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Vážení spoluobčané,
i letos se budu, v tomto předvánočním čase, věnovat bilancování končícího roku
a pohledu na rozvoj naší obce v příštím roce 2020.
Jak jsem již podrobně uvedl v minulém Děhylovském zpravodaji, dokončili jsme
rekonstrukci budovy Základní školy za nemalé finanční pomoci Ministerstva financí.
Aby si všichni zájemci o Základní školu mohli prohlédnout výsledek rekonstrukce,
připravujeme počátkem příštího roku den otevřených dveří. Velký dík patří všem
pracovníkům a firmám, kteří se na úspěšné rekonstrukci podíleli. Namátkou budu jmenovat
vedení a pracovníky projekční firmy Kania PPS s.r.o., stavební firmy Ostravské stavby, a.s.,
stavební dozor Ing. Neuwertha i koordinátora BOZP Bezpečnost na stavbě, s.r.o.
Pro příští rok připravujeme zdánlivě menší akce svým finančním rozsahem, nicméně
pro život v obci stejně významné, jako akce, dokončené v uplynulých dvou letech.
Jakmile to klimatické podmínky dovolí, zahájíme rekonstrukci kilometrového úseku
cyklostezky na hrázi mezi rybníkem Štěpán a řekou Opava. Na tuto akci poskytl naši obci
Moravskoslezský kraj dotaci v hodnotě 1 500 000,- Kč.
Před dokončením je zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku
od původní autobusové zastávky naproti Základní školy k nově vybudovanému zálivu.
Opravu chodníku chceme provést také v příštím roce. Opravený chodník usnadní přístup
občanů v horní části obce k autobusové zastávce Na rozcestí.
Třetí akci, kterou máme projekčně připravenou a na kterou máme také vydáno stavební
povolení, je rekonstrukce septiků u budov obecního úřadu a Základní školy na čističky
odpadních vod a rekonstrukce septiku u budovy Hasičské zbrojnice.
Vedle těchto připravených akcí myslíme i na další období. Zadali jsme zpracování
projektových dokumentací na rekonstrukci ulice Výstavní, rekonstrukci elektroinstalací
(jsou v havarijním stavu) v budovách obecního úřadu a hasičské zbrojnice a rekonstrukci
hospodářské budovy u Základní školy (i ta je v havarijním stavu). Rádi bychom připravili
k úpravě a následně v budoucnu také upravili oblast na konci ulice U potoka („Obecníky“)
a obnovili zde průchod na lesní cestu do Dobroslavic.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva a rady obce i jménem svým přeji Vám
všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu rodiny a svých blízkých, pevné zdraví,
mnoho štěstí, úspěchů a osobní pohody v novém roce.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
IN.F.Obálky – Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku

Moravskoslezský kraj realizuje projekt podnázvem „Informace jako forma ochrany
osob v seniorském věku“, jehož aktivita IN.F.Obálka je zaměřena na zvýšení kvality
života seniorů a zvýšení jejich bezpečnosti. IN.F.Obálka může pomoci v situacích,
kdy je senior sám v domácnosti a nastane situace ohrožení jeho zdraví či života,
kdy zasahují záchranáři a z obálky získají údaje o jeho nemocech, užívaných lécích
a kontaktech na příbuzné. Obálka, která je umístěna v lednici může pomoci při řešení krizové
situace. To, že senior má obálku je zřejmé z označené samolepky nebo magnetky, kterou
umístí na dveře bytu z vnitřní strany nebo na lednici. Složky záchranného systému jsou
o projektu v našem kraji informovány.
Infoobálky si senioři můžou převzít na obecním úřadě. Převzetí obálky nepodléhá
registraci, ani kontrole vyplněných formulářů v domácnostech seniorů. IN.F.Obálka
je plastová, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
Ceny svozu komunálního odpadu od 1.1.2020
Již několik let se hovoří o zdražení sběru a svozu komunálního odpadu. Mnohé
společnosti, které se zabývají sběrem a svozem komunálního odpadu, již tuto službu
zdražily. Ve svém důsledku to vedlo k tomu, že poplatky za tyto služby byla nucena
zvýšit také města a obce, kterým tyto společnosti své služby poskytují. OZO Ostrava,
které sváží komunální odpad z naší obce, zatím své služby nezdražilo díky tomu,
že vlastní třídicí linky, na kterých třídí odpad. Ten pak částečně poskytuje ke zpracování
jako druhotnou surovinu a částečně odváží do spaloven k energetickému využití.
A pouze nezpracovatelnou část odváží na skládky. To znamená, že v příštím roce
ani naše obec nebude poplatky za sběr a odvoz komunálního odpadu měnit.
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. sdělují, že na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného s účinností od 1. ledna 2020.
Voda pitná ( vodné )

39,18 Kč/m3 ( bez DPH ), 45,06 Kč ( vč. 15% DPH ).

Pro zájemce uvádíme
Sv. Jakuba v Plesné:
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
31. 12. 2019

přehled

vánočních

obřadů

Štědrý den (půlnoční)
Boží hod vánoční
2. svátek vánoční (Stěpán)
Silvestr

v

římskokatolickém

kostele

22.00 hod.
9.00 hod. svoz auty 8.15 hod.
9.00 hod.
15.30 hod.

Tříkrálová sbírka rok 2020 Děhylov
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou
na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka 2020 bude v rámci
Ostravy a okolních měst a obcí probíhat dnech 1. – 14. 1. 2020.
V obci Děhylov bude probíhat Tříkrálová sbírka ve stejném termínu.
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Děhylov – horní část obce 1. skupinka:
na ul. K Sýkornici, K Hájku, Zemědělská až za křižovatku k základní škole:
Petr Osmančík + děti
Děhylov – horní část obce 2. skupinka:
na ulici Porubská, Výstavní Na vyhlídce:
Jindřich Čáp + děti
Děhylov – dolní část obce 3. skupinka:
od ulice Starý kopec směrem dolů
Barbora Kolková , Veronika Holušová
Pozvánka na Tříkrálový koncert
Obec Děhylov zve spoluobčany na tříkrálový koncert Hlučínského pěveckého sboru „Štěstí,
zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám“ (pásmo koled a vánočních písní) v neděli 5. ledna 2020
v 16:00 hodin v místní kapli Navštívení Panny Marie. Koncertem bude zahájena charitativní
sbírka, kterou každoročně organizuje Charita Ostrava. Dobrovolné vstupné z tohoto koncertu
bude věnováno na charitativní účely.
Pojďme si společně užít krásný kulturní zážitek

Úřední hodiny obecního úřadu na přelomu roku
Obecní úřad bude ve dnech:
v pondělí 23. 12. 2019
v pátek 27. 12. 2018
v pondělí 30. 12. 2019
v úterý 31. 12. 2019
uzavřen.
Úřední hodiny pošty Partner Děhylov na přelomu roku
V pátek 27. 12. 2019 bude pošta uzavřena.
V pondělí 30.12.2019 bude pošta otevřena od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin.
V úterý 31. 12. 2018 bude pošta otevřena od 8:00 do 11:00 hodin.

V říjnu jsme popřáli:
panu Bedřichu Kudělkovi k jeho 70 – ti letému jubileu,
panu Jaromíru Hrdinovi k jeho 75 – ti letému jubileu,
panu Janu Hurtíkovi k jeho 75 – ti letému jubileu,
panu Hubertu Hoferkovi k jeho 80 – ti letému jubileu.
V listopadu jsme popřáli:
panu Arnoštu Osmačíkovi k jeho 70 – ti letému jubileu,
paní Marii Petřivalské k jejímu 70 – ti letému jubileu,
panu Františku Tvarůžkovi k jeho 70 – ti letému jubileu.
V prosinci jsme popřáli:
panu Jiřímu Nováčkovi k jeho 80 – ti letému jubileu,
panu Lumíru Cholevovi k jeho 85 – ti letému jubileu.
Všem přejeme pevné zdraví, lásku a vzájemné porozumění.
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Vánoce a začátek roku 2020 ve škole
Vážení občané,
nastává opět sváteční čas, který patří pro většinu z nás k nejkrásnějšímu v roce. Čas klidu
a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených vánočních stromků, splněných
přání a rozzářených dětských očí.
I my ve škole se s dětmi před Vánoci rozloučíme společným posezením u čaje s cukrovím
a dárečkem pod stromečkem. Ještě předtím se však třeťáčci dočkají své toužebně
očekávané noci strávené v prostorách naší školy.
Radost uděláme i zvířátkům, kterým v posledním školním týdnu společně nasypeme
dobroty do krmelce. Pak už následují vánoční prázdniny a opět se setkáme až 6. ledna 2020.
Nový rok zahájíme plaveckou výukou v Bohumíně, která bude probíhat každý týden
až do konce března.
V listopadu jsme pořádali první setkání pro děti z okolních mateřských škol. Poprvé
si u nás mohly vyzkoušet Školu nanečisto. Spolu s prvňáčky plnily zajímavé úkoly
a seznamovaly se se školním prostředím. Všichni byli nadšení. Počátkem ledna na tuto
spolupráci navážeme. Připravujeme pro děti a jejich rodiče maškarní ples. V průběhu akce
si rodiče mohou nově zrekonstruovanou školu prohlédnout a získat o nás veškeré informace.
Tímto však spolupráce nekončí. Březen nám přinese dílničky s názvem Jarní tvoření,
kde si společně vyrobíme krásné předměty. V červnu pak naše setkávání zakončíme
Sportovním dnem, během něhož děti prokáží své sportovní dovednosti a změří síly s ostatními.
V letošním roce se nám také podařilo získat finanční prostředky z podpory evropských
fondů. Do školy byla pořízena nová IT technika, konkrétně 10 kusů notebooků, které budou
používat zejména mladší žáci v Děhylově. Žákům v Dobroslavicích jsme tato zařízení
pořídili již dříve.
V tomto školním roce mají děti z Děhylova možnost bezplatně navštěvovat
hned několik klubů, konkrétně tedy čtenářský, badatelský, klub logiky adeskových
her. Pro zájemce probíhá v Dobroslavicích kroužek Hravá angličtina. Od září jsme
již také absolvovali mnoho zajímavých akcí. Vše vždy dokumentují naše webové
stránky. Zmínila bych alespoň účást na celorepublikové akci 72 hodin, sběr kaštanů,
výuku na dopravním hřišti, děti z pátého ročníku organizovaly Halloween. Materiálně
jsme s vaší pomocí přispěli psímu útulku v Třebovicích, s dětmi jsme tvořili na vánoční
trhy, žáci dělali Mikuláše pro děti v MŠ, úspěšně jsme se prezentovali na pěvecké
soutěži Hlučínský slavíček. Mnoho dalšího nás ještě čeká, ale o tom třeba zase příště.
Přeji všem krásný a poklidný Štědrý den, a hlavně dětem radost z dárků od Ježíška.
Dívejme se na nadcházející rok 2020 s nadějí a optimizmem a buďme k sobě dobří.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka ZŠ
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Předvánoční pozdrav z MŠ Děhylov
Nastal čas předvánoční, čas setkávání, rozjímání, očekávání a těšení se na Ježíška. Děti
a paní učitelky z MŠ Děhylov si tento čas užily při ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
u kulturního domu v Děhylově, kde naše děti vystoupily s pásmem vánočních básniček
a písniček. Do naší školky tradičně zavítal MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL s bohatou nadílkou
a besídka s vánoční tématikou potěšila nejen rodiče. Už jen pár dní a dětská očičkase
rozzáří u stromečku v naší školce a vykouzlí úsměv všem při rozbalování dárečků.
Nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není, co se zlatem třpytí… je to úsměv, láska, pohlazení
a nad takový dar žádný není!
Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních
i pracovních úspěchů v NOVÉM ROCE 2020. Přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Dobroslavice
a MŠ Děhylov.
Bc. Ivana Břusková
Ředitelka MŠ

Poděkování ČZS ZO Děhylov
Předseda ČZS ZO Děhylov děkuje všem dobrovolníkům z řad členů ČZS ZO Děhylov
a také členům SDH Děhylov, kteří se podíleli na opravě a novém nátěru fasády budovy
moštárny. Nelze také opomenout finanční pomoc obce Děhylov, která přispěla na tuto
opravu finančním příspěvkem (schválen zastupitelstvem obce). Těmto členům a obci tedy
ještě jednou veliký dík.
Do roku 2020 vám všem přeji pevné zdraví, štěstí a optimismus. Ať se dokážete radovat
z maličkostí a těšíte se na každý nový den.
						

Oldřich Slavík
Předseda ČZS ZO Děhylov
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Informace z TJ Sokol Děhylov
Vážení občané,
rád bych Vás informoval co se dělo v našem spolku TJ Sokol v roce 2019. S činností
oddílu stolního tenisu TJ Sokol jste byli seznámení v minulém čísle zpravodaje. Dnes tedy
několik slov o činnosti celého spolku. Koncem minulého roku jsme Tenisák s výjimkou
hřiště pronajali novým nájemníkům. Ti v průběhu zimy zrekonstruovali vnitřek sociální
budovy. V rámci této rekonstrukce rozšířili restaurační plochu o další místnost pro hraní
šipek, zvětšili kuchyni, opravili sociální zařízení. V rekonstruované části zcela renovovali
rozvody elektřiny, vody a upravili vytápění budovy. Těmito úpravami dosáhli zvýšení
kapacity objektu a celý objekt zútulnili. Hřiště a okolí celého areálu jsme uklidili v rámci
akce Ukliďme Česko.
Z větších akcí jsme v únoru uspořádali už tradiční Sokolský ples. V průběhu roku pak
dva tenisové turnaje, turistický zájezd do Oderských vrchů a na podzim drakiádu pro děti.
Podrobněji se zmíním o dvou posledních akcích.
Po více než 15-ti letech jsme se rozhodli uspořádat ve dnech 5 - 6 října sokolský zájezd,
tentokrát do Oderských vrchů. I když nám nepřálo počasí, zaplnili jsme zcela krásný
penzion Schonwald v blízkosti Budišova nad Budišovkou. V rámci tůry jsme navštívili
Královskou studánku a Kapli Svaté Anny - jediné dva objekty na pokraji vojenského
prostoru Libavá, které zbyly z vesnice Stará Voda. Odpoledne jsme velice zajímavou
prohlídku bruntálského zámku, ve kterém se zachovalo původní vybavení. Druhý den jsme
zdolali nejvyšší vrchol opavského okresu, kde je v současnosti umístěna meteorologická
stanice. Cestou zpět po návštěvě zámku v Raduni nesměla chybět tradiční vaječina.
Druhou podzimní akcí byla drakiáda. Tentokrát jsme měli smůlu, protože na poli
u hřiště už byly zasety ozimy. Nicméně i na sokolském hřišti draci úspěšně létali. Na závěr
si zúčastněné děti spolu se svými rodiči opekli párky.
Do konce roku chceme uspořádat ještě tradiční vánoční pingpongový turnaj a pak nás
čeká příprava na příští rok, kdy TJ Sokol slaví výročí 100 let své existence.
JUDr. Mario Hanák
Předseda TJ Sokol Děhylov
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Děkujeme následujícím podnikatelům a firmám, které svým sponzorským
příspěvkem umožnily výrobu kalendáře naší obce pro rok 2020:
AGROPRODUKTIVA Děhylov, s.r.o.
AUTOCENT Jednatel: Pavel Závacký
EKOJOB technická a ekonomická činnost v ekologii, Mgr. David Honěk
Elektronika servis, Ing. Zdeněk Kubát
Hospůdka Tenisák, Beata Vyvialová
HYDROSPOR spol. s r.o.
Miroslav CHYBÍK s.r.o.
KERAMPRINT - Ing. Nikola Zemánek
Loděnice Děhylov
Mikeska Jiří
Milan Šebesta AUTODOPRAVA
MP car v.o.s. – Miroslav Matěj
Osmančík Transport s.r.o. – Mojmír Osmančík
OSPOL TECH, s.r.o.
Posezení u žáby – Monika Hofferková
REMONI, s.r.o. – Ing. Monika Pchálková
Rest ART M. Müllerová s.r.o.
Zebra systems, s.r.o., - Zdeněk Bínek
Ing. Miroslav Honěk
starosta
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Rozsvěcování Vánočního stromu
V sobotu 30.12.2019 jsme jako každoročně, v předvečer první adventní neděle, zahájili
předvánoční čas rozsvícením vánočního stromu. Hasiči a zahrádkáři připravili před kulturním
domem stánky, ve kterých prodávali punč, svařené víno, zabíjačkové dobroty a koláče.
V sálu kulturního domu byl pak jarmark rukodělných výrobků našich občanů a občanů
ze sousedních vesnic. O kávu, čaj a cukroví se postarali rodiče. Předvánoční atmosféru
navodily svým vystoupením u stromu děti z mateřské školky, reprodukované koledy
pod stromem a vystoupení Hlučínského pěveckého sboru v sálu. Mikuláš s čerty rozdali
dětem ovoce a sladkosti. Pěvecký sbor, bohužel, vystupoval bez aparatury a v plném
a hlučném sálu, kde je navíc špatná akustika, jejich zpěv zanikal.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě a průběhu celého odpoledne podíleli. Zejména
děkujeme členům SDH, bez jejichž pomoci bychom zejména přípravu prodejních stánků
před kulturním domem obtížně zajišťovali.
Ing. Blanka Zapletalová
místostarostka
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Obec Děhylov
pořádá roční fotosoutěž

DĚHYLOVSKÉ OKO
ČTVERO ROČNÍCH DOB
Rádi fotíte??? Máte rádi Děhylov???
Zapojte se do soutěže
-

fotosoutěž není rozdělena do žádných kategorií
uzávěrka soutěže: 30.6.2020
vyhlášení výsledků: Loučení s létem (začátek září 2020)
vítěze vybere odborná komise a čeká ho finanční odměna
všechny fotografie musí být vyfoceny v Děhylově
soutěžní fotografie posílejte ve tvaru .jpg na mail:
soutez@dehylov.cz nebo doneste na přenosném médiu
na OÚ Děhylov
- ke každé fotografii napište název snímku, jméno a příjmení,
telefonní kontakt
- zasláním fotografie souhlasíte s uveřejněním na výstavě, veřejných
prostorách školy, školky, obecního úřadu, ve zpravodaji, kalendáři
obce, na internetové nebo facebookové stránce obce
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Na co se můžeme těšit
v lednu a únoru
5.1.			
18.1.			
25.1.			
8.2.			
15.2.			

Tříkrálový koncert
Hasičský maškarní ples
Dětský maškarní ples
Ples mladých
Sokolský ples

přesné info ke každé akci bude umístěno ve vývěsních místech v obci

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 březnu 2020
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.3.2020, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

