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Vážení spoluobčané,
zima k nám byla tentokrát milostivá. Málo sněhu a jen občasný mráz si nevyžadovaly
tolik posypu chodníků a místních cest jako v minulém roce. Přesto se ale za půlrok
nashromáždilo na chodnících a okrajích cest dost posypového materiálu, aby nám při jeho
proschnutí svou prašností znepříjemňoval život. Pracovníci obecního úřadu využívají
slunečného počasí a postupně, z horní části obce směrem dolů, začali s úklidem tohoto
posypového materiálu. Děkuji všem našim občanům, kteří se sami do zametání chodníků
před svými domky pustili. Pokud příjemné počasí vydrží několik dnů, věřím, že
o Velikonocích budou chodníky a cesty v naší obci s přispěním nás všech „jako ze
škatulky“.
Nepěkný je ale vzhled naší obce na vjezdech do Děhylova. Ve směru od Dobroslavic
vyčistili koncem loňského roku příkopy od odpadků myslivci. Neuplynulo ani půl roku
a pořádek budeme muset dělat znovu. O něco horší je situace na vjezdu do obce od
Ostravy. Před měsícem pracovníci obecního úřadu „nasbírali“ v příkopech od Žižkova po
Děhylov tři pytle odpadků. A dnes už téměř není poznat, že tam byl před měsícem
pořádek. Nejhorší je situace na vjezdu do Děhylova od Hlučína. Ať už vezmeme úsek po
obou stranách silnice od mostu přes řeku Opavu až k nádraží nebo parkoviště před
nádražím ve směru od Hlučína. Ostudný je ale úsek po levé straně silnice od nádraží až
k prvnímu rodinnému domku a od nádraží podél ulice K hradlu. Náletové keře vytvořily
houští, které se stalo smetištěm. A právě na úklid této části se zaměříme do 16. 4. 2016
v rámci akce Ukliďme Česko. O pomoc při odstranění náletových rostlin jsme již požádali
České dráhy, a.s., které vlastní nejvíce zarostlý pozemek na křižovatce ulic Porubské
a K hradlu. Bylo by skvělé, kdyby se k odstranění náletových rostlin ze svých pozemků
připojili také majitelé pozemků po levé straně Porubské ulice až k zastavěné části obce.
Na sobotu 16. 4. 2016 pak máme připraveny pracovní rukavice a pytle na sběr plastových
lahví a dalších odpadků, které hyzdí naši obec. Předpokládám, že obdobně jako v loňském
roce, nám s úklidem na parkovišti u Poštovního rybníka pomohou občané Dobroslavic.
První pohled hodně ovlivní celkový dojem, který si příchozí do naší obce o nás vytvoří.
Zveme všechny sousedy, občany naší obce, kteří mají sílu, možnost a chuť věnovat dvě
až tři hodiny zvelebení prostředí, ve kterém žijeme. Přijďte v sobotu 16. 4. 2016 v době
od 8.00 do 9.00 hodin ráno k nádraží.
Markéta Hrdinová
místostarostka

Ing. Miroslav Honěk
starosta
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Společenská kronika
K 31. 12. 2015 bylo v naší obci trvale přihlášeno 718 obyvatel, z toho 363 mužů a 355
žen.
V roce 2015 se u nás narodilo 8 dětí:
Leden
Květen
Červen
Říjen
Listopad
Prosinec

Eliška Indráčková
Miroslav Serban
Jakub Dvořáček
Marek Merta
Klára Košařová
Ema Klosová
Robin Zemánek
Tereza Siefertová

Přejeme všem dětem i jejich rodičům hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
V minulém roce nás navždy opustili tito spoluobčané:
Leden
Únor
Květen
Srpen
Říjen
Listopad
Prosinec

Marie Kubátová (1919)
Gizela Ďuranová (1931)
František Malchárek (1939)
Marcela Hoňková (1959)
Věra Balážová (1949)
Jozef Vagunda (1926)
Irena Závacká (1942)
Rudolf Holuša (1918)
Vlastimil Krkoška (1928)
Vlasta Žužálková (1926)

Stále žijí v našich vzpomínkách ...

Naši jubilanti
Věk

Leden 2016

Únor 2016

Březen 2016

70
80
93

Miroslav Matěj
-

Eva Mojová
Vlastimil Fryčák

Jana Plevová
-

Přejeme jim všem hodně zdraví, lásky a porozumění.
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Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2016
Děhylov

25 978,- Kč

Dobroslavice
Martinov

28 101,- Kč
18 826,- Kč

Plesná

52 858,- Kč

1. skup. Dvořáčková, Hrdinová
2. skup. Holušová, Kolková

14 521,11 457,-

Celkem farnost 125 763,- Kč

Plesná
Celkem Charita

OSTRAVA

1 673 567,- Kč

Děkujeme všem občanům naší obce, kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové sbírky.
V letošním roce jsme opět dosáhli lepšího výsledku.
Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
především na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, pro lidi ohrožené
sociálním vyloučením, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách
nebo přímou hmotnou pomoc lidem v obtížné životní situaci.
Charita sv. Alexandra bude z letošní sbírky financovat především rozvoj chráněných
dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy fyzického
postižení, ale také lidi s duševním onemocněním. V našem regionu je jedním
z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.
Pro případné zájemce uvádíme
přehled velikonočních obřadů v římskokatolickém kostele Sv. Jakuba v Plesné:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod velikonoční
Velikonoční pondělí

17,30 hod.
17,30 hod.
20,00 hod.
9,00 hod.
9,00 hod.

Svoz auty 8.15 hod.

Všem občanům Děhylova přejeme radostné prožití velikonočních
svátků.
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Obecní knihovna
Ve středu dne 16. března byla oficiálně otevřena
obecní knihovna, která se nachází v 1. patře
Kulturního domu Děhylov.
Ve středu dne 23. března 2016 v 17.00 hodin bude
knihovna otevřena pro celou veřejnost. Knihovna
bude otevřena každou středu od 17.00 do 19.00 hodin. Knihy nám poskytla Okresní
knihovna Petra Bezruče v Opavě.
Zveme všechny zájemce k návštěvě naší malé knihovny.

V letošním roce se uskuteční po celé České republice již třetí ročník dobrovolnické
úklidové akce Ukliďme Česko, a to v sobotu dne 16. dubna 2016. Zásadní
novinkou je navázání spolupráce s Českým svazem ochránců přírody. Cílem této
akce je společné úsilí, aby z našich měst, obcí a přírody zmizelo ještě více černých
skládek a odpadků.
I naše obec se poprvé hodlá do této dobrovolnické akce zapojit. Očekáváme
spolupráci všech místních spolků, školy i jednotlivců. Věříme, že všichni společně
uděláme hodně pro zlepšení vzhledu naší obce.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, aby v případě odstěhování z obce rovněž odhlásili
popelnicové nádoby.
Žádáme majitele psů, aby v nočních hodinách zamezili rušení nočního klidu
štěkotem psů.
Předpokládáme, že i v letošním roce budeme k sobě ohleduplní a o nedělích a
svátcích nebudeme používat motorové sekačky, pily a ostatní nástroje pro běžnou
údržbu našich zahrad a domků, které svým hlukem znepříjemňují ostatním
sousedům dny odpočinku.
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