalizace a ČOV
Jesenec“
Byl podpořen z dotačního programu – Program obnova venkova
2018.
Dotační titul „Podpora přípravy projektové dokumentace“.
Obdržela obec Jesenec dotaci od Olomouckého kraje ve výši
172 531,-Kč.

Do nového roku 2019,
mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů, Vám přeje
zastupitelstvo obce
Dzbel.
V říjnu 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí a v obci Dzbel
bylo zvoleno 7 zastupitelů v tomto složení.
Starostka – Jana Konečná
Místostarosta – Pavel Slezáček
Předseda finančního výboru – Jiří Mrnka
Člen finančního výboru – Radek Navrátil
Předseda kontrolního výboru – Jaromír Zajíček
Člen kontrolního výboru - Petr Konečný
Člen – Lubomír Jurníček

Za nově zvolené zastupitelstvo bych chtěla poděkovat Všem
občanům, kteří se těchto voleb zúčastnili a dali nám důvěru. A také
bych chtěla poděkovat za práci zastupitelům, kteří pracovali
v minulém volebním období.

Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané a chalupáři, již osmým rokem vychází
zpravodaj obce Dzbel. Doufám, že Vám přinese několik zajímavých
informací o dění v obci, a Vy si najdete čas na přečtení těchto
stránek.
Zastupitelstvo obce se v roce 2018 sešlo osmkrát. Jako každým
rokem schvalovalo rozpočet obce na rok 2018 a závěrečný účet obce
Dzbel za rok 2017. Zastupitelstvo také pravidelně schvalovalo
rozpočtové změny, smlouvy, dotace. Usnesení zastupitelstva jsou
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:
Pondělí a Středa:

8 :00 – 12:00
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:

582 396 917
725 446 037
dzbel@volny.cz
www.obecdzbel.cz

Důležitá telefonní čísla:
Tísňové volání
Záchranná služba
Hasiči
Policie

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

Důležité vyhlášky a nařízení platné na území obce Dzbel:
1. Obecně závazná vyhláška obce 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 poskytování služeb.
5. Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o 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 2018
V naší obci žije k datu 31. 12. 2018 celkem 244 občanů.
Z toho počtu je 217 dospělých (103 mužů, 114 žen) a 27 dětí do
15ti let (17 chlapců, 10 dívek).

BLAHOPŘÁNÍ
V roce 2018 oslavili následující spoluobčané významná životní
jubilea:
Leden:
Únor:
Duben:

Popelková Jana
Navrátilová Marie
Antlová Milada
Navrátil Antonín
Faltýnek Radomír

70 roků
70 roků
91 roků
70 roků
92 roků

Červen:
Červenec:
Říjen:

Jevická Libuše
Sedláková Anežka
Pleva Miroslav
Jurníčková Helena

75 roků
80 roků
70 roků
75 roků

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Nejstarší občankou Dzbele je paní Antlová Milada (91 roků).
Nejstarším občanem Dzbele je pan Smékal Jindřich (87 roků).

Narození:

Boiciuc Ivan
Skácel Jakub

-----------------------------------------------------------------------------Přistěhování: Hrebeňárová Jana
Hrebeňárová Adéla
------------------------------------------------------------------------------Odstěhování: Vařeková Lucie
Vařeková Viktorie
Vařeka Michal
Popelka Jiří
Zajíček Jan
------------------------------------------------------------------------------Opustili nás: Synková Božena
Faltýnek Radomír
Čest jejich památce
--------------------------------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka
Rok

2017

2018

2019

Dzbel
Borová
Celkem

3 858,- Kč
2 990,- Kč
6 848,- Kč

4 903,- Kč
2 836,- Kč
7 739,- Kč

4 609,- Kč
2 570,- Kč
7 179,- Kč

Celkem na Konicku: r. 2014 – 400 935,- Kč
r. 2015 – 436 330,- Kč
r. 2016 – 454 288,- Kč
r. 2017 – 468 987,- Kč
r. 2018 – 503 242,- Kč
r. 2019 – 575 843,- 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 - veřejně prospěšné práce (VPP)
Obec požádala v měsíci březen Úřad práce o dotaci na dva
pracovníky pro období 4/2018 – 10/2018. Úřad práce nám vyhověl.
Dotace byla prodloužena do konce listopadu na jedno pracovní
místo.

Dění v obci
A nyní k některým akcím, které jsme v průběhu roku 2018
realizovali.
Podařilo se nám z Olomouckého kraje získat dotaci na nový
chodník s nástupištěm u autobusové zastávky. Celá akce stála

1 000 740,93 Kč. Doufám, že bude chodník plně využit a splněn tak
jeho účel.
Hasiči obdrželi z Olomouckého kraje 10 000,- Kč na zásahovou obuv
a 23 934,- Kč na radiostanici a novou proudnici.
Olomoucký kraj, také přispěl částkou 10.000,- na Pohádkový les.
Z Ministerstva vnitra jsme obdrželi dotaci 1 794 456,- Kč a od
Olomouckého kraje 179 000,- Kč na hasičskou zbrojnici.
Na projektovou dokumentaci na kanalizaci jsme obdrželi od
Olomouckého kraje 160 850,- Kč.
Také se nám podařilo zateplit obecní úřad a vybavit novým
nábytkem. Tuto akci jsme financovali z obecního rozpočtu
V obecní hospodě se zrekonstruovala krbová kamna a proběhla
výstavby nových plastových dveří, které vedou přímo na toalety
kvůli úniku tepla.
Také byla natřena obecní bytovka z jedné strany od obchodu. Tato
stěna byla napadena zelenou plísní.

Co máme v plánu na rok 2019
Budeme pokračovat ve výstavbě nové hasičské zbrojnice, která by
měla být dokončena v červenci 2019.
Možná jste zaregistrovali, že obec začala řešit kanalizaci. Nyní je to
ve fázi podání žádosti pro územní řízení. A také bych chtěla oznámit
občanům, že možnost nahlédnout do projektové dokumentace bude
dne 25. ledna 2019 v 17 hodin v obecní hospodě s firmou ENVI
Agentura Trunda s.r.o., která má tuto akci nestarosti.
Byla podána žádost do programu Ministerstva zemědělství na
Revitalizaci obecního rybníku na Borové.
V letošním roce bychom chtěli požádat o dotaci na střechu na obecní
hospodě. Střecha je v havarijním stavu a bylo by potřeba ji vyměnit.
Ve výstavbě chodníků a oprav obecních cest zatím pokračovat
nebudeme z důvodu řešení nové kanalizace v obci.

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 nemění.
Popelnice sváží každý lichý čtvrtek 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, kov a papír,
provádí pan Bureš z Kostelce na Hané.
4. Svoz kartonů a krabic od mléka, džusů a vína se provádí čtvrtletně.
Sbírají se do oranžových pytlů, které je možné 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 lidí
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 2019 se nemění, cena zůstává 450,- Kč za
osobu. Chalupáři 450,- Kč za chalupu. Poplatek ze psů zůstává také
stejný, a to 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

V roce 2018 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 s kapelou Tóny.
Pochování basy – tato akce začíná již v ranních hodinách, obcí
prochází průvod v maskách a zvou na večerní program. Večer se
pochová basa s programem a kapelou Tóny.
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
4. ročník Polního dne.
Velikonoční výstava - od 22. do 25. března se v obecní hospodě
konal již osmý ročník velikonoční výstavy.
Pochod do Javoříčka - SDH Dzbel pořádá pochod do Javoříčka,
který se koná v květnu každým rokem, a proto bych na něj chtěla
pozvat všechny občany.
Kácení máje - 26. května proběhlo každoroční kácení máje u
hasičské zbrojnice. Opékají se makrely a je i jiné občerstvení.
Pohádkový les - další akcí byl 2. června Pohádkový les, který
pořádají hasiči. Letošní již 26. 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 29. 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 XII. ročník Dzbelácké
osmy.
Obecní zájezd - dne 8. září obec pořádala zájezd na zámek Hrubá
Skála a Prachovské skály. Počasí nám opět přálo a chtěla bych
oslovit občany z obce o větší účast.
Burčákobraní – v měsíci říjnu paní hospodská pořádala na hřišti
každoroční burčákobraní s místní skupinou Rebelky.
Vánoční výstava – i když jsou vánoce až v prosinci, my jsme
vánoční výstavu naplánovali již na 23. až 25. listopadu. Letos se
zúčastnilo ještě více návštěvníků než v loni, 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 2. prosince. A jako každý rok se promítala v obecní hospodě
pohádka.
Vánoční pochod - dne 29.12.2018 jsme šlapali vánoční pochod do
obce Hačky a také k víle Pilávce, byla dobrá nálada. Této akce se
zúčastnilo 30 účastníků i z jiných hasičských sborů.
Ukončení roku – v obecní hospodě se můžete rozloučit na Silvestra
s koncem roku a přivítat Nový rok ohňostrojem.
I když jsme malá obec s bezmála 250 obyvateli, je vidět z těchto
akcí, že naše obec žije kulturním životem.
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 2018
Dříve, než začneme hodnotit rok letošní, připomněl bych
poslední akci roku minulého. Tou je tradičně vánoční pochod. O
vánočních svátcích jsme si vyšly za každoroční účasti kamarádů s
SDH Vranová Lhota do Brodku u Konice.V místní pizzérii nám náš
kamarád Lukáš Koláček připravil k obědu vynikající pečená vepřová
kolena.Tolik ještě k roku 2017.
V roce 2018 SDH uspořádal 8 kulturních a společenských
akcí. A to 20. ledna hasičský ples. 10.února jsme pochovali basu.
Dále 10.března Pepek námořník a další pohádkové postavy pobavili
děti na již tradičním dětském maškarním plese ve Dzbeli. Na květen
připadl pochod do Javoříčka. 26.května proběhlo kácení
máje.2.června 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 623 dětí. Zvláště
bych chtěl poděkovat hasičům ze Hvozdu, Vranové Lhoty a Rozstání

za ukázky jejich hasičské techniky a hasičům z Krakovce, kteří nám
pomohli s prodejem občerstvení. Další letošní akcí bylo hasičské
cvičení „Dzbelácká osma“. 18.srpna zde soutěžily 3 družstva
mladších žáků, 5 družstev starších žáků, 4 družstva žen, 4 družstva
veteránů a 6 družstev mužů. V prosinci opět postrašíme děti
Mikulášem a čerty při rozsvěcování vánočního stromečku. Při výčtu
akcí by bylo potřeba si uvědomit, že jsou naším jediným zdrojem
příjmů a ne zrovna malých. Jak uslyšíte v další zprávě, vydělali jsme
letos přes šedesát tisíc, proto bych chtěl poděkovat těm asi deseti
hasičům ze sedmdesáti, kteří tyto akce pořádali a tyto peníze
vydělali.
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 Recyklujte 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. V lednu
proběhla brigáda pro Obecní úřad. Pálily jsme klest po těžbě
v obecním lese. Zástupci našeho sboru navštívili výroční valné
hromady SDH Krakovec,SDH Vranová Lhota a SDH Rozstání. Děti
jsme potěšili pěnou v Klužínku,na Štarnově a v Runářově.
Naše soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo okrskového
cvičení a sedmi soutěží pohárových. 5.května jsme na okrskovém
cvičení v Ponikvi obsadili 3.místo z 5 mužstev. O sedmé vítězství
v řadě nás připravili rozhodčí svojí hrubou chybou. Dostali jsme
penalizaci za nesplnění překážky kladina, ale jak ukázaly pravidla
požárního sportu zcela neoprávněně, kladina byla překonána
v souladu s pravidly.Vím, že už od dětí všem vštěpujeme, že verdikt
rozhodčích je svatý, ale také vím, jaké máme v týmu horké hlavy,
proto mě mile překvapilo, jak to tým i přes obrovský pocit křivdy
přijal. Bez jakékoliv snahy se hádat a bez jakýchkoliv nadávek a
verbálních útoků. Kluci smekám před vámi. 24.června jsme závodili
na memoriálu Vlastimila Antošovského v Rozstání. V konkurenci

10.družstev nás o sekundu porazilo Městečko Trnávka a my skončili
druzí, ale třetí umístění na bedně za tři roky se počítá. 14.července
jsme vyrazili na memoriál Hynka Hanuse do Vranové Lhoty.
Odjížděli jsme s nejvyššími ambicemi, neboť jsme zde poslední tři
sudé roky 2012,2014 a 2016 zvítězili. Bohužel se nám tradici dodržet
nepodařilo, opět nás porazilo Městečko Trnávka a to o
neuvěřitelných 9 setin sekundy v součtu dvou časů,ale s druhým
místem jsme byli také velice spokojeni. 28.července jsme odjížděli
na noční boj do Staré Rovně. Časy z tréninků naznačovali, že by ta
bedna konečně mohla klapnout. Bohužel, těsně před začátkem
soutěže nás zasáhla zpráva o těžkém úrazu Zdeňka Tichého. Na
poslední chvíli jsme museli celý tým přeskládat a výsledek se
dostavil. Náš útok byl postaven právě na rychlosti Zdenka a bez něj
jsme to nezvládli. Skončili jsme hluboko v poli poražených. Na
domácí Dzbelácké osmě jsme v neobvyklém modelu soutěže, tzv
vyřazováku opět prohráli v prvním kole se Šubířovem a bylo s toho
5. místo mezi 6 týmy. Už se s těch porážek od Šubířova začíná stávat
tradice. 25.srpna jsme si jeli vyzkoušet velice netradiční soutěž do
Velké Roudky. Soutěž se skládala z požárního útoku dle pravidel
požárního sportu a z útoku s koňskou stříkačkou zakončeném
vypitím tupláku piva. Mezi 11.družstvi jsme v požárním útoku
skončili třetí a celkově čtvrtí. Ukázalo se, že neumíme rychle pít
pivo. Chce to víc trénovat. 8. září jsme soutěžili na sraze osmičkářů v
Chornicích. Tato soutěž nám vůbec nesedí, a proto jsme čtvrté místo
ze sedmi a s časem 30,1 považovali za úspěch. 29.září jsme poprvé
vyrazili na soutěž do Uhřic. Ve velice těžké konkurenci devíti
družstev z ligy jsme jak v útoku na dvě B, tak i na tři B skončili
čtvrtí. Myslím, že letošní sezóna nebyla vůbec špatná a budeme se na
ni snažit příští rok navázat. Závěrem bych rád poděkoval klukům
z SDH Šubířov a SDH Krakovec za pomoc, když nám někdo chyběl.
Opravdu na závěr mi dovolte, abych se zpronevěřil myšlence, že
jsme jeden tým. Přece jenom bych před vámi jedno jméno vyzvedl.
A to Jarek Popelka. Domluvili jsme se ,že pokud nás bude málo, tak
nám pomůže. Nakonec odcvičil kromě okrsku celou sezónu a ještě

pomáhal Šubířovu. Vkládali jsme do něj velké naděje, ale že tento
kluk, věkem ještě žák takto skvěle zvládne přechod z dětí a navíc ze
savic na proud jsme nečekali. Na všech soutěžích dokazoval, jak
velká je posila. Klobouk dolů. Tolik k soutěžím mužů.
Co se týká mládeže, bude se mi letošní rok hodnotit velice
dobře. Sice to na jaře vypadalo,že vůbec nesložíme ani jedno
družstvo, ale díky úsilí Heleny Mrnkové jsme přivítaly 5 nových
mladých hasičů, všech ve věku mladších žáků. Sice se nám během
sezóny odstěhoval Dan Vrba na Slovensko, ale i tak jsme opět mohli
po delším čase postavit mladší žáky. V dubnu se začalo trénovat na
novou sezónu. Scházeli jsme se většinou dvakrát týdně. Závodili
jsme na okrskovém cvičení a na soutěžích v Rozstání, dvakrát ve
Vranové Lhotě, na Dzbelácké osmě a v Chornicích. Bohužel se nám
nepodařilo navštívit soutěže v Klužínku a v Městečku Trnávka, které
jsme měli naplánované. Některé soutěže se nám povedli, jiné ne, ale
dovezli jsme dost pohárů. Úspěšnější byli mladší žáci. Vyzvedl bych
pouze vítězství starších žáků doma na Osmě a hlavně čas 17.60.
Tady konečně dosáhli čas, jaké předvádí na trénincích, ale na
soutěžích né a né to potvrdit. Jako správná se ukázala cesta
univerzálnosti, kterou jsme zvolili. Na trénincích nedrilujeme pořád
dokola jednu pozici, ale měníme jim místa. Tím pádem i ti nejmenší
zvládají několik pozic v týmu a někteří starší mohou nastoupit na
jakékoliv pozici. Hlavně Vojta Mrnka ovládá všech sedm pozic. Od
koše, přes strojníka až po proud. Hodně nám to pomáhá. Můžeme
družstvo poskládat podle toho, koho máme zrovna k dispozici.
Navíc můžeme starší žáky doplnit z mladších. Pokud byl opravdu
problém, opět nám vypomohli kamarádi ze Šubířova. I naši žáci
pomáhali jiným. Nastupovali v družstvech Šubířova, Rozstání a
Vranové Lhoty. Po skončení sezóny jsme dětem jako odměnu
uspořádali výlet do ZOO Lešná. Závěrem bych jen podotkl, že máme
pořád problémy mimo sezónu, protože nám chybí prostory, kde
bychom se mohly scházet. Proto už netrpělivě vyhlížíme novou
hasičárnu, kde bude velká klubovna a budeme se moct scházet i
v zimě.

Družstvo veteránů se účastnilo soutěží ve Dzbeli, Chornicích,
Štarnově a Krakovci. Na Osmě jsme vybojovali druhé místo ze čtyř,
na neoblíbené soutěži v Chornicích opět druzí ze čtyř. Nutno
podotknout, že v druhém útoku jsme dosáhli nejlepšího času ze všech
pokusů. Na Štarnově jsme zvítězili takříkajíc o parník. Poprvé jsme
navštívili pro nás neznámou a velice netradiční soutěž v Krakovci.
Soutěžilo se s krátkými, dětskými hadicemi a se starým zásahovým
vybavením. Obsadili jsme čtvrté místo ze šesti. Myslím, že podle
předchozích let sezóna z říše snů. Jen houšť a větší kapky. Díky
chlapi a děvčata.
Co se týká žen, byl letošek propadák. Kvůli práci, studiu a u
některých zjevné nechuti soutěžit se družstvo sešlo narychlo jen na
okrsek a domácí osmu. Na obou soutěžích byly poslední. Tak aspoň
některé vypomáhali družstvu žen ze Šubířova. Hlavně Helena
Mrnková jako strojnice absolvovala se Šubířovem celou sezónu.
Pokud se podíváme na výsledky holek ze Šubířova můžeme říct, že
nás Helča reprezentovala víc něž úspěšně. Dále se některé ženy
aktivně podílejí na přípravě a pořádání všech našich akcí. Dále
pomáhají obecnímu úřadu s pořádáním velikonoční a vánoční
výstavy.
Jenom krátce bych se chtěl zmínit o zásahové jednotce.
Jednotka byla u 3 událostí. 21.dubna jsme hasili požár trávy u
Lipna.1.srpna jsme zasahovali u velkého požáru rodinného domu na
Chobyni. 19.srpna jsme hasili požár travního porostu na Borové. Na
jaře byl přijat do zásahové jednotky Tomáš Konečný. Obec nám za
finančního přispění Olomouckého kraje zakoupila čtvery zásahové
boty s neprořezovou úpravou pro obsluhu motorové pily. Jak jste si
asi všimli, započala výstavba nové hasičské zbrojnice.50% hradí
ministerstvo vnitra, 10%přispívá Olomoucký kraj a 40%dofinancuje
obec. Tady je na místě obrovský dík naší paní starostce, že ty dva
roky těžkých bojů s úředním šimlem vydržela, nevzdala to a nakonec
zvítězila. A díky ní se můžeme těšit na novou hasičárnu.

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 bych vám popřát do příštího roku mnoho úspěchů.
Napsal Jiří Mrnka, starosta hasičů

Rok 2018 Sportovního klubu Jesenec-Dzbel
Uplynulý rok přinesl našim fotbalistům větší i menší sportovní
úspěchy. Mužský tým SK Jesenec-Dzbel nastupuje v I.B třídě
skupiny B Krajského fotbalového svazu Olomouc. V ročníku
2017/2018 obsadilo mužstvo ve vyrovnané tabulce desáté místo ze
čtrnácti týmů, když získalo 37 bodů. Z 26 zápasů vyhráli fotbalisté
dvanáctkrát, z toho dvakrát na penalty, které se kopou na konci
remízového utkání. V dalších pěti zápasech v penaltovém rozstřelu
neuspěli, devětkrát prohrál tým už po devadesáti minutách.
Po polovině sezóny 2018/2019 získal mužský tým 22 bodů, díky
tomu je na čtvrtém místě. Ve třinácti utkáních prohráli fotbalisté jen
dvakrát. Tabulka je velmi vyrovnaná. Na druhý Moravský Beroun
ztrácíme dva body. Během sezóny nastupujeme třeba proti
Šternberku, Lošticím, Slatinicím, Velké Bystřici nebo Smržicím.
Hlavní kulturně-sportovní událostí, kterou SK během roku pořádal,
bylo červencové pouťové odpoledne, při kterém se odehrálo několik
fotbalových utkání. Jednalo se o čtvrtý ročník turnaje čtyř klubů o
Pohár starostů obcí Dzbel a Jesenec. Turnaje se zúčastnil náš tým,
hráči Protivanova, Němčic nad Hanou a Konice, se kterou SK
Jesenec-Dzbel ve finále remizoval 1:1, na penalty pak vyhrála
Konice.
Divákům se během pouťového odpoledne představily také naše
mladé naděje. Hráči a hráčky mladší i starší přípravky za sebou mají
také úspěšný rok. V únoru absolvovala přípravka soustředění v
Kladkách. Tréninky se hned projevily během března na turnajích v
Přemyslovicích, kde mladší přípravka soutěžj ovládla, starší
přípravka skončila druhá.
Druhé místo obsadili mladší hráči i na finálovém turnaji Okresního
svazu Prostějov. V krajském kole pak skončili na sedmé pozici.

Během léta přestoupili do SK mladší hráči z konické přípravky. Na
soupisce tak má klub asi 15 starších a mladších hráčů. Na konci
prázdnin absolvovaly děti letní kemp, který pro ně připravili
především trenéři.
V září pořádal SK turnaj hráčů do deseti let, kde se představili
fotbalisté SK Líšeň, Hlučína, HFK Olomouc a SK Prostějov. Během
podzimu se pak mladší přípravka probojovala do druhé ze čtyř
výkonnostních úrovní, které spadají pod okresní svaz. Starší hráči
dokonce postoupili do elitní skupiny A.
V listopadu jsme celý rok slavnostně uzavřeli galavečírkem a
galavečerem.
Za SK Jesenec-Dzbel chci všem fanouškům a podporovatelům
poděkovat, za přízeň v minulém roce. V tom posledním "náctém" v
21. století vám za celý klub přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a
radosti.
Mgr. Martin Laštůvka, člen SK Jesenec-Dzbel

Pozvánky na akce v roce 2019
sobota 19. ledna – hasičský ples
sobota 2. března - pochování basy
sobota 16. března - dětský ples ve Dzbeli
pátek až neděle, 12. – 14. duben - velikonoční výstava ve Dzbeli
sobota 25. května - kácení máje
začátek května – pochod do Javoříčka
sobota 1. června - Pohádkový les
sobota 27. července - tradiční pouťové fotbalové odpoledne
sobota 24. srpna - Dzbelácká osma
pátek až neděle, 22 -24. listopadu - vánoční výstava
neděle 1. prosince přijdou čerti s Mikulášem
koncem prosince - vánoční pochod

Na tyto akce zveme všechny občany.

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.
Na závěr bych chtěla popřát Všem občanům v roce 2019 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, 14.1.2019

