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Do nového roku 2020,
mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů, Vám přeje
zastupitelstvo obce
Dzbel.
Vážení spoluobčané
Vážení spoluobčané a chalupáři, již devátým 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 2019 sešlo osmkrát. Jako každým
rokem schvalovalo rozpočet obce na rok 2019 a závěrečný účet obce
Dzbel za rok 2018. 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.

Něco z historie obce Dzbel
První písemná zmínka o Dzbeli je v Zemských deskách olomouckých a
datuje se k roku 1351. Z okolních obcí to byla největší vesnice. Slovo dzbel - znamenalo sedlo mezi lesnatými stráněmi nebo také strouhu. Odtud
název obce. Ale mohlo vzniknout i od slova stbel - stéblo. V zápisech se
název různě mění: Zbel, Sbel, Sbeli, Stebel, Stebl, Ztebel. Dnešní název
Dzbel se začal užívat v polovině 17. století. Stará obecní pečeť měla ve
znaku koně poskakujícího na rozkvetlé louce.
Obec leží 4 km severozápadně od města Konice.
U železniční zastávky pod Sládkovou skálou pramení potůček, který se
roztéká dvěma směry: ke Konici s názvem Jesenka a k Moravské Třebové
s názvem Třebůvka. Oba potoky se opět potkávají v řece Moravě u
Kojetína, která pak ústí do Dunaje a do Černého moře. Nadmořská výška
dosahuje 500 m. Této výšce odpovídá i počasí. První mrazíky přicházejí v
polovině října a zima je poměrně tuhá s větším množstvím sněhu, který na
severních zastíněných svazích leží dlouho do jara.Severně od obce v
"Ródnéch" se v 18. století těžila železná ruda a tavila se v nedaleké peci u
Hirtova mlýna pod vesnicí. Tomuto místu se donedávna říkalo "U
šmelcovny" nebo "U hamrů". Později se ruda "Ródenskó cestó" vozila do
Vranové Lhoty. Pro špatné cesty ze Dzbele byly tam hutní práce zastaveny
a šachty v Roudných v roce 1860 zatopeny. Dzbelovské železo bylo velice
kvalitní, ruda se tavila dřevěným uhlím, které se pálilo v milířích.
Dzbel patřil v minulosti pod panství konické, později od roku 1618 pod
panství jesenské. V roce 1691 se majiteli jesenského panství stali
premonstráti. V Jesenci postupně stavěli zděné sýpky, zámek a kostel. Na
všech těchto stavbách pracovali také dzbelovští robotníci. Od roku 1785
nastala změna: přestalo se robotovat a místo roboty se odváděl aboliční
poplatek. Až do roku 1792 byly vlastně všechny dzbelovské grunty,
zahrady a chalupy majetkem vrchnosti a poddaní je měli v dědičném
nájmu. Teprve Náboženský fond, který se stal majitelem panství, prodal
domy uživatelům do vlastnictví a to levně. Od roku 1848 končí robota a
dzbelovským občanům placení aboličních poplatků. Končí moc vrchnosti,
správců a drábů. V obci zanikl úřad rychtáře a do čela obecní samosprávy
byl zvolen starosta.

Velikou událostí ve Dzbeli byla stavba železnice. Spousta místních lidí
zde našla pracovní příležitost i dobrý výdělek. Dzbelovští pracovali svorně
s traťovými dělníky z jiných zemí: z Itálie, z Haliče, z Uher i z Čech. Dvacet
tisíc kubíků zeminy, která byla vykopána v traťovém zářezu "Einschnitt",
byla rozvrstvena na dzbelovském nádraží a pod Borovou u prvního mlýna
na "Planýrce". Při práci dělníci používali nástroje, které naši lidé ani
neznali. Byl to například obyčejný krumpáč. 1. září 1889 se k trati dostavilo
mnoho zvědavců: chtěli vidět vlak, který pojede nikým netažen. Od tohoto
data jezdil vlak pravidelně a ve vesnici se začali objevovat železničáři ve
stejnokrojích.Další pracovní příležitostí byla stavba cihelny u nádraží. Byla
to kruhovka na pálení vápna a cihel. Stavbu zabezpečil v r. 1891 Karel
Schrötter z Olomouce, který se stal majitelem jesenského panství.
Tentýž majitel pak ještě v roce 1901 postavil parní pilu. Dzbel a Jesenec tyto dvě vesnice měly odedávna mnoho společného; bylo to dáno právě
společným majitelem panství, společnou farností při kostele svatého
Liboria, společným hřbitovem v Jesenci a do roku 1887 také společnou
školou. Se stavbou školy ve Dzbeli bylo započato v roce 1875 a už za dva
roky bylo zahájeno pravidelné vyučování. V roce 1883 pak byla otevřena
druhá třída. Prvním učitelem ve Dzbeli byl Emilián Hikl. Čím se lidé
zabývali? Původním povoláním obyvatelstva bylo zemědělství. Pěstovala
se rež a brambory. Z okopanin to byla řepa - burda a tuřín - rábka. Z pícnin
červený jetel a vojtěška. Ve větším množství se pěstoval len, který byl tkán
na plátno pro domácí potřebu. Z polí bylo donekonečna sbíráno kamení a z
něj se pak na mezích vrstvily dlouhé kamenice.V chalupách se chovaly
ovce, kozy, hovězí dobytek a na dvorech drůbež. Vykrmování "bagounů" a
zabijačky zajišťovaly maso a sádlo. Od roku 1870 bylo ve Dzbeli zaváděno
domácí tkalcovství. Zboží přiváželi a odváželi faktoři až ze Šternberka.
Tkalcovské stavy zabíraly velkou část světnice a od časného rána až do
pozdního večera se ozýval klapot člunků. Výdělek byl nepatrný, a když
šternberští podnikatelé před 1. světovou válkou začali zavádět strojové
tkaní, byla práce tkalců omezována, až zanikla docela. Mladí lidé pak často
odcházeli do měst na krejčovinu, obuvnictví nebo do konfekčních továren.
Pro drobné zemědělce a domkaře bylo příležitostí k výdělku také štěrkaření
a práce v lese. Štěrk vozili na okolní silnice a dřevo na panskou pilu u
nádraží. Dzbel vznikl při cestě, která vedla z Olomouce do Čech. Původní
obec měla 35 domků. V roce 1823 je zapsáno už 78 domů. V roce 1840

byla dokončena výstavba vesnice na obecním place. Přibylo tak 40 domků
a nová část obce dostala název Borová. V takové vesnici už měly svůj
velký význam zájezdní hospody i tři mlýny na potoku pod Borovou. V
průběhu staletí ani naše vesnice nebyla ušetřena válečných hrůz. Z první
světové války se nevrátilo 16 občanů. Ve druhé světové válce vesnici
dokonce hrozil osud Javoříčka. Bylo to pro drama, které se odehrálo v
domku č. 16 - u Kapounků a které si vyžádalo 6 lidských životů. Připomíná
to pamětní deska na tomto domě. Za druhé světové války byla část
dzbelovského katastru připojena ke Třetí říši. Hranice Sudet vedly kolem
Hirtova mlýna a kolem staré myslivny. Po roce 1945 začala vesnice
dostávat nový vzhled. Původně zemědělská se postupně měnila ve ves
dělnicko-zemědělskou. Na okolí vznikla celá řada pracovních příležitostí,
zejména v nedaleké Konici, kam pracující dojížděli dělnickými autobusy.
Zemědělství prodělalo obrovský přerod. V roce 1958 bylo v obci založeno
jednotné zemědělské družstvo - JZD - do něhož vstoupila naprostá většina
zemědělců. A třebaže mnozí tak učinili se zdráháním, zakrátko i toto
společné hospodaření přineslo lidem výdělky. Byl postaven kravín, v
drůbežárně zaveden chov slepic a kuřat. Lidé si začali opravovat domy - je
to doba nových fasád. Pořizují si auta, televizory, pračky, elektrické
sporáky a jezdí na dovolenou. Prázdné domy ve vesnici kupují chalupáři z
měst, kteří přes týden žijí v panelácích. Když byla činnost JZD ukončena
sloučením se Státním statkem v Konici, odešli někteří družstevníci do nově
vybudovaného agrochemického podniku u nádraží. V roce 1976 byla obec
sloučena (fakticky nikoli však právně) s Jesencem a to až do roku 1994.
V 1977 roce byla uzavřena škola ve Dzbeli a žáci začali dojíždět do nově
otevřené školy v Konici. Ze školy se stala mateřská školka. V roce 1992
zanikl státní statek.
V roce 1997 byla uzavřena mateřská školka. Už po několikáté byla
uzavřena prodejna Jednoty. Byla omezena autobusová doprava. Po
listopadu 1989 se obcím i soukromníkům otevřely nové možnosti, ale jak
obec, tak i soukromníci se potýkají s různými nařízeními, která práci
ztěžují. Přes všechny těžkosti však obec roste dál. Místní obecní úřad má
kancelář v nově upravené požární zbrojnici. Vesnice má telefon a plyn.
Jsou zde dvě hospody a donedávna dva obchody. Některé rodiny se vrátily
k soukromému hospodaření. Společně hospodaří družstvo Dejas. Byla
upravena náves s vodní nádrží a autobusové zastávky. Nádrž u horního

mlýna slouží jako koupaliště, ve mlýně je možné trávit dovolenou. V areálu
agrochemického podniku u nádraží si Pegas International, s.r.o. Konice
pronajal provozovnu k výrobě svíček. Další část si pronajal Marek-Lestrade
s.r.o. na zpracování dřeva. Ve vesnici se občané - jako před sto lety sdružují ve spolcích: hasiči, včelaři, rybáři, zahrádkáři, myslivci, fotbalisté.
Nejznámějším střediskem pro setkávání ve Dzbeli je hřiště SK Jesenec u
nádraží a kuželna u hospody. Každoročně se v prostoru bývalého
dzbelovského polesí slaví den dětí. Z daleka široka přijíždějí stovky
návštěvníků, kteří kromě do "pohádkového lesa" mohou také vyšlápnout po
naučné kladecké stezce, která má 12 zastavení a začíná u Hirtova mlýna.
Nebo mohou sbírat houby, kterých je ve dzbelovských lesích stále
dostatek. Zjara pak mohou obdivovat sasanku velkokvětou (Anemone
Silvestris) na lokalitě Kozének, která je ostrůvkem stepní vegetace a která
byla vyhlášena chráněným územím. SASANKA se také stala jménem
dětského tanečního souboru Dzbel. 19. července 1999 obletěla svět
zpráva, že počet obyvatel na naší planetě dosáhl 6 miliard. Z toho obec
Dzbel měla 283 obyvatel a 122 čísla. Obec patřila do okresu Prostějov v
Jihomoravském kraji a v roce 2001 oslavila své 650. narozeniny.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí a Středa:

8:00 – 12:00

13:00 – 16:30

Na obecním úřadu je možné přes systém CzechPoint získat výstup
z Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů a výpis bodového
hodnocení řidičů.
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

Od roku 2020 má obec Dzbel nové stránky obce, doufám, že
budou občané s těmito stránkami spokojení a budou je plně
využívat
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.Dne 10.12.2019 na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Dzbel byla schválena nová Obecně závazná vyhláška obce Dzbel
č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která platí od 1.1.2020.
2. Dne 10.12.2019 na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Dzbel byla schválena nová Obecně závazná vyhláška č.1/2019, o
místním poplatku ze psů, která platí od 1.1.2020.
3. Požární řád obce Dzbel.
4. Nařízení Obce Dzbel č.1/2015-Tržní řád, řeší zákaz podomního
prodeje a poskytování služeb.
5. Dne 10.12.2019 na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Dzbel byla schválena Obecně závazná vyhláška č.2/2019, 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 2019
V naší obci žije k datu 31. 12. 2019 celkem 234 občanů.
Z tohoto počtu je 209 dospělých (102 mužů, 107 žen) a 25 dětí do
15ti let (14 chlapců, 11 dívek).
V naší obci je nejčastější ženské jméno MARIE,
mužské jméno ANTONÍN.

BLAHOPŘÁNÍ
V roce 2019 oslavili tito spoluobčané významná životní jubilea
70 roků
Müllerová Marie
Navrátil Jan
Zapletal Václav
Podhorný Miroslav
Plevová Naděžda
Defeldová Věra
80 roků
Ing. Křeček Miroslav
Žáček Bedřich
Žáčková Vlasta
85 roků
Poulíčková Zdeňka
92 roků
Antlová Milada

Všem blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Děkuji paní Fojtkové a paní Buriánové, které chodí blahopřát našim
jubilantům.

Nejstarší občankou Dzbele v roce 2019 byla paní Antlová Milada,
která oslavila 92 roků.
Nejstarším občanem Dzbele v roce 2019 byl pan Smékal Jindřich,
který oslavil 88 roků.
Svatby
Eliška Popelková - Bartková
Klára Antlová - Krchňáková Antlová
Jaroslav Švancara - Alena Francová - Švancarová
Výročí svatby - diamantová svatba 60 let
Žáčková Vlasta – Žáček Bedřich
Narození:

Sofie Kubínová
Jakub Čížek

Přistěhování: Petr Valášek, č.p.49
Michal Krchňák, čp. 117
Odstěhování: Hana Brodická
František Brodický
Jana Hrebeňárová
Adéla Hrebeňárová
Zdeňka Poulíčková
Petra Buriánová
Bronislav Burian
David Burian
Filip Burian
Pavla Mrňková (Kyselá)
Jitka Grulichová
Vojta Grulich
Pavel Grulich

------------------------------------------------------------------------------Opustili nás: Jindřich Smékal
Čest jeho památce.

Tříkrálová sbírka
Rok

2018

2019

2020

Dzbel
Borová
Celkem

4 903,- Kč
2 836,- Kč
7 739,- Kč

4 609,- Kč
2 570,- Kč
7 179,- Kč

6 282,- Kč
2 169,- Kč
8 451,- Kč

Celkem na Konicku:
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

2014 – 400 935,- Kč
2015 – 436 330,- Kč
2016 – 454 288,- Kč
2017 – 468 987,- Kč
2018 – 503 242,- Kč
2019 – 575 843,- Kč
2020 - 579 028,- 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 jednoho
pracovníka pro období 6/2019 – 10/2019. Úřad práce nám vyhověl.

Dění v obci
A nyní k některým akcím, které jsme měli naplánované a
v průběhu roku 2019 realizovali.
Hasiči dostali od Olomouckého kraje dotaci 12 000,- Kč na pořízení
zásahového vozíku za auto. Obec se podílela částkou 11 990,- Kč.
Tento vozík bude sloužit při přesunu hasičského materiálu.
Další dotace 500 000,- Kč byla také od Olomouckého kraje, a to na
výměnu střechy na obecní hospodě. Tato akce byla finančně
náročnější a celkové náklady činily 2 573 921,- Kč. Od pivovaru
Litovel jsme obdrželi finanční podporu 200 000,- Kč. Určitě se tato
oprava vyplatí, protože obecní hospoda je ve Dzbeli velmi využívaná
a budeme pokračovat v dalších opravách.
Máme přislíbenou dotaci od Ministerstva zemědělství na Revitalizaci
obecního rybníku – Lipno ve výši 2 948, 965,- Kč. Celková akce
bude stát 5 738 643,- Kč. Budou se opravovat hráze a také bude
provedeno odbahnění. V měsíci prosinci se rybník vypustil a bude se
čekat, až na počasí, které umožní stavební práce.
Na požádání Správy železnic jsme udělali zábradlí dole na Borové,
dostali jsme na akci částku 10 000,- Kč. Musím poděkovat panu
Křížkovi ze Dzbele a panu Vysloužilovi z Jesence o rychlé vyrobení
tohoto zábradlí.
Byla dostavěna hasičská zbrojnice, doufám že se nám tato akce
podařila a bude sloužit všem hasičům.

Co máme během roku 2020 v plánu
Jak jsem již psala, tak prioritou tohoto roku bude revitalizace
obecního rybníku – Lipno.
V loňském roce jsme opravili střechu na obecní hospodě a v letošním
roce bychom chtěli pokračovat v opravách této budovy.

Máme v plánu požádat o dotaci na zbývající výměnu oken, zateplení
a novou fasádu.
Dále budeme pokračovat v projektu na kanalizaci. Trošku se nám to
zkomplikovalo ohledně změny územního plánu, kterou musíme
udělat.

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 2019 neměnilo.
Ani v roce 2020 se 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 rakovinotvorného bujení, a lidí
postižených touto nemocí kolem nás přibývá.
Jako každý rok 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. Někteří občané jsou
ale nenapravitelní a odpad dávají ke kontejnerům. Ráda bych,
aby byla obec čistá a někteří občané toho zneužívají.
Děkuji za pochopení.
Poplatky
Poplatek za odpady na rok 2020 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.
Upozorňujeme občany, že platí zákaz volného pobíhání
psů na veřejném prostranství. Žádáme důrazně majitele, aby si
své psy řádně zabezpečili a zabránili tak poranění, zejména dětí.
A chtěla bych podotknout, že se objevují na obci exkrementy od
psů, proto prosím majitele těchto psů, aby tyto exkrementy po
svých psích miláčcích uklízeli.
Děkuji
Na obecním úřadu je možné zakoupení popelnic. K dispozici jsou
popelnice plechové i plastové. Jedna popelnice stojí 600 Kč na dobu
5 let.
Od roku 2020 má obec povinnost likvidovat použitý rostlinný olej
z domácností a proto budou během roku 2020 přistaveny ke
kontejnerům označené zelené popelnice s oranžovým víkem na
použité jedlé oleje a tuky. Jsou to například oleje s fritovacích hrnců,
které se budou dávat do uzavřených plastových lahví. Prosím
občany, aby do těchto popelnic neházeli jiný odpad. Jednou za tři
měsíce bude tyto popelnice odvážet firma SK – OIL MORAVA,
Olomouc.

V roce 2019 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. Chtěla bych
poprosit občany, kteří by se chtěli tohoto průvodu zúčastnit, tak
můžou přijít v ranních hodinách do Obecní hospody. Večer se
pochová basa s programem a kapelou Tóny.
Dětský maškarní ples – který je každým rokem v březnu a pořádají
ho hasiči. Pepek námořník a jeho družina mají připravený program
pro děti všech věkových kategorií.
Velikonoční výstava - od 12. do 14. dubna se v Obecní hospodě
konal již osmý ročník velikonoční výstavy. Děkuji všem, kteří
pomáhají při této akci.
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 - 25. května proběhlo každoroční kácení máje u
hasičské zbrojnice. Opékají se makrely a je i jiné občerstvení.
Pohádkový les - další akcí byl 1. června Pohádkový les, který
pořádají hasiči na Borové. Pepek námořník - Bohumil Novák nás
provází po celý den a proto si určitě zaslouží poděkování. Letos se
konal již 27. ročník. Tato akce je v celém okolí velmi známá a
navštíví ji mnoho dětí s rodiči.
Polní den – družstvo Dejas Dzbel s předsedou Pavlem Vyroubalem
pořádalo v měsíci červnu již 6. ročník Polního dne.
Pouťové odpoledne – v sobotu 28. 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 XIII. ročník Dzbelácké
osmy.
Obecní zájezd - dne 7. září obec pořádala zájezd do Beskyd a muzea
Tatra Kopřivnice. I když nám počasí moc nepřálo, tak si myslím, že
se akce vydařila.
Otevření nové hasičské zbrojnice – 26. října se otvírala nová
hasičská zbrojnice.
Burčákobraní – v měsíci říjnu paní hospodská pořádala na hřišti
každoroční BURČÁKOBRANÍ se skupinou Merkur.
Vánoční výstava – i když jsou Vánoce až v prosinci, my jsme
vánoční výstavu naplánovali již na 22. až 24. listopadu. Letos se
zúčastnilo ještě více návštěvníků než v loni, a také bych chtěla
poděkovat za pomoc při uspořádání této výstavy.
Naháňka - začátkem prosince pořádalo myslivecké sdružení Hubert
Jesenec naháňku na černou zvěř.
Mikulášská nadílka - Mikuláš s čertem přišli k vánočnímu stromku
v neděli 7. prosince. A jako každý rok se promítala v obecní hospodě
pohádka - Lví král 2.
Vánoční pochod - dne 28.12.2019 jsme šlapali vánoční pochod na
Štarnov, byla dobrá nálada. Naše paní hospodská nám připravila
občerstvení v místní hospůdce a určitě si zaslouží velké díky. Této
akce se zúčastnilo 50 účastníků i z jiných hasičských sborů. Zpáteční
cestu jsme zvolili vlakem z Křemence.
Ukončení roku – v obecní hospodě paní hospodská Hana Polcrová
pořádala rozloučení se starým rokem se skupinou Merkur a Nový rok
přivítala ohňostrojem.
I když jsme malá obec s bezmála 240 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 2019
Dříve, než začneme hodnotit rok letošní, připomněl bych poslední
akci roku minulého. Tou je tradičně vánoční pochod. O vánočních
svátcích jsme si vyšly za účasti kamarádů s SDH Vranová Lhota a
SDH Šubířov do Haček. Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve
Hvozdě, kde místní hasiči pořádali tradiční vepřové hody. Tolik
k loňskému roku.
V roce 2019 SDH uspořádal 9 kulturních a společenských akcí. A to
19.ledna hasičský ples.2.března jsme pochovali basu. Dále 19.března
Pepek námořník a další pohádkové postavy pobavily děti na již
tradičním dětském maškarním plese ve Dzbeli. Na květen připadl
pochod do Javoříčka. 25.května proběhlo kácení máje.1.června přišla
na řadu naše největší akce-Pohádkový les. Rád bych poděkoval
všem, kteří pomohli zdárně zvládnout tuto velkou akci, kterou letos
navštívilo 741 dětí. Zvláště bych chtěl poděkovat hasičům ze Hvozdu
a Vranové Lhoty za ukázky jejich hasičské techniky a hasičům
z Krakovce, Šubířova a Rozstání, kteří nám pomohli s prodejem
občerstvení a organizací akce. Další letošní akcí bylo hasičské
cvičení „Dzbelácká osma“. 24.srpna zde soutěžilo 5 družstev
mladších žáků,6 družstev starších žáků, 2 družstva žen,7 družstev
veteránů a 9 družstev mužů.26.října proběhlo slavnostní svěcení a
otevření nové hasičské zbrojnice. Za krásného podzimního počasí se
sešlo něco přes sto uniformovaných hasičů ze širokého okolí. Proto
děkuji všem zúčastněným sborům za účast. V prosinci jsme opět
postrašili 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, proto bych chtěl
poděkovat těm asi deseti až patnácti hasičům ze sedmdesáti, kteří se
na těchto akcích podíleli.
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.
Koncem března ve spolupráci s hasiči ze Šubířova proběhl sběr
odpadků kolem silnice do Nectavy a na Chobyni. Zástupci našeho
sboru navštívili výroční valné hromady SDH Krakovec, SDH
Vranová Lhota,SDH Březina a SDH Šubířov. Dále jsme se zúčastnili
slavnostního otevření nové zbrojnice v Chornicích a oslav 135tého
výročí založení SDH Krakovec. Děti jsme potěšili pěnou na Březině
a v Runářově.
Naše soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo okrskového cvičení a
jedenácti cvičení pohárových.11.května na okrskovém cvičení ve
Březsku i přes neskutečnou snahu domácích najít jakoukoli,byť
sebeabsurdnější záminku k naší diskvalifikaci jsme obsadili 1.místo
z 5 mužstev.22.června jsme se rozhodli navštívit poprvé noční
soutěž v Knínicích. Této skvělé soutěže se zúčastnilo 24 soutěžních
družstev. V této silné konkurenci se nám podařilo zvítězit.29.června
jsme závodili na memoriálu Vlastimila Antošovského v Rozstání.
V konkurenci 11.družstev jsme vybojovali 5 místo.13.července jsme
vyrazili na memoriál Hynka Hanuse do Vranové Lhoty. Zde opět
zafungovalo prokletí lichých roků a obsadili jsme 6.místo.
12.července jsme si jeli vyzkoušet trochu netradiční soutěž osmiček
na Hartinkov. Z části neznalostí místních podmínek a zčásti špatně
zvolenou taktikou jsme se umístili na 8.místě z 10. Dne 3.srpna jsme
odjížděli na noční boj do Staré Rovně. K útoku jsme nastoupili v
nejsilnější sestavě, výsledek se dostavil. Skončili jsme konečně na
bedně a to na třetím místě ze 17 družstev.
17.srpna se konala soutěž na Březině. Ve velmi silné konkurenci tzv.
elasťáků jsme se neztratili a skončili 4. z 9 družstev. Na domácí
Dzbelácké osmě jsme v neobvyklém modelu soutěže, tzv.
vyřazováku obsadili 4 místo mezi 9 týmy. Dne 31.srpna proběhla
soutěž ve Velké Roudce. I tato soutěž je zvláštní, neboť první útok je
klasický požární sport a druhý útok se provádí s ruční koňskou
stříkačkou zakončený vypitím tupláku piva. V konkurenci 18 týmů

jsme dosáhli na 4.místo. Pořád to pivo pijeme moc pomalu. Dne
7. září jsme navštívili sraz osmičkářů v Chornicích. Tato soutěž se
termínově většinou kryje s obecním zájezdem, proto lepíme družstvo
jak se dá, většinou za pomoci našich děvčat. Nejinak tomu bylo i
letos, kdy jsme nastoupili se strojníkem ze Šubířova a s Helenou
Mrnkovou a Zdenou Zapletalovou. Umístili jsme se osmí z 11.
družstev Sezónu jsme končili 28.září v Uhřicích. Zde v konkurenci
týmů, které se pravidelně účastní extraligi na nás dopadla tvrdá
realita. Se slušnými časy lehce přes 20 sekund jsme byli beznadějně
poslední. Dne5.října Zdeněk Tichý absolvoval soutěž jednotlivců
v disciplínách TFA v Olomouci. Mezi 11 závodníky obsadil 7 místo.
Vzhledem k tomu, že takovou soutěž pouze viděl na internetu, natož
aby trénoval, považuji jeho výkon za hodně slušný. V letošním roce
jsme posílili z mládeže o Karla Stehlíka. Stejně jako loni Jarek, tak i
Karel zvládl přechod mezi dospělé bravurně a ukazuje, že je posilou
ve všech směrech. A to už začal mezi chlapy nakukovat i Vojta
Mrnka, kterého budeme do týmu zapracovávat v příštím roce. Tolik
k soutěžím mužů.
Hodnocení našich žen bude velice krátké. Soutěžní družstvo se
zúčastnilo pouze okrskového cvičení ve Březsku, kde skončily druhé
ze tří. Na domácí osmě vytvořily společný tým s holkami ze
Šubířova a pod názvem Dzbelířov byly druhé, poslední. Veteránky
absolvovaly také dvě soutěže a to na Štarnově a v Krakovci. V obou
případech zvítězily. Soutěže, ale nejsou hlavní. Ženy odvádí spoustu
práce pro sbor. Pomáhají při pořádání všech našich akcí. Hlavně jsou
nápomocny při přípravě a pořádání výstav. Nebojím se říct, že
některé jsou hybnou silou našeho sboru a nedovedu si představit naši
činnost bez nich.
Co se týká mládeže, považuji letošní rok za velice úspěšný. Přivítali
jsme tři nové tváře a to Oldřicha Vrbu, Julii Šertlerovou a Lukáše
Matějku. Na začátku roku, po úspěšném složení zkoušek vedoucích
mládeže převzala mladé hasiče trojce Jiří Mrnka, Helena Mrnková a
David Seidl. Do začátku sezóny a při nepříznivém počasí jsme se
scházeli v obecní hospodě. Věnovali jsme se disciplínám požárnické

všestrannosti, jako je uzlování, topografie,hasičské minimum. V
dubnu se začalo trénovat na novou sezónu. Scházeli jsme se dvakrát
týdně. Navštívili jsme okrskové cvičení a 6 pohárovek. Mladší žáci
dovezli všech sedm možných pohárů s bilancí tří vítězství, dvou
druhých a dvou třetích míst. Starší žáci dovezli pohárů pět s bilancí
jednoho vítězství, jednoho druhého a tří třetích míst. U mladších
žáků bych rád zdůraznil, že na útoku byli poraženi pouze jednou a
celé družstvo zůstává pohromadě ještě příští sezónu. U starších žáků
trochu ztrácíme na štafetách, protože v týmu nastupují čtyři až pět
mladších. Při útoku rozdíl vidět není, ale na štafetě je hrozně poznat,
jestli tam jsou děti 14-15 let nebo 9-10 letí. Pro ty mladé to jsou
neocenitelné zkušenosti, které zúročí v dalších letech. Na ukončení
sezóny jsme děti vzali na výlet do Punkevních, Kateřínských a
Sloupsko-šošůvských jeskyní.
Družstvo veteránů se účastnilo soutěží v Radkově. Po první
disciplíně, štafetě, jsme byli v průběžném vedení, po druhé
disciplíně, útok se strojem v chodu, jsme stále drželi první místo, ale
pak přišla třetí disciplína, útok se strojem v klidu. Andulka si
postavila hlavu a něž ji strojník přesvědčil, aby nastartovala, byli
jsme poslední. Na Březině jsme zvítězili. Ve Dzbeli jsme vybojovali
třetí místo. V Chornicích ve velmi obtížných podmínkách a za
trvalého deště jsme obsadili opět pěkné třetí místo. Na Štarnově nás
porazili pouze veteráni z Krakovce a byli jsme druzí. V Krakovci
jsme zvítězili. Můžu říct, že nám družstvo veteránů a veteránek dělá
radost.
Jenom krátce bych se chtěl zmínit o zásahové jednotce. Letošní rok
byl pro nás specifický hned v několika směrech a to v organizaci,
v počtu a vzdálenosti zásahů i v zázemí. V oblasti organizace přišla
změna hned na začátku roku. Od 1.1.2019, po zrušení výjezdové
jednotky obce Jesenec, jsme začali zabezpečovat požární ochranu i
v této obci. Z této jednotky k naší přistoupili dva členové, Antonín
Koutný a Antonín Vysloužil. Po složení zkoušek velitele přebral
funkci velitele jednotky Jiří Mrnka a funkci druhého velitele družstva
Antonín Vysloužil. Co se týká výjezdů, jednotka zasahovala u 9

událostí.5x u požáru,3x technická pomoc a jednou taktické cvičení.
Na silvestra v ranních hodinách u požáru RD na Šubířově a
odpoledne na Borové u požáru kuchyňské linky. Dne 3.dubna požár
lesa mezi Skřípovem a Úsobrnem, 8.4.cvičení domov důchodců
Jesenec,1.7. spadlý strom Jesenec,17.7.spadlý strom Borová,
26.7.požár lesa mezi Štarnovem a Čunínem,17.10.hledání
pohřešované osoby Laškov a 11.11.požár RD Ludmírov. Dále se
změnilo zázemí. Za finančního přispění Ministerstva vnitra a
Olomouckého kraje nám obec postavila moderní hasičskou zbrojnici.
Dále nám opět za přispění Olomouckého kraje zakoupila vozík na
přepravu PS 12.Dále nám zakoupila přilbu Gallet. Tímto bych chtěl
poděkovat zastupitelstvu obce a hlavně paní starostce Janě Konečné.
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 jak v hasičině, tak v osobním
životě.
Za SDH Dzbel starosta Jiří Mrnka

Rok 2019 Sportovního klubu Jesenec-Dzbel
Mužský tým SK Jesenec-Dzbel nastupuje už tradičně v I.B třídě
skupiny B Krajského fotbalového svazu Olomouc. V ročníku
2018/2019 "obhájilo" mužstvo desáté místo ze třinácti týmů, když
získalo 30 bodů. Po 24 zápasech se stalo remízovým králem nerozhodný výsledek uhrálo sedmkrát. Sedmkrát fotbalisté vyhráli a
desetkrát nezískali ani bod.
Možná jste si výše všimli lichého počtu družstev, které proti sobě
nastupovaly. V průběhu ročníku totiž jeden ze soupeřů odstoupil, a
to kvůli nedostatku hráčů. Šlo o Nemilany (část Olomouce). Ano, i v
Olomouci už je nedostatek hráčů. Tento problém se v posledních
letech týká stále většího počtu klubů.
Důvodů, proč mladších hráčů nepřibývá, je celá řada - možnosti jsou
zkrátka úplně jiné, než před dvaceti, třiceti lety. Bohužel jde o
komplikace, které řeší i náš klub. A na konci loňské sezóny se
dokonce rozhodovalo, jestli do té následující s mužským týmem
vůbec nastoupit.
Většina hráčů i vedení mužstva a klubu se rozhodlo pokračovat. Tým
se ale nepodařilo doplnit tak, jak bylo v plánu. Bohužel spíš naopak.
V podzimní části probíhající sezóny jsme se museli vypořádat s
odchodem nejaktivnějšího hráče - Miloše Navrátila. Z osobních
důvodů se rozhodl hrát za Kladky, kde s fotbalem začínal. Kromě
dlouhodobě zraněného Davida Čížka chyběli kvůli zdravotním
problémům v mnoha zápasech i další hráči - Horák, Burian,
Ullmann, Laštůvka, Hensl, Konečný nebo Jiří Tichý.
Absence osy týmu se výrazně odrazila v předváděné hře i ve
výsledcích. Ty byly velmi nevyrovnané, při zápasech s Hanou

Prostějov a v Dubu nad Moravou dostal náš tým dokonce po deseti
gólech. I přes všechny problémy se nakonec podařilo hráčům získat
15 bodů, když uhráli čtyři výhry a dvě remízy. V osmi zápasech ale
nebodovali. Po polovině sezóny 2019/2020 je tak mužský tým desátý
ze čtrnácti mužstev.
Hlavní kulturně-sportovní událostí, kterou SK během roku pořádal,
bylo tradiční červencové pouťové odpoledne, při kterém se odehrálo
několik fotbalových utkání. Jednalo se o půlkulatý - 5. - ročník
turnaje čtyř klubů o Pohár starostů obcí Dzbel a Jesenec. V
konkurenci Konice, Jaroměřic a Brodku u Konice skončili tentokrát
naši hráči na třetím místě.
Divákům se během pouťového odpoledne představily také naše
mladé naděje, které se v roce 2019 povedlo opět rozšířit o další
šikovné hráče a proto se představily již tři družtva. Mladší a starší
přípravka a nově i družstvo mladších žáků.
Tato družstva si vybudovala velký respekt u všech soupeřů, který
korunovala starší přípravka skvělým druhým místem v jarní tabulce
okresní soutěže, kdy nestačila jen na družstvo Hané Prostějov.
Nechala za sebou ale týmy jako je 1. SK Prostějov, Brodek u Pv,
Určice, Kostelec nebo Nezamyslice. Proto jsme nechali tento tým
okusit i krajskou soutěž, kde se projevil věkový rozdíl, počáteční
respekt k větším hráčům a větší kvalita i tempo soutěže. Z tohoto
důvodu jsme se po podzimní části umístili na 12 místě tabulky se
ziskem 10 bodů, za 3 výhry , jednu remízu a 9 proher -skóre 31:46.
Avšak po pomalém začátku se povedlo například nadělit 16 branek v
domácím zápase s Mikulovicemi nebo v derby porazit Kostelec
a Loštice. Ale nejvíce si asi ceníme pochvaly od trenérů prvních
dvou týmů, kdy na konci podzimu družstvo předvádělo velkou
bojovnost i fotbalovost, chyběly jen branky, které si hráči určitě šetří
na jaro.

Družstva přípravek se na podzim prala s podobnou situací jako žáci,
protože došlo k povýšení některých hráčů do starší kategorie
z důvodu jejich růstu. Tím se ale umožnil růst i mladších hráču
v daných kategoriích, kteří díky fotbalovosti a chytrosti nemají
problém udržet krok s nejlepšími. O věku některých hráčů raději
nelze mluvit, ale právě ti za nás dávají góly i ve věku, kdy se ostatní
učí teprve běhat.
Tento přístup se nám pak projevuje na turnajích, kdy si můžeme
dovolit postavit družstvo proti stejnému ročníku a stupně vítězů
zůstávají málokdy bez naší účasti.
Příkladem je třeba první místo mladší přípravky na turnaji v Kostelci
nebo druhé a třetí místo rovnoměrně rozdělených hráčů na turnaji
starší přípravky v Jaroměřicích. Ale také skvělé o skóre 4. místo
mladších žáků na Ondrášovka Cupu, kteří překvapili družstva FK
Slavonín, FK Nový Jičín, remizovali s SK Uničov a turnaj dohráli
s torzem týmu po likvidaci našich hráčů soupeři s větší základnou.
Z tohoto důvodu si dovolím zde velice poděkovat všem hráčům, kteří
i přes bolestivá zranění nezahořkli a bojují za náš klub i přes ostudný

výkon některých rozhodčí, kteří nechápou, že chodíme do práce nebo
i školy. Dále všem trenérům za jejich čas a skvěle odvedenou práci,
kterou oceňují například i rodiče, a proto se nám daří udržet skvělý
kolektiv, který dokáže podpořit veškeré naše aktivity spojené se
zápasy, turnaji, zimním i letním soustředěním a podobně.
Dále děkuji všem, kdo si našli třeba i malou chvilku a přišli pomoci.
A tímto prosím i ostaní, nebojte se ozvat, zastavit, přivést dítě starší 4
let nebo i zkušeného hráče, nabídnout pomoc nebo kontaktovat nás
třeba i s nápadem, protože by chtěli zachovat klub a pokud možno
znovu obnovit horní hřiště, udržet nebo i vylepšit současné zázemí a
Vaše účast by nám v tom velice pomohla.
Mgr. Martin Laštůvka

Pozvánky na akce v roce 2020
sobota 18. ledna – hasičský ples
sobota 22. února - pochování basy
sobota 14. března - dětský ples ve Dzbeli
pátek až neděle, 3. – 5. duben - velikonoční výstava ve Dzbeli
sobota 30. května - kácení máje
začátek května – pochod do Javoříčka
sobota 6. června - Pohádkový les
sobota 25. července - tradiční pouťové fotbalové odpoledne
sobota 22. srpna - Dzbelácká osma
pátek až neděle, 20. -22. listopadu - vánoční výstava
neděle 6. 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.
Manželům Navrátilovým a paní Kyselé za údržbu kapliček.
Na závěr bych chtěla popřát Všem občanům v roce 2020 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, 14.1.2020

