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Chcete být v centru dění a podílet se na sestavování zpravodaje?
Rádi Vás přivítáme do našich řad. Zájemci hlaste se u paní
Vitáskové na OÚ.

Děhylovský zpravodaj vydává obec Děhylov
Registrován u MkČR pod registračním číslem E 23626
Výtisk zdarma distribuován do schránek občanům
Další číslo vyjde v září 2020
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.9.2020, na email: zpravodaj @dehylov.cz
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Vážení spoluobčané,
život celé společnosti je v posledních dvou měsících ovlivněn pandemií Covid-19.
Přestože denně o coronaviru slyšíme ze všech sdělovacích prostředků, dovolte mi několik
slov úvodem o situaci v naší obci. Od počátku března jsme se soustředili na výrobu
ochranných roušek. Ty jsme v obci šili a postupně předávali důchodcům starším 70-ti let
a jejich nejbližším. V první polovině března jsme mezi naše nejstarší občany rozdali více
než 220 roušek. Za výrobu roušek moc děkuji paní Štěpánce Wágnerové, Vlastě Hoňkové,
Evě Pánkové a Aleně Holušové. V téže době jsme zajistili a do všech domů v obci (již bez
rozdílu věku) rozdali dezinfekční prostředek na ruce. Dezinfekci máme zajištěnou také
pro děti v základní škole a členy spolků pro období, kdy budou obnovovat svoji činnost.
Pokud v některé domácnosti už dezinfekce dochází, obraťte se s důvěrou na obecní úřad.
Jsem přesvědčen, že především díky naší disciplíně v dodržování pokynů epidemiologů,
není v této době v naši obci nikdo z nás tímto virem nakažen.
Nedá mi, abych zde nezmínil nešvar, který se v naši obci začíná v poslední době
znovu objevovat. Jde o vznik drobných „černých“ skládek. Tu se „objeví“ hromádka
sutina kraji Černého dola, jindy zase obdobná hromádka na ulici směrem k Loděnici.
A to už vůbec nemluvím o „zaběhlých“ černých skládkách vedle polní cesty do Sýkornice
nebo na prodloužení ulice U potoka. Tedy v místech, kam odpadky nevyváži nikdo
přespolní. Dokonce vedle kontejnerů na plasty a papír začínají, jako na skládku, někteří
lidé odkládat nepotřebné předměty. A při tom, kromě popelnic na komunální odpad,
máme možnost dva krát ročně většinu odpadu odvézt do velkoobjemových kontejnerů.
Nakonec i využití skládek, ať už v Hlučíně nebo v Porubě, je snadno dostupné.
Na druhé straně motorovou zahradní techniku, zejména motorové sekačky na trávu
a motorové pily, už o nedělích a svátcích většina z nás nepoužívá. Je to dobře. Alespoň
jeden den můžeme strávit v klidu na svých zahradách. Mockrát za to všem sousedům
děkuji.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Tříkrálová sbírka 2020
V letošním roce se již po dvacáté uskutečnila v celostátním měřítku Tříkrálová sbírka.
V naší obci, v místní kapli Navštívení Panny Marie byla Tříkrálová sbírka 5. ledna 2020
zahájena koncertem. Na dobrovolném vstupné se vybralo 2 000,00 Kč, které bylo
dodáno do zapečetěné pokladničky Veroniky Holušové.
V obci koledovaly tři skupinky koledníků:
1. Jindřich Čáp
14 422,00 Kč
2. Veronika Holušová
16 163,00 Kč
3. Petr Osmančík
4 660,00 Kč
vykoledovali celkem 35 245,00 Kč.
Celkem za farnost Plesná bylo vykoledováno 151 019,00 Kč.
Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované
Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra. Celkem se v oblastech, kde organizování
zajišťovala Charita sv. Alexandra, a Charita Ostrava zapečetilo 425 pokladniček.
Po rozpečetění všech pokladniček a sečtení všech obcí a farností jsme se dostali
na částku 2 502 547 Kč. Výsledek sbírky z loňského roku jsme překonali o více
než 270 000 Kč. Charitě sv. Alexandra a Charitě Ostrava připadne z celkové částky 65%
(1 626 656 Kč). Tyto prostředky charity využijí na podporu služeb pro klienty mobilního
i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením. Finanční
prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2020 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra
využijí na tyto schválené záměry (projekty):
1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (331 325 Kč)
2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
3. Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre (500 000 Kč)
4. Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České (100 000 Kč)
5. Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov (60 000 Kč)
6. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (205 000 Kč)
7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (325 331 Kč,
Charita sv. Alexandra)
Děkujeme všem občanům naší obce, kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové
sbírky.magnetku a samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telef. čísly na složky
záchranného systému).

75. výročí od ukončení II. světové války
V letošním roce uplynulo 75 let od ukončení II. světové války. S ohledem na skutečnost
v souvislosti s pandemií koronaviru se nemohou organizovat žádné důstojné oslavy,
které by si toto výročí plně zasloužilo. Zavzpomínejme si proto společně na oslavy
70. výročí, a to třeba pohledem na internetové stránky obce v sekci obec-Střípky
vzpomínek děhylovských pamětníků na osvobození Děhylova (27. dubna 1945).
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Investiční akce v obci
Pro letošní rok máme připraveno několik akcí, které povedou ke zvelebení našeho
prostředí případně k přípravě projektů pro příští rok. Jen namátkou uvedu některé
z rozpracovaných projektů:
V současné době probíhají stavební práce na rekonstrukci cyklostezky od výpustě
rybníka Štěpán do Děhylova. Do konce června bude rekonstruován téměř kilometrový
úsek turistické stezky na hrázi. Ve financování této akce pomohl naší obci významně
Moravskoslezský kraj částkou 1 500 000,- Kč.
Počátkem června budou zahájeny práce na rekonstrukci septiků u obecního úřadu
a Základní školy na čističky odpadních vod. Současně budeme také rekonstruovat
septik u hasičské zbrojnice. Součástí této rekonstrukce bude také sjednocení odpadního
systému v budově hasičské zbrojnice.
O měsíc později bychom rádi zahájili práce na dostavbě chodníku k autobusové
zastávce Na rozcestí ve směru na Ostravu. I zde máme přislíbenou finanční dotaci
ve výši 232 300,- Kč od Moravskoslezského kraje.
Současně máme připravenou rekonstrukci ulice K Sýkornici, kde kromě opravy
povrchu této ulice na jejím vstupu z ulice Zemědělské budeme rekonstruovat
část této ulice v místě, kde byly v minulých letech postaveny dva rodinné domy.
Z projektových dokumentací zmíním jen jednu. Jde o projektovou dokumentaci
rekonstrukce bývalé správní budovy zemědělského družstva na budovu s malometrážními
byty.
Poslední akci, o které se zmíním, jsou bezúročné půjčky na výměnu kotlů. Obec
poskytne všem žadatelům, kteří dostali od Moravskoslezského kraje dotaci na výměnu
kotlů ústředního topení, bezúročnou půjčku na předfinancování výměny kotle. I tady
jsme získali od Moravskoslezského kraje 1 740 000,- Kč. Po vrácení bezúročných půjček
občany bude moci obec použít tuto částku na akci, která ovlivní životní prostředí v naši
obci.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce

Aplikace pro mobilní telefony
Vážení spoluobčané,
společnost Galileo pro Vás připravila
mobilní aplikaci V OBRAZE. Tato
aplikace Vám přináší aktuality z obce
přímo do vašeho mobilu. Instalace
aplikace je zdarma.
V případě zájmu si aplikaci naistalujte
dle pokynů do svého mobilního telefonu.
Veškeré podrobné informace najdete na
stránkách obce v sekci aktuality.
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Jízdní řády platné od 14.6.2020
Linka č. 75 Hlučín – Děhylov – Ostrava, Poruba
Linka č. 285 Háj ve Slezsku – Dobroslavice – Děhylov - Ostrava
Informace najdete na stránkách obce v sekci aktuality.

Hospodaření obce
Hospodaření obce k 31. 12. 2019
Informace najdete na stránkách obce v sekci úřad -> úřední deska.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 5. 2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. sdělují, že na základě zákona
č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1.5.2020 k přeřazení dodávek pitné vody
do 2. snížené sazby DPH, na 10%. Voda pitná ( vodné ) 45,21 Kč/m3 ( vč. 10% DPH ).

Poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů, kteří nemají uhrazený poplatek, který byl splatný
do 31.3.2020, aby tak učinili buď převodem na účet obce, číslo účtu: 4010033250/6800,
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, nebo na pokladně OÚ Děhylov,
pondělí a středa od 8,00 do 11,00 hodin a od 14,00 do 17,00 hodin. Sazba poplatku
za kalendářní rok činí: za prvního psa 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 150,- Kč. Pokud psa již nevlastníte, nahlaste tuto změnu.

Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad Děhylov oznamuje občanům, že kontejnery na velkoobjemový odpad,
včetně sběrny nebezpečného odpadu, budou přistaveny na ulici K hradlu na zpevněné
ploše u železničního nádraží v sobotu 30. května 2020 od 12:00 – 15:00 hodin. Abychom
dosáhli plynulosti při vykládce odpadu doporučujeme Vám, abyste ke kontejnerům
přijížděli po ulici Ke koupališti (kolem Sokolského hřiště) a K hradlu.

Jubilanti v I. pololetí roku 2020
V lednu oslavil své narozeniny:
pan Vítězslav Zdražila - 75 let
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V únoru oslavila své narozeniny:
paní Věra Lokočová - 75 let

V květnu oslavily své narozeniny:
paní Ludmila Vilišová - 75 let
paní Jaroslava Krejčířová - 93 let
paní Stanislava Ševčíková - 80 let
paní Vlasta Malyšková - 80 let

V březnu oslavil své narozeniny:
pan Bedřich Richter - 70 let

V červnu oslaví své narozeniny:
paní Hana Vitásková - 75 let

V dubnu oslavily své narozeniny:
paní Ľudmila Richterová - 80 let
paní Milena Hrdinová - 75 let

Všem přejeme pevné zdraví,
lásku a vzájemné porozumění.

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Svoz odpadů 2020

Poslední rozloučení
V loňském roce jsme se navždy rozloučili s těmito našimi spoluobčany:
Únor
Březen
Květen
Červen
Září

Anna Závacká (1955)
Ing. Dalibor Závacký (1934)
Karel Nistler (1935)
Aloisie Drastichová (1923)
Oldřich Richter (1940)
Jiří Jína (1962)

Všichni žijí stále v našich vzpomínkách ...
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Co všechno jsme v mateřské škole zvládli od začátku roku
Kromě každodenních vzdělávacích činností umožňujeme dětem účast na aktivitách,
jež jsou organizovány různými externími společnostmi, které svým profesním zaměřením
navazují na náš školní vzdělávací program. V měsíci lednu měly děti možnost zhlédnout
hranou pohádku o životě polárních zvířat, a to v provedení souboru divadla Letadlo, který
hru ztvárnil v tělocvičně Základní školy Děhylov. Také divadlo Beruška, jež v minulosti
pro mateřskou školu připravilo několik představení, přispělo našim dětem pohádkou
Sněhulák. Ta byla tematicky zaměřena na obtížný život lesních zvířátek v zimním
období. Hra byla ztvárněna interaktivním způsobem, což dětem umožnilo podílet
se na představení; např. „poskytovaly zvířátkům cenné rady tak, aby zimu v dobrém
přečkala.“
V období 27.–31. ledna 2020 se některé děti zúčastnily lyžařského kurzu v Horní Lhotě
na Vaňkově kopci. Tato akce byla určena především starším dětem.
V únoru děti navštívily Mateřskou školu Dobroslavice, kde byl pro ně připraven maškarní
ples s účastí klauna Hopsalína a jeho zábavným programem na téma „Život na louce“.
Celý program se uskutečnil s hudebním doprovodem, tancem, soutěžemi a hrou-výrobou
zvířátek z balónků.
Od 24. února byl zahájen plavecký kurz na veřejné plovárně Bospor v Bohumíně.
V průběhu vzdělávacích činností se děti seznámily s tématem zdravá strava a důležitost
vitamínů; tím jsme se s dětmi zabývaly na besedě „Zdravá pětka - zdravé stravování“.
Součástí programu bylo i poznávání jednotlivých druhů ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků. Děti se učily rozeznávat je podle vzhledu, vůně i chuti. V průběhu hudebních her
jsme se opět vrátili k oblíbené tematice zvířat, a to ve vystoupení „Jak se hraje na dvoře“.
Na počátku měsíce března Místní akční skupina Hlučínsko zajistila realizaci projektu
„Méďa zdravotník“. Děti se v něm seznámily s tím, jak se ošetřují různé druhy zranění,
vyzkoušely si možnost obvázat koleno, loket a hlavu zdravotnickým obvazem. Poté
měly možnost slyšet zvuk lidského srdce skutečným fonendoskopem; dozvěděly
se o jednotlivých druzích zdravotnických pomůcek, o použití dlah, termofólií atd.
Od 16. března 2020 byla obě pracoviště Mateřské školy Dobroslavice dočasně uzavřena.
V průběhu období celostátní karantény paní učitelky posílaly rodičům dětí, které nastupují
v září do základní školy úkoly prostřednictvím elektronické korespondence, načež
se i rodiče podíleli na řešení těchto úkolů. Za uvedenou spolupráci a vstřícnost jim
touto formou vyjadřujeme naše poděkování. Předpokládané otevření obou pracovišť se
uskuteční v pondělí 25. května 2020.
Bc. Ivana Břusková
Ředitelka MŠ
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Vánoční besídka pro rodiče
MÁMY A TÁTOVÉ, ZPÍVEJTE S NÁMI, NASTÁVÁ OPĚT TEN KOUZELNÝ ČAS… Těmito
slovy děti první třídy přivítaly své rodiče na vánoční besídce, která už se po letech stala
tradicí prvňáčků a vždy navodí příjemnou atmosféru v předvánočním čase. A letos tomu
nebylo jinak!
Společně s dětmi jsme připravili vánoční dobrotu, do které jsme přimíchali básničky,
písničky, tanec, výrobu dárečku
a pohádku O jedličce. Ta nám
připomněla, jak je přátelství v našem
životě vzácným darem a že nejen
o Vánocích je důležité, abychom
mysleli na druhé. Společný čas
jsme pak zakončili písní, „Těšíme
se na Ježíška“, kterou si zazpívaly
nejen děti, ale i rodiče. Všem
účinkujícím děkuji za odvahu a věřím,
že pod vánočním stromečkem
objevili nejedno překvapení.
Mgr. Kateřina Vlčková
učitelka 1. třídy

Maškarní rej
Dne 15. 1. 2020 jsme v prostorách naší školy v Děhylově uspořádali maškarní rej.
Děti dorazily v nejrůznějších maskách v doprovodu svých rodičů, maminek, dědečků
i sourozenců. V tělocvičně jsme si všichni zasoutěžili, zatančili, během přestávek
pak na všechny čekalo malé pohoštění.
V druhé části programu pak byla ve třídách připravena stanoviště s nejrůznějšími úkoly.
Děti lovily rybičky, házely na cíl, střílely z luku, zahrály si stolní hry a vyzkoušely interaktivní
tabuli. U všeho pomáhali žáci pátého ročníku, kterým tímto chceme také poděkovat.
Rodiče si mohli prohlédnout
kroniky naší školy a na dobových
fotografiích třeba nalézt sami
sebe ve školních lavicích.
Atmosféra celého reje byla
velmi přátelská a společně jsme si
užili krásné odpoledne. Děkujeme
všem za hojnou účast a budeme
se těšit třeba příští rok.
Mgr. Lenka Pospíšilová
učitelka ZŠ
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Předvánoční návštěva v lese
Letošní zima nás překvapila svou nečekaně teplou tváří. Nechtěli jsme však porušit naši
tradici a vydali se proto s druháky jako každoročně přilepšit lesním zvířátkům do krmelce.
Tam už nás čekal, i se svými psy, pan Rajský, předseda MS Děhylov a vysvětlil dětem,
jak se v lese chovat a o zvířata se starat. Ty přinesly obilí, jablíčka, mrkev, řepu, kaštany,
suché pečivo, zelí, přidali jsme voňavé seno a bylo hotovo.
Celý výlet jsme zakončili hraním her v terénu a procházkou po lese.
žáci 2. třídy ZŠ Děhylov,
Mgr. Simona Kovaříková
ředitelka školy
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Ze života mysliveckého spolku Děhylov
Členové mysliveckého spolku v zimním období přikrmovali zvěř. Zima nebyla sice
pro zvěř nějak náročná, je však důležité, aby byla přikrmována a nepáchala škody
na lesním porostu. Pro přikrmování jsme pro tuto sezonu volili mačkaný ječmen, kukuřičný
šrot a seno. Dále se pak členové snažili o snižování stavu černé zvěře a lišek.
S příchodem jara pak došlo na opravy a výměny již nevyhovujících mysliveckých zařízení,
jako posedů, zásypů a krmelců. V měsíci březnu zakoupilo MS bažantí kohouty a slepice
a vypustili je v lokalitách Tyralův důl, za Hruškou a v Kostce. Další bažanti byli vypouštěni
v Končině a Hájku, za což děkujeme iniciativě Evě Mikeskové.
V další plánované činnosti MS zabránil nouzový
stav. Ten by se však měl již uvolňovat. V červnu
proběhne Valná hromada Honebního společenství
a Valná hromada Mysliveckého spolku, kde
se upřesní plán akcí a činností pro následující
myslivecký rok.
S příchodem jara se rodí v lese a na polích
mladá zvěř, proto prosíme návštěvníky přírody,
aby se chovali pokud možno tiše a nepouštěli
neovladatelné psy.
O datumu konání Zvěřinových hodů a dalších
akcí pro veřejnost vás budeme s předstihem
informovat.
René Pchálek
člen výboru MS Děhylov

TJ Sokol Děhylov celé jedno století
Jak již nadpis článku naznačuje, tento rok je pro TJ Sokol Děhylov významným, neboť
1.3.1920 došlo k založení TJ Sokol
Děhylov
několika
odvážlivci,
kteří chtěli pokračovat v Tyršově
tradici. Poroto jsme se rozhodli tento
rok připomenout nejen na tradičním
sokolském plesu dne 15. 2. 2020.
Na úvod jsme, pod vedením paní
Libuše
Hudečkové,
připravili
slavnostní polonézu. V průběhu
plesu předvedli mladí tanečníci
ukázky
společenských
tanců.
Výbornou atmosféru plesu doplnila
bohatá tombola.
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Další akce spojená s výročím TJ Sokola byla dne 29.2.2020, kdy za pomoci obce jsme
uspořádali v kulturním domě slavnostní výroční chůzi, na kterou byli pozváni současní
i bývalí členové Sokola. Schůze se zúčastnili také zástupci zahrádkářů, hasičů, myslivců
a zástupci spřátelených okolních tělovýchovných jednot z Martinova, Dobroslavic, Plesné
a Pustkovce. Hlavním bodem programu byla zpráva o historii Sokola. Součástí slavnostní
schůze byla výstava historických dokumentů, fotografií, cvičebních úborů, nářadí
a Sokolského kroje. V průběhu volné zábavy, diskuse a vzpomínek pamětníků byl promítán
asi 6 hodinový film z činnosti Tj Sokol. Za jeho přípravu patří dík panu Malíkovi. Měli jsme
naplánované i další akce jako letní oslavy na Tenisáku, ale bohužel tyto plány nám zkřížila
coronavirová pandemie.

Po stránce sportovní jsme odehráli téměř všechny soutěže. Bohužel oddíl žen, který hrál
první rok I. ligu se v soutěži neudržel a sestoupil do II. ligy. Naopak divizní tým žen svoji
soutěž vyhrál a postoupil rovněž do II. ligy. Vzhledem k tomu, že by tuto soutěž hrály dva
Děhylovské oddíly, tak došlo k jejich sloučení a bude hrát II. ligu jen jeden náš oddíl. V oddíle
mužů postoupil ze soutěže Okresního přeboru I. třídy Děhylov A do krajského přeboru,
který jsme hráli již v minulosti. Další oddíly se umístily ve středu tabulek. Velký úspěch
zaznamenalo žactvo, které postoupilo z okresního přeboru II. třídy o soutěž výš.
V době nuceného uzavření Tenisáku pokračoval rekonstrukce areálu. Postupně byly kurty
vybaveny umělým zavlažováním, rekonstruovány šatny v sociální budově. S finančním
přispěním obce, v rámci podpory zájmových organizací, byl pořízen nový zahradní nábytek
na terasu. I ta byla rekonstruována.
JUDr. Mario Hanák
Předseda TJ Sokol Děhylov

12

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Z činnosti JPO a SDH Děhylov
Na území naší obce Děhylov došlo od počátku ledna ke 4 událostem, ke kterým byly
povolány jednotky požární ochrany (JPO). JPO naší obce vyjížděla ke dvěma událostem.
K prvnímu výjezdu došlo v únoru a jednalo se o technickou pomoc – pád stromu a větví
na vozovku ulice Zemědělské. Vzhledem k velkému počtu nahlášených událostí zasahovala
naše jednotka na místě sama bez pomoci dalších jednotek, neboť tyto nebyly, z důvodu
vytíženosti, k dispozici. Druhým výjezdem byl požár travního porostu v chatové oblasti
u řeky Opavy, ke kterému došlo v květnu. Likvidaci požáru na místě prováděla jednotka
hasičů z HZS Hlučín. Naše jednotka na místo dorazila do 8 minut od nahlášení, ale vzhledem
k tomu, že se požár nenacházel na větší a život ohrožující ploše a vzhledem k absenci
nádrže s vodou v našem vozidle, byla velitelem HZS z místa odvolána. Další události,
ke kterým nebyla jednotka povolána, byl transport pacienta a dopravní nehoda.
Rok 2019 byl rokem posledním v 5-ti leté dekádě dříve zvoleného a pracujícího vedení
sboru. Nový rok 2020 byl rokem volebním. Na začátku ledna letošního roku 2020 proběhla
výroční schůze sboru, na které byli zvoleni noví členové vedení sboru, a byly stanoveny
úkoly pro následující období. První zkouškou nového vedení sboru bylo uspořádání
tradičního maškarního plesu, který proběhl dne 18.01.2020. Ples proběhl za velké účasti
hostů, bohaté tomboly, skvělého jídla a zázemí v barech, které se snažily uspokojit přání
všech. Během plesu došlo k veřejnému poděkování za dlouhodobou výbornou práci
pro sbor a ustanovení do funkce čestného starosty SDH pana Bohuslava Slavíka a čestného
jednatele pana Ing. Aloise Tyralu. Za výbornou práci pro sbor bylo rovněž poděkováno
dlouholetému pokladníkovi sboru Ing. Zdeňku Kubátovi, který svou funkci předal dalšímu
členu sboru, ale nadále zůstal členem vedení. Děkujeme všem dárcům a sponzorům,
kteří přispěli darem do bohaté plesové tomboly.
Dalším úkolem bylo provedení pokračující úpravy hřiště u Základní školy, jež byly
naplánovány na březen a duben letošního roku tak, aby bylo možné 15.05. uspořádat první
ligové kolo Noční hlučínské hasičské ligy a dne 16.05. uspořádat 1. ročník nočních závodů
mládeže, neboť nulté kolo tohoto závodu uspořádané v roce 2019, bylo dětmi vysoce
ceněno. Vzhledem k celosvětové pandemii Covid 19, která postihla i naší republiku, byly
práce na hřišti přesunuty až na dobu rozvolňování vládou přijatých opatření. Zároveň došlo
ke zrušení obou plánovaných závodů bez stanovení náhradního termínu. K započetí prací
na hřišti tak došlo na počátku května, po již dříve provedených výkopových prací. Byla
dokončena náběhová plocha a k dokončení terénních úprav schází pouze zasetí trávy.
Na akci se finančně podílel Obecní úřad a náš sbor, který obstaral na plochu zámkovou
dlažbu a další materiál.
Sportovní činnost je v současné době omezena vzhledem ke Covid 19. Po květnovém
rozvolnění opatření, však již proběhl první venkovní trénink mládeže a sportovního družstva
žen. Sportovní družstvo mužů a dorostenců se na první trénink teprve chystá.
Připravované akce
Dne 30.05.2020 v době od 12:00 do 15:00 hodin budou do naší obce přistaveny
velkoobjemové kontejnery na odpad. Kontejnery budou přistaveny na parkoviště u nádraží
ČD. Hasiči opět nabízí v tomto dni starším a samotným občanům obce pomoc s odvozem
velkoobjemového odpadu. Rovněž nabízíme pomoc s nákladem a odvozem těžkých
a nadměrných břemen. S žádostí o pomoc se do pátku 29. 05. 2020 obraťte osobně
nebo telefonicky na sekretariát obecního úřadu tel. č. 595 057 028 nebo na hasiče
tel. č. 603 994 669.
Bc. Miroslav Chyla
							
Starosta SDH Děhylov

13

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

ČZS ZO Děhylov informuje
Vážení přátele, dovolte, abych Vás jménem všech zahrádkářů z Děhylova upřímně pozdravil
v této nelehké době. Výbor naší ZO ČZS rozhodl, pozastavit naše páteční posezení. Začátek
plánujeme v průběhu měsíce srpna, pokud nám to dovolí stávající nařízení. Všichni naši
spoluobčané budou řádně o znovu otevření upozorněni. Ještě jednou se Vám omlouvám
a těším se na brzké shledání.
Oldřich Slavík
Předseda ČZS Děhylov

Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku řady činností
i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách,
exkurze po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno
a mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají
možnost vyzkoušet a zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko
východ II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky
či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto
dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl.
Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili
několik spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem
Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní
a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně
masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem
Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami,
které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
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Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje
v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské
unie. Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete
na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém
profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko,
pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba nepřeje,
těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit všechny naplánované
akce a aktivity!
Za tým MAP II
Hana Paverová

Prevence v ZŠ v Děhylově

Ukázky canis terapie v MŠ Děhylov
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Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020
v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného
výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu. Hosty už při příchodu
vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po slavnostním zahájení a přípitku mohli
hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské století“ poukazující
na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických seniorek,
které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské
z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová,
Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla výzkum
na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní medailí Cypriána
Lelka za osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany
Sdružení obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef
Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí
Hlučínska udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi, Ph.D., PhDr.
Jiřímu Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi
Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině
Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji
a polským gminám Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara, které letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku, krátce
připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli
např. předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského
děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory Vlašanky
z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem
se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky Hany Koskové
z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska,
Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé s.r.o.,
Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům
a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková
referentka SOH

