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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a přátelé obce. Zdravím Vás v prvních dnech, teprve se
vybarvujícího podzimu a jsem velice potěšen, že tak mohu učinit z úvodní stránky
dalšího čísla Zdelovského zpravodaje. Tímto za ně redakční radě děkuji.
Věřím, že jste každý podle svých možností strávil letní měsíce ne jen prací a plněním
svých povinností, ale i odpočinkem u vody, knihy, nebo aktivitami sportovními v
horách, na kole apod.
Před více jak měsícem započal nový školní rok, přeji tedy všem žákům a studentům
mnoho úspěchů studijních a rodičům pevné nervy k zvládnutí tohoto nelehkého a
citlivého období života mladého člověka. Koneckonců, prožili jsme období
dospívání všichni, ať již dramaticky a bouřlivě, či nikoliv. Rodina jako základní
stavební kámen naší společnosti a státu je vždy na prvním místě při výchově a
socializaci dětí. Máte tedy jedinečnou, leckdy i dominantní možnost v dětech
budovat pozitivní základy jejich osobnosti a kladného vztahu ke svému okolí,
životnímu prostředí, obci, ale a to především k sobě samotnému. Obec pak, jako
územně samosprávní celek utváří pro rodinný život a zdravý rozvoj společnosti
podmínky. Podobu naší vesnice a její kulturní život pak utváří samotní občané. Vaší
snahou tedy Zdelov bude buď vzkvétat, nebo upadat. Není podstatná pouze aktivní
účast při organizaci sportovních či kulturních akcí. Důležitá je i část obecenstva,
diváků a nadneseně řečeno konzumentů připravených programů. Zároveň je
potřeba utvářet prostředí vlastním příkladem a drobným přispěním. Stačí třeba jen
sebrat nepořádek v příkopě a nečekat na obecní brigádu, až to sebere jiný…
Díky Vaší snaze je třeba konstatovat, že jsme velice živou obcí, kde se občané rádi
schází, mnozí spolu tráví velkou část volného času a rádi přispějí bezúplatně do
společného svou aktivitou.
V současné době se zastupitelstvo snaží ne jen udržet stávající a někdy ku podivu
náročný chod obce, ale i zajistit jeho rozvoj. Došlo k zajištění zavodnění bývalého
koupaliště a tím snad jeho udržení do dalších let. Postupně opravujeme veřejné
osvětlení a zajišťujeme opravu stále poruchového rozhlasu. Jednáme o novém
územním plánu obce na stavebním úřadě a s případnými dodavateli. Jedním z
aktuálních témat v řešení je i obecní znak. Po připomínkování stávajících návrhů
byla prodloužena lhůta pro podání případných návrhů do dalšího zasedání
zastupitelstva v řádném termínu. Co se týče obecních budov, jsou víceméně budovy
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mající vyšší hodnotu zajištěny. Osud budovy obecního úřadu a případná úprava
prostor v pohostinství je stále v jednání doposud nejednotného zastupitelstva v
tomto bodu. Věřím, že se řešení najde i za pomoci Vašich názorů, které můžete
vyjádřit kdykoliv, nejlépe však za nedlouho distribuovaným dotazníkem k Plánu
rozvoje obce.
Vážení sousedé, dovolte, abych Vám na závěr poděkoval za četbu Zdelovského
zpravodaje, čímž vyjadřujete svou účast na dění v obci. Přeji Vám slunečné prožívání
podzimního období, důstojné uctění vzniku ČSR a památky zemřelých na jeho
vrcholu a klidný vstup do doby Adventní v jeho závěru.
V úctě Ladislav Pokorný

ZPĚT O NĚKOLIK LET
Pokračování z kroniky obce:
Hospodářská poznámka k roku 1958.
Tento rok se vyznačuje velice rušným, propagačním konáním pro socializaci vesnice
působícím na zemědělce. Nadřízené orgány zvyšují tlak na zakládání JZD, aby
nebylo ohroženo zásobování národa, různými opatřeními nutí zemědělce, aby
dobrovolně vstoupili do JZD a hospodařili společně. K tomuto nemají lidé důvěru,
že vše je ovládáno nenávistí a tak zvanou křečkovitostí.
V rámci kultury byla v obci uspořádána estráda, na ní vystoupil vojenský soubor
z Pardubic. Při hojné návštěvě občanů jsme se pobavili a připravili na práci do žní.
Zápis o stavbě čekárny: Po diskuzi na MNV mezi občany došlo ke stavbě čekárny v r.
1959. Postavena byla svépomocí, v akci „Z“ na ní jsme odpracovali 448 hodin.
Občané pracovali na zvelebení obce, že nemusejí při cestování autobusem do
města a zaměstnání, čekat venku při různých časových nepohodách a dešti.
Úmrtí r. 1958. Jedna žena paní Koďousková sešla stářím a jeden muž pan Starý Alois
lesní hajný zemřel předčasně následkem rakoviny, která se nyní vyskytuje.
Příště rok 1959

– jipla –
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 6. září 2019
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1)

Rozpočtové opatření č. 6/2019
- Obsah rozpočtového opatření je možné vyžádat na obecním úřadě

2)

Rozpočtové opatření č. 7/2019
- Obsah rozpočtového opatření je možné vyžádat na obecním úřadě

3)

Obecní symboly obce Zdelov
- Starosta připomněl usnesení veřejného zasedání zastupitelstva Obce Zdelov
č. 2/2019 – 6, ve kterém byla určena lhůta pro možné podání doplňujících
návrhů k navrhovaným symbolům obce Zdelov jednoho měsíce od data
12. června 2019. Vzhledem k tomu, že žádný nový návrh nebyl podán,
navrhuje starosta prodloužit lhůtu pro podání návrhů do příštího
veřejného zasedání v řádném termínu. K návrhu nebyly ze strany
zastupitelstva ani veřejnosti vzneseny žádné připomínky.
- návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje prodloužení lhůty
pro podání návrhů obecních symbolů do příštího veřejného zasedání
v řádném termínu.

4)

Žádost o poskytnutí finančního daru – Linka bezpečí
- Starosta seznámil občany a zastupitelstvo s žádostí (viz příloha č. 5) a budoucí
smlouvou ze dne 5. května 2019 o poskytnutí finančního daru pro Linku
Bezpečí, z. s. v hodnotě 2 000,- Kč na provoz krizové linky.
- návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje poskytnutí
finančního daru v hodnotě 2 000,- Kč a uzavření budoucí smlouvy s Linkou
bezpečí, z.s.

5)

Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-25362/VB/01 – ČEZ
- Starosta seznámil občany a zastupitelstvo s návrhem smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti (viz příloha č. 6) č. IE-12-25362/VB/01 –
Zdelov rekonstrukce NN ČEZ Distribuce, a.s.
- návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Zdelov schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IE-12-25362/VB/01 – Zdelov
rekonstrukce NN ČEZ Distribuce, a.s
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6)

Zpráva starosty obce
- Porucha obecního rozhlasu z důvodu poškození podzemní části vodiče je
v řešení.
- Starosta seznámil veřejnost s výsledky třídění odpadu a finanční odměny za
období 1. dubna až 30. června 2019 od firmy EKO-KOM, a.s., jež zajišťuje
odběr recyklovatelného odpadu v obci Zdelov. Viz příloha č. 7 - k vyžádání
na obecním úřadě.
- Starosta seznámil veřejnost s vyjádřenou žádostí místní mládeže o zřízení
překážek skateparku. Žádost byla projednána na pracovním zasedání. Jsou
vytipovány lokality pro umístění vedle obchodu, nebo v areálu bývalého
koupaliště.
- Starosta seznámil veřejnost s připravovaným Strategickým plánem rozvoje
obce Zdelov. Přípravou materiálů a zpracováním byla pověřena paní Jana
Šandová. Ta vyhotoví a zajistí distribuci dotazníků.
- Starosta obce poděkoval redakci Zdelovského zpravodaje za první vydání
periodika.
- Starosta seznámil veřejnost s Nařízením Města Kostelec nad Orlicí č. 1/2019
ze dne 12. srpna 2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských
osnov. Viz příloha č. 8 – k vyžádání na obecním úřadě.
- Starosta seznámil veřejnost s Výzvou občanům Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových č.j. ÚZSVM/HRK/2636/2019-HRKH. Viz příloha č. 9.
- k vyžádání na obecním úřadě.
- Starosta seznámil veřejnost s Veřejnou vyhláškou – Opatření obecné povahy
Ministerstva zemědělství ČR – odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
čj: 41508/2019-MZE-16212. Viz příloha č. 10 - k vyžádání na obecním
úřadě.

7)

Diskuze občanů
- Paní Hudousková se dotázala na cenu profesionálního vyhotovení obecních
symbolů. Starosta odpověděl, že celkové zajištění na šest návrhů
v digitálním zpracování a vyhotovení k podání žádosti na MV ČR bylo
odsouhlaseno v nejnižší cenové nabídce za 15 000,- Kč. Doporučil
k prostudování zápisy z minulých Veřejných zasedání zastupitelstva obce
Zdelov.
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-

Pan Komárek vznáší připomínku, že do autobusové zastávky zatéká.
Starosta podotýká, že vzhledem k absenci záměru zastupitelstva
s obecními budovami, není jistá doba opravy.

-

Paní Gregorová se dotazuje na stav výklenkové kaple Panny Marie.
Starosta odpovídá, že u všech drobných sakrálních staveb je v plánu
oprava, ale v současné době se řeší majetkoprávní vztah. U zmíněné kaple
je mimo jiné plánována výměna plotu.

-

Pan Gregor se dotazuje na možnost výstavby zastávek u bývalého
koupaliště a na Moravsku. Starosta odpovídá, že pozemek není ve
vlastnictví obce. U bývalého koupaliště zastupitelstvo na pracovním
zasedání rozhodlo o budoucím nákupu přístřešku.

PLÁNOVANÉ AKCE
26. 10. 2019
Sběr železného šrotu
- letáčky s instrukcemi budou vyvěšeny před konáním akce
9. 11. 2019
Setkání seniorů
- pozvánky k setkání Vám budou předány osobně
1. 12. 2019
Rozsvícení vánočního stromku a divadélko pro děti
- v místním pohostinství proběhne divadélko pro děti s názvem „Jak chtěl
Kašpárek slavit Vánoce“ pod vedením Hradeckého herce Jana Bílka. Následně se
přemístíme k OU, kde rozsvítíme vánoční strom. Po celé adventní období mohou
děti (a nejen oni) přinášet dopisy do poštovní schránky pro Ježíška, která bude
umístěna v betlémě u vánočního stromu.
5. 12. 2019
6.- 8. 12. 2019

Příchod Mikuláše, andělů a čertů
Předvánoční výprava malých hasičů

Na konci října proběhne sběr nebezpečného odpadu – o přesném datu budete
informování.

6

VŠECHNY BARVY PODZIMU
Je tomu jen pár dní, kdy jsme ještě chladili svá těla v bazénech a
koupalištích a odpočívali na dovolených u moře, či na horách. Avšak ranní mrazíky
a žloutnoucí listí na stromech již dávají tušit neodkladnému příchodu podzimního
období. Časté deště, mlžné ranní opary a vzduch nasycený rosou dodávají zemi tak
potřebnou vláhu po předcházejícím parném létu, a zároveň vytváří ponurou a
tajuplnou atmosféru podzimních dnů. Je to čas, kdy nám příroda předává své
poslední plody hojnosti, aby mohla zpomalit a připravit se k zimnímu odpočinku.
Stejně tak i pro nás je to příležitost zpomalit svůj uspěchaný život a využít dlouhých
podzimních večerů k rozjímání nad šálkem voňavého čaje, povídání si se svými
blízkými, nebo třeba se sousedy. Možná pro Vás bude toto období inspirativní pro
napsání článku do zpravodaje, možná vytvoříte nové plány pro příští rok, nebo
pouze popřemýšlíte o životě jako takovém. Ať už je podzim pro někoho nejméně
oblíbenou částí roku, či naopak, je bezesporu jedním z nejtajemnějších období.
Čekají nás svátky zesnulých, příchod Mikuláše, andělů a čertů i toužebně očekávané
svátky Vánoc.
Podzim je časem loučení a odchodu toho starého ale zároveň také
započetím všeho nového, z čeho se budeme moci radovat příští rok. Ačkoli se na
první pohled zdá, že příroda pozvolna usíná, ve skutečnosti je tomu právě naopak.
Stromy i ostatní rostliny spolu se svými listy shazují také svá semena, aby vytvořili
základ novým výhonkům, které zjara vyraší. Zvěř vstupuje do období říje, aby počala
novou generaci svých potomků, které s příchodem jara přivedou na svět. Jedná se
tedy o období, kdy jsou položeny jakési „základy pro nový začátek“, na kterých
můžeme v příštím roce stavět. Věřím, že i Vám se podaří využít tohoto krásného a
nostalgického období k vytvoření kvalitních základů pro všechny Vaše činnosti
v příštím roce. Věřím, že je to období, kterého využijete k prohloubení vztahů se
svými blízkými, k nalezení společné řeči se svými kolegy, zkrátka k nalezení té
správné cesty, kterou se vydáme v příštím roce.
A protože se jedná o letošní druhé, ale zároveň také poslední číslo
zpravodaje, chtěli bychom Vám popřát radostný podzim, klidné a šťastné Vánoce a
především to nejdražší - pevné zdraví.
S přáním barevného podzimu Lucie a Miroslav Gregorovi
zdelovskyzpravodaj@seznam.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První červnovou sobotu, kdy se mj.
slaví mezinárodní den dětí, jsme měli
možnost přivítat nové občánky do naší
obce. Vítání proběhlo v místním
„pohostinství u Joudy“, kde na děti
čekaly tři sudičky, které jim popřály do
života mnoho zdraví, štěstí, krásné
dětství, hodně přátel a hlavně lásku
kolem sebe.
Následoval slavnostní proslov pana
starosty, který taktéž dětem popřál vše
nejlepší, ale hlavně hovořil k rodičům,
kteří teď zaujímají nádherné, ale
zároveň těžké období, kdy své ratolesti
mají 24 hodin denně pod svými
ochrannými křídly. Popřál jim pevné
nervy při učení dětí, kdy poznávají život
kolem sebe. Aby nešetřili pohlazením a
chválou, ať adekvátně prožívají úspěchy, ale i občasné prohry. Po té následovala
píseň vlastní tvorby od Timči Dolanové.
Slavnostní dopoledne bylo zakončeno
přípitkem
a
společným
fotografováním. Po zapsání do pamětní
knihy byly dětem a rodičům předány
upomínkové předměty a květiny.
Sabinko, Nikolko, Sofinko, Lindo,
Doubravko, Ondrášku a Kubíčku
přejeme vám i vašim rodičům krásně
prožité chvíle v naši obci.
Za kulturní komisi: Lucie Gregorová

Foto: Tomáš Piatnica
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PO ROCE V ZASTUPITELSTVU
Vážení spoluobčané,
tímto článkem, bych Vás chtěla informovat o záležitostech, pro které jsem
kandidovala do zastupitelstva obce Zdelova a ráda bych zde téměř po roce sečetla
svoji práci pro obec. Jsem moc ráda, že mohu žít v tak pěkné a rozmanité vesnici a
podílet se na jejím rozvoji. Ovšem někdy mi přijde, že o rozvoj obce není zájem ani
u obyvatel ani u zastupitelů. Možná je to můj vnitřní pocit, ale byla bych ráda,
kdybychom byli obcí, která má jasnou vizi a nebojí se změn a inovací. Žijeme ve 21.
století, pokrok jde kupředu a naše vesnice v tomto lehce pokulhává. Některé věci
dlouhodobě „vyhnívají“ a není vůle je řešit. Nejspíš je to tím, že občané nejsou tolik
nároční a zastupitelstvo se v mnoha bodech, týkajících se důležitých kroků rozvoje
obce rozchází a není jednotné. Chápu, že není jednoduché věnovat se naplno
záležitostem a úkolům spojených s chodem obce při náročných povoláních, které
někteří vykonáváme. Já osobně mnohdy v práci strávím více jak 16 hodin. Přesto,
jako předsedkyně kulturní komise, mohu říci, že všechny akce, které jsme za
poslední rok organizovali, jak ve spolupráci s hasiči, tak i se společenským a
sportovním sdružením (SASS) Kozinec, velmi pomáhají k lepším kulturním a
sportovním zážitkům a všem patří velký dík.
V následujících měsících společně chystáme setkání seniorů, rozsvícení vánočního
stromečku, a pokud bude ze strany občanů zájem, tak třeba i divadlo, ochutnávky,
cvičení či muzikoterapii.
Nyní bych se chtěla začít věnovat environmentálnímu rozvoji, výběru znaku obce a
strategickému plánu obce pro období 2020 – 2025.
Strategický plán obce se vzájemně doplňuje s územním plánem a nevidím bez něho
velký smysl v další práci pro obec. Důležitým podkladem pro zpracování tohoto
dokumentu budou také informace od Vás, obyvatel obce. Chtěla bych Vás tímto
požádat o spolupráci během ankety, kterou v souvislosti se strategickým plánem
připravím. Budu ráda za veškeré podněty jak od fyzických osob, tak od
podnikatelských subjektů, místních komisí a spolků.
Doufám, že nás neopustí pracovní píle a věřím, že bude líp!
Děkuji Vám za Vaši důvěru, Jana Šandová
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FC ZDELOV 1963 VSTOUPIL DO SEZÓNY
2019-2020 ÚSPĚŠNĚ
Do okresního přeboru Rychnovska přibyly 3 kvalitní týmy (Albrechtice, Doudleby
a Častolovice), soutěž tedy bude náročnější než ta loňská, kdy jsme skončili na
druhém místě. Vzhledem k této situaci přišlo do týmu 5 nových hráčů, kteří by
měli zvýšit naši konkurenceschopnost mezi ostatními účastníky soutěže.
Konkrétně z Rychnova to byli zkušení Tomáš Vik a Tomáš Handa, talentovaní z FK
Agria Choceň Martin Kubový a z SK Přepychy Tomáš Novák, osvědčení- brankář
z SK Solnice Lukáš Beránek. Tým naopak opustil Radek Jedlička a Milan
Bulavcsják, fotbalovou kariéru ukončil Miloš Zeman, Zdeněk Mrázek a Kamil
Řičař.
Kolik
tedy
máme
přímo
Zdelovských
hráčů?
Momentálně celkem 4: Michael Neubecker, David Komárek, Petr Nedvídek, Radek
Zeman.
Realizační tým pro nadcházející sezónu: Miloš Zeman, trenér, Jan Weisser,
zástupce trenéra, Zdeně Mrázek, vedoucí týmu, Vladimír Červinka ml., zdravotník
Fotbalový výbor: Pavel Červinka, předseda, Petr Komárek, sekretář a správce
hřiště, Jindřich Urbánek, hlasatel, správce hřiště a kabin, Petr Nedvídek, foto lajnovač, Vladimír Červinka, hlavní pořadatel a DJ
Naše letní výsledky
Přípravné zápasy:
FC ZDELOV 1963 – České Meziříčí (krajská 1.B. třída) 7:5
Sokol Roveň (OP Pardubicka) – FC ZDELOV 1963 4:3
Okresní pohár:
FC ZDELOV 1963 : SK Albrechtice 11:0 (zřejmě historicky nejvyšší vítězství
Zdelovského týmu)
Žďár n. Orl. : FC ZDELOV 1963 1:7
-

postupujeme do semifinále poháru
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Výsledky OP II. třídy:
FC ZDELOV 1963 – AFK častolovice 4:4
FK Kostelec „B“- FC ZDELOV 1963 0:3
FC ZDELOV 1963 – FC Sp. Rychnov n.K“B“ 1:5
Kostelecká Lhota – FC ZDELOV 1963 0:3
FC ZDELOV 1963 – SK Albrechtice 3:2
Naši střelci v OP II. třídy:
3 góly: Jan Novotný, Michael Neubecker, Richard Dostálek
2 góly: David Komárek
1 gól: Tomáš Hurdálek, Karel Vašátko, Tomáš Novák
Tabulka OP II. třídy po 5. kole.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Borohrádek
Deštné
Černíkovice
ZDELOV
Častolovice
Rychnov B
Dobruška B
Lukavice
Albrechtice
Doudleby A
Žďár
Kostelec B
Kostel. Lhota A
Křivice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
5

13:07
21:07
15:09
14:11
17:10
15:10
8:15
12:09
13:09
5:10
8:16
7:08
7:15
3:22

Napsali o nás v tisku:
Orlický týdeník – anketa trenérů před sezónou - koho tipujete za favority
soutěže:
Lukavice:
Rychnov „B“ a Zdelov
Deštné: Nechci se pouštět do složitých akcí, ale mužstva Zdelova, Černíkovic
Doudleb mají svou kvalitu.

14
13
11
10
9
9
9
8
6
6
4
3
2
1
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Žďár n.O.:
Zdelov a B týmy Kostelce a Rychnova.
Albrechtice:
Zdelov a Častolovice
Křivice: Jako favorita soutěže tipuji Zdelov. Jednak v loňské sezoně hrál výborně,
má krásné hřiště a navíc posílil.
Máme opravdu dobrý tým plný zkušených i mladých hráčů, kteří tvoří výbornou
partu, ale obhájit loňské druhé místo v těžké konkurenci bude velmi těžké.
FC ZDELOV 1963 - rozpis zápasů-podzim 2019
NE
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

11.08.19
17.08.19
24.08.19
01.09.19
08.09.19
14.09.19
21.09.19
28.09.19
05.10.19
12.10.19
19.10.19
26.10.19
03.11.19
09.11.19

FC ZDELOV 1963
Kostelec "B"
FC ZDELOV 1963
Kostel. Lhota "A"
FC ZDELOV 1963
Deštné v O.H.
FC ZDELOV 1963
Křivice
FC ZDELOV 1963
FC ZDELOV 1963
Doudleby n.O.
FC ZDELOV 1963
Lukavice
Častolovice

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pro Zdelovský zpravodaj připravil:

Častolovice
FC ZDELOV 1963
Rychnov n.K."B"
FC ZDELOV 1963
Albrechtice
FC ZDELOV 1963
Černíkovice
FC ZDELOV 1963
Dobruška "B"
Borohrádek
FC ZDELOV 1963
Žďár n.Orl.
FC ZDELOV 1963
FC ZDELOV 1963

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Petr Komárek (petrkom)

PODĚKOVÁNÍ „JOGÍNŮM“
Každé prázdninové pondělí jsme měli možnost setkávat se pod širým
nebem na příjemném trávníku, abychom mohli společně protáhnout svá těla, našli
své skryté svaly, uvolnili mysl a prohloubili dech. Všem
příznivcům děkuji za odvahu zkusit něco nového, pro některé
neznámého či přímo tajuplného. A i přesto, že účast byla
v komorním duchu, věřím, že jsme si to společně užili.
Namasté zase třeba za rok. S úctou Lucie
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Od minulého čísla uběhlo pár měsíců a hasiči měli dále spousty práce s
činností SDH výjezdové jednotky JPO 5 a kulturními akcemi. Dne 10. 6. 2019 jsme
měli kontrolu z kraje HZS na výjezdovou jednotku JPO. Tímto bych chtěl poděkovat
všem členům JPO 5 a SDH za pomoc, kteří pomáhali nejen s úklidem hasičárny ale i
s přípravou techniky. Dále nás čekala brigáda na koupališti - sekání travnatých ploch
a úklid trávy.
Následovaly přípravy k oslavám. Dne 22. 6. 2019 probíhaly oslavy založení sboru

SDH Zdelov 115 let a sraz rodáků. Na této akci byly k vidění ukázky Mažoretek s
Kostelce nad Orlicí, PČR, Vojenské policie, SDH Kostelec nad orlicí, SDH Kostelec nad
Orlicí Skála, HZSP Kvasiny, SDH
Týniště
nad
Orlicí,
SDH
Albrechtice, SDH Lípa nad Orlicí,
SDH Borohrádek, SDH Malá
Čermná, SDH Čičová, SDH
Kostelecká Lhota, SDH Zdelov. V
ranních hodinách těchto oslav
jsme si rozdělili úkoly, na kterých
jsme se domluvili den předem.
Byla to velkolepá akce, za kterou
bych chtěl poděkovat všem
členům sboru SDH, kteří se podíleli na přípravách a úklidu den po té, nejen hasičům
ale i kulturní komisi, fotbalistům za propůjčení kabin, obecnímu zastupitelstvu,
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hospodě U pavouka, dále i občanům obce za uvolnění pozemku k parkování vozů
ale hlavně starostovi obce a starostovi SDH.
Účasti na hasičských soutěžích:
29. 6. soutěž v požárním útoku v Čánce
13. 7. soutěž v požárním útoku v Orlickém Záhoří
20. 7. noční soutěž v Bílém Újezdě
27. 7. noční soutěž v Tutlekách
7. 9. soutěž v požárním útoku v Kosteleckých Horkách
14. 9. soutěž v požárním útoku v Třebešově
28. 9. soutěž v požárním útoku v Kostelecké Lhotě

Od května do konce srpna, se někteří členové starali o koupaliště. O napouštění
koupaliště se zajistili bratr Pavel Hamerský a bratr Milan Slavíček. O chemické
ošetření koupaliště se nám postaral bratr Tomáš Piatnica a o údržbu zeleně bratr
Lukáš Koželuh, za což jim patří velké poděkování.
Srpen byl měsíc oddechu a dovolených. Na jeho konci a to 30. 8. 2019 se uskutečnilo
rozloučení s létem na místním fotbalovém hřišti. Kulturní komise a bratři SDH zde

14
připravili spousty atrakcí pro děti - střelbu z luku, střelbu ze vzduchovek a další
různé hry pro malé i velké děti. Dále jsme opékali buřty a za doprovodu kytary
zpívali u ohně táborové písně až do pozdních hodin. Noc jsme pak strávili ve stanech
a někteří i přímo pod hvězdnou oblohou.
Dne
31.
8.
2019
následovalo
grilování
masíčka za odvedenou
práci pro členy SDH a
hosty a v odpoledních
hodinách začalo fotbalové
derby mezi hasiči a
fotbalisty. Vše začalo
požárním útokem, kde si
mohli fotbalisté osahat
jaké to je běhat s hadicemi
ve
dvou
různých
disciplínách - roztahování a rozkulování. Poté následovalo utkání ve fotbalu mezi
fotbalisty a hasiči. Při tomto utkání zase fotbalisté ukázali hasičům, že fotbal není
úplně jednoduchý a fyzička je potřeba, rychlé nohy, zpracování míče. Ještě, že hasiči
měli dostatek hráčů na vystřídání. Po malém oddechu následovalo přetahování na
hasičské hadici, což je pro oba týmy známý sport. Přetahování bylo velmi
vyrovnané, ale nakonec zde hasiči ukázali svojí sílu a hlavně hmotnostní převahu.
Po ukončení hlavních disciplín následovalo rozdání pohárů a diplomů za velké
výkony. Turnaji přihlíželo velké množství diváků, kteří se mohli zúčastnit i
následného turnaje v malé kopané a zahrát si tak spolu s hasiči a fotbalisty. Hlavní
záměr této akce bylo stmelit hasiče, fotbalisty a další spolky, které ve Zdelově jsou.
Chtěl bych poděkovat p. Jindřichu Urbánkovi za moderování této akce, našemu
rozhodčímu při fotbalovém utkání p. Petru Komárkovi, kulturní komisi, obecnímu
úřadu, fotbalistům, hospodě U pavouka, naší místní kapele, a všem členům SDH,
kteří se na akci podíleli nejen přípravou a úklidem ale také fyzickou dovedností.
Začátek září patří opět hasičům, kdy v prvním týdnu proběhly dva tréninky na
následné soutěže, bude nás čekat školení, brigády atd. do konce roku bude ještě
spousty práce.
Jménem Velitele Jednotky bych chtěl poděkovat všem členům SDH za příkladnou
práci a jejich rodinám, že to s námi není občas jednoduché a časově náročné.
Článek zpracoval Velitel Jednotky SDH Zdelov

Jaroslav Andres
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ROZLOUČENÍ S LÉTEM 2019
Poslední srpnový víkend jsme
se společně s hasiči rozloučili s
prázdninami. Pro Zdelovské
děti byly připraveny hry, jak
pro malé, tak pro starší.
Všichni si mohli vyzkoušet na
fotbalovém hřišti hru Člověče
nezlob se, hod míčky, lovení
rybiček, líný tenis, pétanque a
prolézt si přes překážky. Velký
zájem i mezi dospělými byl o
střelbu z luku a vzduchovky.
Během odpoledne jsme s dětmi
postavili stany a přichystali se
na večerní táborák s opékáním
špekáčků. Počasí nám přálo a
tak jsme zpívali známé
táborové písně až do pozdních
večerních hodin.
Noc ve stanech i pod širákem
byla klidná, hvězdy nám svítily
nad hlavou a sluníčko nás
probudilo do sobotního rána, které jsme zahájili ranní rozcvičkou pod vedením
Lucky Gregorové. Protáhli jsme si svaly a společně pozdravili slunce na trávníku
fotbalového
hřiště.
Následovala snídaně, děti
měly radost z pobytu na
čerstvém vzduchu a my
rodiče jsme se jim mohli
věnovat ve sportovních
hrách. Přidalo se opékání
vepřového
masa,
při
očekávání
důležitého
Zdelovského derby hasičů a
fotbalistů.
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Tato akce se vedla v přátelském duchu a za účasti velkého počtu diváků. Fotbalisté
si vyzkoušeli hasičský útok. Se svým výkonem se nenechali zahanbit a jejich čas byl
vynikající. Hasiči se naopak snažili při fotbalovém utkání dostat do brány co nejvíce
gólů, ale proti trenérovi v bráně to neměli jednoduché a nakonec tedy Zdelovští
fotbalisté přeci jen vyhráli.

Síly jsme porovnávali také při přetahování lana. V této disciplíně po urputném boji
zvítězili hasiči. Také naši nejmladší se mohli zapojit do mini turnaje ve fotbale, kde
se losovala obsazení družstev společně s dospělými a turnaj se protáhl až do tmy.
Navzdory velkým výkonům naštěstí došlo jen k malým úrazům. Pro velký
úspěch a výbornou spolupráci všech zúčastněných budeme s velkou
pravděpodobností podobnou akci opakovat.
Díky všem za účast a sportu zdar!

Za kulturní komisi, Jana Šandová
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Zprávičky ze školy
Základní škola T.G.Masaryka








Muzikál Dvanáct měsíčků – nacvičený muzikál
v podání žáků měl premiéru dne 21. června
2019, kdy žáci 4. a 7. ročníku pod vedením
pana učitele Pichla a paní asistentky Rückerové
nacvičili muzikál od autorů Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře. V hlavních rolích
vystupovala i naše žákyně Eliška Martincová jako
Holena,
Šárka Martincová jako Maruška a v dalších rolích si zahrál i Pavlík Stárek.
19. června proběhlo na MU v Borohrádku pasování prvňáčků na čtenáře.
Král (pan starosta) měl možnost přivítat i našeho Zdelovského prvňáčka
Huberta Koželuha.
V úterý 25. června i přes velmi teplé počasí se konal charitativní běh pro
Adama (hendikepovaný sportovec, jehož snem je kvalifikovat se na
paralympiádu do Tokia v roce 2020). Ze zš se zúčastnilo 175 běžců, kteří
od svých sponzorů pro něj získali 43.528 kč.
Poslední školní den proběhlo slavnostní rozloučení s deváťáky, mezi
kterými byli i naši Zdelovští žáci. Do další školní etapy se z deváté třídy
vydávají Aleš Forejtek, Matyáš Šimerda, Dominik Šikl, Dominik Stárek,
Ondra Vilímek, Denisa Vilímková a Pavel Lochman. Pochvalu ředitele školy
si převzal Dominik Stárek se slovy paní ředitelky „nejlepší matematik
široko daleko.“ Další pochvalu dostala Karin Enžlová.
Naši mládeži přejeme do dalšího školního roku mnoho pracovních, ale i
osobních úspěchů a těm, kteří už nejsou školou povinní, ať jejich cesta je
bezproblémová a přesně podle jejich snů.
Čerpáno z webových stránek ZŠ a ústního předání rodičů.
Pro ZZ napsala Lucie Gregorová
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Mateřská škola
Mezi městem Borohrádek a obcí Zdelov došlo k vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy již v roce 2017. Od té doby jsou do MŠ
Borohrádek přijímány děti i ze Zdelova. V tomto školním roce jich je celkem 5.
Mateřská škola má tři
věkově smíšené třídy a
nabízí příjemné, bezpečné
a klidné zázemí pro děti.
Děti se vzdělávají podle
školního
vzdělávacího
programu
s motivačním
názvem „Škola mezi lesy“,
který
je
v souladu
s koncepcí školy zaměřené
na
environmentální
výchovu (pěstování kladného vztahu k přírodě a její ochraně), utváření kladného
vztahu k druhým lidem a k našemu městu. Krásná příroda a okolí MŠ jsou inspirací
pro rozvoj všech vzdělávacích oblastí. Pro děti je během roku organizováno mnoho
kulturních a sportovních akcí – návštěva divadla, exkurze do okolních zámků,
pořádání třídních i školních výletů, lyžařský a plavecký výcvik, návštěvy základní
umělecké školy. Aktivně spolupracujeme i s místními základními školami a cíleně
připravujeme děti na vstup do ZŠ. Nově (od roku 2019) je pro děti k dispozici plně
vybavená polytechnická místnost, kde se děti učí základům pracovních činností
(najdete zde malé truhlářské hoblice, opravdové nářadí, věci na práci s keramickou
hlínou, ale i náčiní pro pěstování
rostlin). Pro naši školu je velmi
zásadní klima školy a vztahy
rodičů a pedagogů. Je-li vztah
mezi školou a rodinou otevřený a
vstřícný, pak vše snadněji
směřuje ke společnému cíli –
bezpečně
provést
děti
předškolním vzděláváním a
připravit je na cestu životem.
Mgr. Eva Musilová, ředitelka mateřské školy
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Odměna za poctivou práci
Jme rádi, že v naší obci můžeme nalézt nejen sportovní, či kulturní aktivity
ale je zde také velmi početná skupina obyvatel, která se věnuje chovu různých
hospodářských zvířat, a jsou v této činnosti velmi úspěšní. Důkazem toho je náš
spoluobčan pan František Vlasák, který v tomto oboru získal významné ocenění.
Přejeme hodně úspěchů i do dalších let!

