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Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi podělil o dvě záležitosti, kterými jsme se v uplynulých měsících
zabývali v radě obce.
Jednou z projednávaných a dosud neuzavřených bodů byla nabídka České pošty o
zařazení naší obce do akce Pošta partner. Oč v této akci jde. Pracovníci České pošty
oslovili naši obec a město Hlučín s nabídkou, provozovat děhylovskou pobočku České
pošty (v případě Hlučína pobočky v Bobrovníkách a v Darkovičkách) jako franšízu naší
obcí. Zástupci České pošty zdůrazňovali, že v žádném případě nebudou rušit naši
pobočku, pouze se snaží najít jiného provozovatele této, pro ně, nerentabilní pobočky.
Město Hlučín odmítlo zmíněné pobočky na svém území provozovat. V žádném případě
nepřipustíme zrušení pobočky České pošty v Děhylově. Na druhé straně jsme
přesvědčeni, že pobočku by měla provozovat společnost, která je pro tuto činnost zřízena
a má pro to vzdělané a vyškolené pracovníky. Požádali jsme o stanoviska k akci Pošta
partner Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova,
kteří údajně projekt Pošta partner schválili, o jejich stanovisko. Současně jsme o poznatky
s provozováním poboček České pošty formou franšíz požádali starosty Vražného a
Bernatic, kde už tímto způsobem pobočky pošty provozují. O výsledcích těchto jednání
Vás budeme informovat.
Druhou oblastí, které v obci průběžně věnujeme zvýšenou pozornost, je úklid obce a jejího
okolí. Nebudu zde rozebírat to, co je už pro nás samozřejmostí: nádoby na tříděný odpad,
na bioodpad a na směsný odpad. O tom, že čím dál více třídíme odpad, svědčí to, že jsme
v průběhu roku pro nedostatečnou stávající kapacitu rozšířili počet kontejnerů na sběr
plastů. Nesrovnatelně horší situace je ale v příkopech podél přístupových cest do naší
obce. Jen z jednoho příkopu podél cesty k Žižkovu sebrali pracovníci obce na jaře více
než pět plných plastových pytlů odpadků. Do jarních kontejnerů pak hasiči svezli od
stanice SMP několik desítek opotřebovaných pneumatik. Před necelým měsícem pak
členové mysliveckého sdružení sebrali a odvezli z příkopů kolem silnice do Dobroslavic 5
přívěsných vozíků odpadků. A aby toho nebylo málo, tak z parkoviště u Poštovního rybníka
odvezli pracovníci obce do podzimních kontejnerů 2 přívěsné vozíky (mimo jiné křeslo a
dětský kočárek). Věřím, že tuto „výzdobu“ nedělá nikdo z našich občanů. Hlídejme si ale
pořádek ve svém okolí a na ty lidi, kteří se svých odpadků zbavují v našem okolí, důsledně
upozorňujme.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce
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Vývoz popelnic
OZO Ostrava upozorňuje občany, že vývoz popelnic Děhylov se uskuteční poslední
týden roku 2015 a první týden 2016.
52. týden
22. 12. 2015
řádný svoz / včetně měsíčních svozů /
1. týden
5. 1. 2016
mimořádný svoz / bez měsíčních svozů /
2. týden
12. 1. 2016
řádný svoz / včetně měsíčních svozů /

Upozornění
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 nabízí měření radonu
v domech a bytech pro obyvatele Vaší obce.
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je
koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné:
Telefonicky na tel. číslech: 498 652 713 paní Hladíková
498 652 714 paní Mayerová
498 652 709 paní Macháčková
Mailem na adrese radon@suro.cz
Další informace naleznete na internetových adresách:
www.radonovyprogram.cz, www.sujb.cz, www.suro.cz.

Kotlíkové dotace
Ministerstvo životního prostředí poskytuje tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE v rámci Operačního
programu Životní prostředí v programovacím období 2014-2020. Zde mohou peníze z
evropských fondů čerpat přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých
neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo
jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. O dotaci lze
požádat na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí jednotlivé výzvy pro občany. Kraje mají
možnost rozhodovat, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat. Začátek příjmu
žádostí a její podobu musí občané samostatně sledovat, mimo jiné, na těchto odkazech:
www.mzp.cz, www.lokalni-topeniste.cz, www.sfzp.cz.
Prodej palivového dřeva
Zájemci o palivové dřevo z obecních lesů se mohou přihlásit na Obecním úřadě,
popřípadě telefonicky na telefonním čísle 595 057 028. Prodejní cena 600,00 Kč/m3 +
náklady na dopravu. Při větším zájmu bude činit limit na jednu domácnost 3 m 3.
Prodej vyřazené techniky
Obec Děhylov nabízí k prodeji na náhradní díly nefunkční traktor VARI za cenu šrotu.
Zájemci hlaste se na telefonním čísle 595 057 028 nejpozději do 15. 12. 2015.
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Hlučínský slavíček

Dne 19. 11. 2015 se děti z Mateřské školy Dobroslavice a Děhylov zúčastnily
dětské pěvecké soutěže " Hlučínský slavíček ", kterou každý rok pořádá Dům dětí
a mládeže v Hlučíně.
V kategorii dětí předškolního věku udělila porota tři první místa, z nichž dvě
získaly naše děti: Ondřej Zapletal z Děhylova a Anežka Adamíková z Dobroslavic.
Vítězům blahopřejeme.
Kristina Vaculíková
ředitelka MŠ
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Vítězství našich hasičů v NHHL

V letošní sezóně 2015 jsme se jako sportovní tým SDH Děhylov rozhodli soutěžit v NHHL (Noční
hlučínská hasičská liga). Do této soutěže se přihlásilo 13 mužských a 8 ženských týmů z okolí. Také
my jsme na školním hřišti pořádali jedno z kol těchto závodů. Soutěž se nám vydařila, přijelo hodně
družstev a my jsme se na domácí půdě umístili na 3. bodovaném místě.
V tabulce ligy jsme se až do šestého kola drželi na 1. místě. Sedmé kolo, které pořádali martinovští
hasiči, bylo z důvodu poruchy na terčích anulováno. Osmé a deváté kolo soutěže se nám nepovedlo
tak, jak bychom si přáli, a propadli jsme se až na třetí pozici. Poslední finální kolo pořádali vřesinští
hasiči a byl to boj o „bednu“. Ve Vřesině se nám nakonec podařilo získat 14 bodů a z tohoto důvodu
jsme po jedenácti kolech celou noční ligu vyhráli. Slavnostní vyhlášení NHHL se konalo 6.
listopadu v Bohuslavicích. Potěšilo nás, že jsme si odtud odvezli pohár mistrů NHHL. Letošní 1.
ročník Hlučínské ligy byl pro nás velmi úspěšný. Už teď se těšíme na další ročník, kterého se jako
reprezentanti Děhylova velmi rádi zúčastníme a budeme se snažit obhájit letošní titul.
Na závěr chceme poděkovat vedení obce a starostovi hasičů Bohuslavu Slavíkovi za veškerou
pomoc, kterou našemu týmu poskytli. Nesmíme také zapomenout na naše fanoušky a všechny, kteří
nám drží palce při reprezentaci naší obce. Všem opravdu ze srdce děkujeme.
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Společenská kronika
Ve III. čtvrtletí roku 2015 se dožili významných životních jubileí tito spoluobčané:
Věk

Červenec

Srpen

Září

70
75
92
97

Marta Kaštovská
-

Jindřich Vitásek
Marie Urbanová
Rudolf Holuša

-

Přejeme všem hodně zdraví, lásky a porozumění.

Slovo kronikáře
O tom, že letošní tropické počasí není žádnou mimořádnou výjimkou a jeho rozmary nás
provázely i v minulosti, svědčí zápis z obecní kroniky z roku 1957.
„Od 15. června začala tropická vedra až 39 stupňů Celsia. Některé dny v 7 hodin ráno
byla teplota již 29 stupňů Celsia. Tropická vedra trvala do 11. července a byla někdy
přerušena bouřkami. Zajímavé byly bouřky, kdy bylo mnoho blesků a silné hřmění, avšak
málo deště. Projevil se nedostatek vody a vodovod byl omezen na puštění pitné vody od
11 do 13 hodin.
Potom přišlo velmi nepříznivé počasí. Obilí již zrálo a pokosené obilí v kozlech začalo
klíčiti. Obrat nastal 29. července, kdy se počasí zlepšilo, a žně začaly v plném proudu,
které byly skončeny v krátké době za nepříznivého počasí.
Od 18. 9. do 30. 9. začalo deštivé počasí a zabránilo ukončení sklizně otavy.
Dne 1. 10. začaly mrazy po 3 noci a teplota klesla na 5 stupňů celsia pod nulou. Potom
se počasí zlepšilo a denní teplota v některé dny dosáhla až 20 stupňů celsia.“
První sníh napadl 30. 11. a zůstal ležet jen tři dny.

Z kroniky vypsal A. Tyrala.
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Obecní úřad v Děhylově
Vás všechny zve
na tradiční společné rozsvěcování

děhylovského vánočního stromu
v sobotu dne 28. 11. 2015
od 15.00 hod. - vánoční jarmark (v sále kulturního domu,
ale i na prostranství před ním)
- stánky s vánoční tématikou, lidová řemesla,
výrobky Charity, vánoční občerstvení

v 16.30 hod.

- vystoupení dětí a rozsvícení vánočního stromu
před budovou obecního úřadu

A možná přijde i Mikuláš!
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
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