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Zpráva o činnosti Obecní rady
Obecní rada se na začátku roku 2014 zabývala se mimo běžné agendy následujícími úkoly:
Věcným a finančním vypořádáním obce za provedené stavební akce na podzim 2013
tj. zpevnění ulice Postranní a opravu chodník v dolní části obce na ulici Porubská. V roce
2014 zbývá po dohodě s provádějící firmou dokončit u ulice Postranní osazení značek, úpravu
zeminy a výsev trávy, včetně úpravy nájezdu recyklátem.
Průběhem prací na realizaci projektu obce Protipovodňová opatření pro obec Děhylov,
tj montáž hlásných zařízení, srážkoměrné stanice a dalších zařízení. Realizace části projektu,
tj srážkoměrné stanice, probíhá ve spolupráci s obcí Dobroslavice. V měsíci dubnu bude
zahájeno zkušební vysílání místního rozhlasu, zde žádáme občany obce o spolupráci a
nahlášení funkce jednotlivých amplionů. Dále probíhají práce na části projektu Digitální
povodňový plán obce předáváním potřebných informací a podkladů obce.
Projednáním smlouvy o nájmu kluziště se zájemcem o nájem, včetně dohodnutí
podmínek a rozsahu nutných prací na této nádrži. Jedná se o odbahnění nádrže a zpevnění
břehů nádrže panely.
Na základě žádosti občanů dále obecní rada projednává a zvažuje možnosti dalšího
zvýšení bezpečnosti na přechodu u kluziště, hlavně pro přecházení dětí.
Obecní rada a zastupitelstvo se zabývají přípravou realizace opravy další části
chodníku v roce 2014, a to podél ulice Porubská od ulice Skalní k ulici U potoka a Starý
kopec. Po zpracování projektu, vyžádání vyjádření od majitelů sítí / plynovod, SMVaK, ČEZ

apod./ a podání Ohlášení o stavbě pak vypracovala Komise pro zadávání veřejných zakázek
zadání pro výběrové řízení na dodávku této stavby. Zástupci obce navštíví jednotlivé občany
podél připravované stavby a proberou s nimi detaily napojení chodníku na jejich nemovitosti /
ploty, vjezdy a pod/ a dohodnou s každým dotčeným vlastníkem nemovitosti průběh vlastních
prací.

Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad Děhylov, oznamuje občanům, že kontejnery na velkoobjemový odpad a
sběrna nebezpečného odpadu budou soustředěny v jeden den pouze na jedno místo v obci,
kterým je ulice Ke koupališti
a přivážené odpady budou tříděny přímo na místě za pomoci pracovníků OZO Ostrava.
Takto organizovaný svozový den má obec Děhylov společný s obcí Dobroslavice, pro naši
obec je to

sobota 14. června 2014 v období mezi

11,00 – 14.00 hodin.

Do kontejneru na velkoobjemový odpad se ukládají televizory, ledničky, pračky,
ždímačky, vysavače, radia, koberce, stoly, židle, igelitové pytle, matrace, vany, dřezy,
keramika, starý papír, lustry, pneumatiky, duše apod.
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky, smetky, větve, popel, staveništní
suť, autobaterie, léky, chemikálie apod.
Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa,
oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad apod.

Očkování psů
Dne 3. června 2014 v době od 17,00 hod. do 19,00 hod. bude provedeno na ulici Ke
koupališti a dne 4. června 2014 od 17,00 hod. do 19,00 hod. před budovou obecního úřadu
v Děhylově

povinné očkování psů proti vzteklině starších 6 měsíců.

Žádáme, aby každý pes byl opatřen náhubkem a v doprovodu dospělé osoby.
Očkovací průkaz psa sebou.

Výstava fotografií
Bylo by určitě zajímavé pokusit se dát dohromady výstavu fotografií například pod
názvem -.Děhylov očima generací- a proto prosíme všechny občany obce o zapůjčení starých
fotografií, které se jakýmkoliv způsobem týkají historie naší obce. Uvítáme foto jednotlivých
domů, jak vypadaly kdysi, okolí domů, celé ulice, ale i svatby, pohřby, různá rodinná setkání,
na kterých jsou vyfotografováni tehdejší občané naší obce. Rádi bychom na fotografiích
zobrazili tehdejší život obce a našich občanů, veřejná cvičení, slety, spartakiády, hasičské
závody, akce konané v obci, masopustní průvody, divadlo, lampionové průvody, prostě
všechno, co dnešním generacím přiblíží život občanů, kteří před méně nebo více lety v
Děhylově žili. Budeme vděčni za i fotografie zachycující polní práce, sušení sena, mlácení
obilí na starých mlátičkách, zabíjačky, ale i foto zachycující např. stavbu starého kulturního
domu, bytovek a podobně.

Chtěli bychom rovněž dát dohromady co nejvíc fotografií

jednotlivých ročníků děhylovské základní školy, i těch nejstarších. Námětů a témat je to dost.
Fotografie budou pouze naskenovány a vytištěny, originály budou v nejkratším
možném čase vráceny majiteli. Pokud můžete a chcete zapůjčit jakékoliv fotografie (nejlépe s
popisem osob na nich zobrazených), přineste je prosím na Obecní úřad nebo paní Libuši
Růžičkové. Fotografie vložte například do podepsané obálky a připište počet kusů. Pokud
máte doma větší množství fotografií a myslíte si, že by se daly na výstavu použít, je možné
kontaktovat starostu obce, tel.č. 595 057 028, který s vámi domluví individuální návštěvu.
Eva Bobáková,

Jiří Krchňák

Absolventský koncert

Tělovýchovná jednota Sokol Děhylov zve občany na vystoupení Pěveckého sdružení
ostravských učitelek (uměleckým vedoucím je Yurii Galatenko). Pěvecké sdružení diriguje, v
rámci svého absolventského koncertu, studentka Pedagogické fakulty ostravské university v
Ostravě paní Olessia Adamovitch. Vystoupení se koná v pondělí 5. 5. 2014 v 18.00 hodin v
kulturním domě v Děhylově.

Společenská kronika
V roce 2013 se u nás narodily 4 dětí:
Únor

Anna Dvořáčková
Jan Kuča

Červen

Klaudie Ponc
Eleonor Horňáčková

Přejeme dětem i jejich rodičům hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
V minulém roce nás navždy opustili tito spoluobčané:
Únor

Libuše Hronová (1939)

Březen

Jan Růžička (1956)
Zdeňka Manderlová (1932)

Červenec

Vítězslav Holaň (1949)

Stále žijí v našich vzpomínkách ….
Naši jubilanti

Leden 2014

Únor 2014

Březen 2014

Milada Šebestová

Rostislav Beinhauer

Jarmila Bobáková

Jaroslav Wolf

Vlastimil Fryčák

Květoslava Slaninová

Alois Richter

Vlasta Žužálková

Josef Vagunda

Štěpánka Wagnerová

Květoslava Mošová

Věra Dostálová

Miroslav Petruška

Přejeme jim všem hodně zdraví a porozumění.

