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Vážení spoluobčané,
již více než rok je náš život ovlivňován pandemií covid-19. Ustal
veškerý společenský život v obci. Ve snaze omezit hlavní zdroj nákazy,
kterým je především vzájemné setkávání lidí, byly pozastaveny a na
dlouhou dobu zrušeny společenské akce v naší obci. Přestali jsme
se scházet na oblíbených pátečních zahrádkářských posezeních. Vánoční
strom jsme v obci rozsvítili za doprovodu vánočních koled, hraných
z obecního rozhlasu. Své oblíbené tréninky museli přerušit také mladí
hasiči a stolní tenisté. Většina lidí omezila svůj pobyt ve společnosti.
A přesto, přeze všechno, počet nakažených v naší obci roste.
Za uplynulý rok prodělalo covid-19 už téměř 100 našich spoluobčanů.
A v této době je 15 z nás covid pozitivních. Je to největší počet současně
nemocných v naší obci od počátku pandemie. Nechce se mi věřit,
že tento strmý nárůst počtu nakažených je způsoben pouze kontakty
v dopravních prostředcích nebo v zaměstnání.
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Je otázkou pro každého z nás, jak dodržuje základní hygienická
pravidla a do jaké míry omezuje kontakty s ostatními na nejnutnější
možnou míru. Do jaké míry svou (ne)zodpovědností nevystavuje své
blízké a sousedy této chorobě.
I přes zdravotně a společensky těžké období se přeci jen život
v naší obci zcela nezastavil. Dále pokračujeme v přípravě projektových
dokumentací pro nové investiční akce. Namátkou uvádím některé z nich.
Mimo jiné je dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci
elektroinstalace v budově Obecního úřadu. Mnohým to možná
ani nepřijde, ale tato budova již slouží bez větších vnitřních oprav
téměř 50 let. A právě celková elektroinstalace se dostala na hranu
své životnosti.
Je zpracována projektová dokumentace rekonstrukce správní budovy
bývalého zemědělského družstva na budovu s malometrážními byty.
Nejpozději do poloviny dubna 2021 by mělo být na tuto stavbu vydáno
stavební povolení. Vzhledem k finanční náročnosti obou staveb závisí
jejich zahájení a provedení na tom, zda se naší obci podaří získat dotace
na jejich provedení.
Rádi bychom vytvořili klidovou oddychovou zónu pod lesem v ulici
U potoka, vysázeli alej stromů podél cyklostezky k Žižkovu, atd. Vše
ale bude záležet na finančních prostředcích, které se podaří naší obci
získat.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné
prožití Velikonočních svátků v kruhu svých
nejbližších v rámci možností, omezených
pandemií covidu-19. Věřím, že důsledky
Velikonoc nebudou pro nás obdobné
jako po Vánocích. Přeji Vám všem pevné
zdraví a doufám, že příští Velikonoce
budeme moci oslavit se všemi tradicemi.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce
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Úřední hodiny Obecního úřadu Děhylov
Během nouzového stavu, budou úřední hodiny OÚ Děhylov upraveny
následovně:
Pondělí: 12:00 – 17:00 hodin
Středa: 10:00 – 15:00 hodin
Z důvodu dodržování hygienických pravidel provozu úřadu
upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt
před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné,
tel.č.: 595 057 028, e-mail: urad@dehylov.cz. V budově úřadu prosím
použijte RESPIRÁTOR FFP2, dezinfekci na ruce, dodržujte rozestupy 2 m.
Děkujeme za pochopení.
Změna
doby
pošty
Partner
Děhylov
Změnaprovozní
provozní
doby
pošty
Partner
Děhylov
Oznamujeme,
že pošta
PartnerPartner
Děhylov,Děhylov,
bude odebude
dne 6.dubna
20216.dubna
mít
Oznamujeme,
že pošta
ode dne
2021
následující otevírací dobu:

mít následující otevírací dobu:
Pondělí

8:00 – 11:00

14:00 – 17.00

Úterý

8:00 – 11:00

14:00 – 15.30

Středa

8:00 – 11:00

14:00 – 17.00

Čtvrtek

8:00 – 11:00

14:00 – 15.30

Pátek

8:00 – 12:00

ZAVŘENO

Poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů, kteří nemají uhrazený poplatek
splatný 31.3.2021, aby tak učinili převodem na účet obce, číslo účtu:
4010033250/6800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.
Poplatek můžete uhradit také 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
prosím tuto změnu.
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Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2021
S ohledem na epidemiologickou situaci, která v době konání
Tříkrálové sbírky (1.1 až 24.1.t.r.) odpovídala 5. stupni Protiepidemického
systému (PES), nebylo možné fyzické koledování ,koledníci vás, občany,
nemohli navštívit ve vašich domácnostech, popřát vám do nového roku
a vykoledovat finanční prostředky pro nejrůznější projekty Charity
Ostrava a sv. Alexandra.
Pokladničky byly proto umístěny na obecním úřadě a na Poště Partner,
do kterých jste přispěli částkou 18 001 Kč.
Tímto darem jste podpořili:
- Mobilní hospic a ošetřovatelskou službu sv. Kryštofa, Šatník Charity
Ostrava, Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska
sv. Lucie, Obnovu kuchyně v domově pro seniory sv. Václava.
- Zkvalitnění zázemí hospice sv. Lukáše (v Ostravě-Zábřehu), Vybavení
chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením, Plynofikaci
a rekonstrukci kotelny.
Pokud jste se, vážení občané, nedostali na obecní úřad a chtěli by jste
ještě přispět do Tříkrálové sbírky, je toto možné až do dubna 2021 na
č.ú.66008822/0800, variabilní symbol 77708013.
Podrobnosti najdete na:
https://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charitaostrava/trikralova-sbirka-2021/.
Charita Ostrava vám všem dárcům děkuje!!
V ostatních obcích farnosti Plesná bylo vykoledováno:
Plesná 18 350,- Kč
Dobroslavice 11 920,- Kč
Martinov 2 300,- Kč
Jarmila Tyralová,
v.r. koordinátor TKS za farnost Plesná
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Sčítání lidu
Po deseti létech, ve třetí dekádě měsíce března letošního roku,
proběhne v ČR sčítání lidu.
Sčítání lidu, dle zákona č. 332/2020 o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021, je povinné pro všechny osoby, které mají o půlnoci z pátku
26. na sobotu 27. března trvalý, nebo přechodný pobyt nad 90 dnů
na území ČR. Při nedodržení tohoto zákona hrozí pokuta 10.000 Kč. Sečíst
se musí každá osoba bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk,
svéprávnost a zdravotní stav.
Sčítání se týká také všech cizinců přítomných v daný okamžik v ČR.
Požadované údaje bude možno předat prostřednictvím elektronického
formuláře na www.czso.cz/csu/scitani2021/scitani-online nebo v mobilní
aplikaci.
Česká pošta zajišťuje sčítací komisaře, jejichž úkolem bude informovat
všechny osoby, které nevyužijí možnost elektronického sčítání,
o listinném sčítání, předat jim sčítací formulář a po jeho vyplnění
ho vyzvednout.
V rámci urychleného předávání informací si předem můžete připravit
tyto podklady:
- občanský průkaz, cestovní pas, elektronický průkaz nebo datovou
schránku
- informace o bydlení – celková plocha v m2, počet místností
- způsob vytápění a zdroje energií.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.
První sčítání lidu na našem území se uskutečnilo v době RakouskoUherska v roce 1869, kdy v Děhylově bylo napočítáno 439 obyvatel,
kteří žili v 60 domech.
V nově vytvořené Československé republice se první sčítání lidu
uskutečnilo k 15. únoru 1921. K tomuto datu žilo v Děhylově 719 obyvatel
ve 108 domech.
Při posledním sčítání v roce 2011 žilo v Děhylově 664 obyvatel ve 200
domech. Z uvedených údajů je patrný vysoký nárůst úrovně bydlení.
Nejvíce obyvatel v Děhylově bylo zaznamenáno při sčítání v roce 1930,
kdy zde ve 132 domech žilo 765 obyvatel. Kdy asi bude tento počet
obyvatel překonán?
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Jubilanti v I. čtvrtletí roku 2021
V lednu oslavili své narozeniny:
pan Zdeněk Krejčí 70 let
pan Miroslav Matěj 75 let,
V únoru oslavily své narozeniny:
paní Mária Vojtušová 70 let
paní Daniela Holaňová 70 let
V březnu oslavila své narozeniny:
paní Helena Kojdecká 70 let
Všem přejeme pevné zdraví, lásku a vzájemné porozumění.
Poslední rozloučení
V loňském roce jsme se navždy rozloučili s těmito našimi spoluobčany:
Únor - Pavel Petruška (1969)
Duben - Rajmund Libscher (1935)
Květen - František Šebesta (1934)
Srpen - Petr Bobák (1964)
Říjen - Jaroslava Krejčířová (1927)
Helena Ruská (1944)
Prosinec - Lydia Pitelová (1941)
Jarmila Bobáková (1944)
Všichni žijí stále v našich vzpomínkách ...

Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad Děhylov oznamuje občanům, že kontejnery na velkoobjemový
odpad, včetně sběru nebezpečného odpadu, budou přistaveny na ulici
K hradlu na zpevněné ploše u železničního nádraží v sobotu 29. května
2021 od 12:00 – 15:00 hodin. Abychom dosáhli plynulosti při vykládce
odpadů, doporučujeme Vám, abyste ke kontejnerům přijížděli po ulici
Ke koupališti (kolem Sokolského hřiště) a K hradlu.
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Úklid chodníků
Vyzýváme občany, z jejichž zahrad přes ploty a plotové podezdívky
přerůstají keře a jiné tzv. živé ploty do prostoru přilehlých chodníků, aby
tyto porosty z veřejné komunikace odstranili. Porosty ztěžují provádění
prací při řádné údržbě chodníků a dochází také k poškozování používané
obecní techniky. Jestliže nebudou tyto porosty Vámi odstraněny,
budou je muset odstranit pracovníci obce, kteří mají hlavně v jarních
a letních měsících spoustu jiných důležitějších prací souvisejících
s údržbou obecního majetku. Naše veřejné přístupové komunikace jsou
v posledních létech velmi dobře udržované i díky používané technice.
Nutno si uvědomit, že správnou údržbou jde především o bezpečný
pohyb po těchto komunikacích, proto bychom si měli kolem svých
domovů při jarním úklidu ostříhat a ořezat porosty přesahující přes
naše ploty stejně jako ořezat větve ovocných stromů rostoucích blízko
plotů. Z těchto stromů v letních měsících padají přezrálé plody (třešně,
jablka, švestky) na veřejnou komunikaci. Určitě nám stojí ta trochu
námahy za to, abychom měli před našimi domy čisto a bezpečno.
V roce 2019 jsme vyhlásili druhý ročník fotograﬁcké soutěže
„DĚHYLOVSKÉ OKO “
Všem, kteří rádi fotografují, nabídlo toto téma hlubokou inspiraci
a velké možnosti. Krásnou přírodu v každém ročním období,
západ či východ slunce a mnoho dalších, to vše a mnohem
více, mohli zachytit naši fotografové. Přesto se do druhého kola
soutěže přihlásili pouze 4 autoři s celkovým počtem 21 fotografií.
Porota provedla vyhodnocení došlých snímků a vybrala ty nejlepší.
Samozřejmě jsme přihlíželi nejen ke kvalitě fotografií, ale také k dodržení
tématu.
Na prvním místě se umístil, stejně jako v minulém ročníku pan Václav
Kupka s nádhernou fotografií „Východ slunce u posedu“. Druhé místo
obsadil rovněž Václav Kupka s fotografií „Slunce jde spát“. Na třetím místě
se umístila paní Holušová se svou fotografií „Večerní přelet nad Štěpánem“
Všem vítězům upřímně blahopřejeme a ostatním fotografům moc
děkujeme za účast. Vítězné fotografie budou zdobit obecní úřad a zároveň
všechny fotografie nás budou provázet v roce 2022 v obecním kalendáři.
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1. místo: Východ slunce u podedu
Václav Kupka
2. místo: Slunce jde spát
Václav Kupka

3. místo: Večerní přelet nad Štěpánem
Šárka Holušová
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ZPRÁVIČKY Z „VESELÉ ŠKOLIČKY“
V úterý 1. září 2020 otevřela naše školička bránu dětem a jejich
rodičům. Prázdninám jsme zamávali a uvítali jsme nový školní rok
2020/2021 ve vyzdobených a útulných prostorách MŠ Děhylov, které
připravila paní učitelka Pavlína Vitásková. Třída je věkově smíšená
od 2,5 do 7 let. Školní vzdělávací program s názvem „Hrajeme si se včelími
medvídky“ je program tříletý, děti provází na jejich cestě za poznáním
kamarádi Čmelda a Brumda. Tento program je doplněn o vzdělávací
program „PŘEDŠKOLÁČEK“, který se zaměřuje na přípravu dětí
s povinnou předškolní docházkou, který má usnadnit vstup do 1. třídy
ZŠ. Dětem se věnuje paní učitelka Pavlína Vitásková a paní učitelka
Bc. Lenka Múdriková. Paní Anežka Homová dětem vydává stravu a dbá
na čistotu a hygienu všech prostor MŠ.
Školní rok 2020/2021 se měl nést ve znamení akcí pro děti jako
divadýlka, lyžařský a plavecký výcvik, poznávací výlety, karneval, besídky
a jiné. Rodičům a dětem byli představeny doplňkové a nadstandardní
aktivity, které zajišťují externí lektoři (lyžování na sjezdovce, plavání
v krytém bazénu, angličtina). Vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci se spoustu akcí a činnosti nemohly uskutečnit.
Od 1. března 2021 MATEŘSKÁ ŠKOLA zajišťuje dětem s povinnou
předškolní docházkou distanční vzdělávání. Tyto děti obdržely
9. března 2021 od naší školičky tašku s pomůckami, které využívají k výuce
„na dálku“. Pravidelně každé pondělí rodičům přichází na email nabídka
činností a aktivit pro jejich děti. Ostatním dětem nabízíme dobrovolné
aktivity a činnosti, které jsou uveřejněny na webových stránkách školy
www.msdobroslavice.cz.
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Naše školička se zúčastnila výtvarné soutěže DDM Hlučín JARNÍ CVRLIKÁNÍ.

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 bude probíhat od pondělí 10. května
do pátku 14. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
z důvodů nepříznivé epidemiologické situace. Zákonný zástupce dítěte
je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2021 pěti let). Děti, kterým byl (bude)
při zápisu do ZŠ v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden
rok. Bližší informace a dokumenty budou zveřejněny od 13. dubna 2021
na webových stránkách školy www.msdobroslavice.cz a vstupních dveří
MŠ.
Personál mateřské školy děkuje za ocenění a úžasnou zpětnou vazbu
našim rodičům.
Bc. Ivana Břusková, ředitelka MŠ

11

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚHYLOV
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
SE BUDE KONAT V PÁTEK 16. DUBNA 2021
OD 12.00 DO 16. 00 HODIN
ZAPSÁNY BUDOU DĚTI, KTERÉ DO 31. 8. 2021 DOVRŠÍ
ŠESTI LET.
VÍCE INFORMACÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY:
WWW.ZSDEHYLOV.CZ, KDE BUDOU INFORMACE
AKTUALIZOVÁNY PODLE SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ
SITUACE NEBO NA TEL.Č.595057037
MAIL: ZS.DEHYLOV@CENTRUM.CZ

Výuka on-line pokračuje… jak probíhá na naší škole?
Stejně jako příchod teplých slunečních dnů očekáváme všichni
návrat dětí do školních lavic. Jaká je prognóza víme všichni z médií,
ale i ta se každou chvíli mění. Žáci některých ročníků jsou na on-line
výuce již od podzimu a i ti nejmenší se opět připojili od 1. března. Tato
situace není náročná jen pro žáky, ale i pro rodiče a pedagogy. Děti
ztrácí motivaci, je stále obtížnější vymýšlet aktivity, které jsou pro ně
zajímavé a udrží jejich pozornost před monitorem. K tomu se přidávají
technické problémy s připojením a technikou, které se však daří zvládat
a pracujeme na jejich odstranění na obou stranách. Škola v tomto směru
zapůjčila rodinám 25 notebooků, které děti potřebovaly k připojení
do platformy Microsoft Teams. Bohužel pouhý kontakt učitele a žáků
i samotných žáků mezi sebou nestačí, chybí sociální kontakt, povídání
si o běžných věcech, zážitcích. Proto necháme žáky, aby nám tyto
informace, ať už při společné snídani on-line nebo na začátku hodiny,
sdělili. A i tak se může stát, že vám na začátku hodiny do kamery
kouká křeček, kočka nebo pejsek. Prostřednictvím kamery se navzájem
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pouštíme do svých domovů, vídáme ostatní členy rodiny a komunikujeme
s nimi. Obrazně řečeno jsme si tak v této době mnohem blíž, než
za běžného fungování školy. Velký respekt proto patří rodičům, kteří
museli tuto situaci přijmout a vypořádat se s ní dle svých možností.
Distanční výuka probíhá ve všech ročnících minimálně tři hodiny
denně, jsou zapojeni všichni pedagogové, včetně asistentek pedagoga
a paní vychovatelky. Žáci se speciálními potřebami mají navíc dvě
hodiny týdně individuálně se svou asistentkou. Pro rodiče žáků
5. ročníku byly uspořádány třídní schůzky on-line a v dubnu proběhnou
i pro ostatní ročníky. Po celou dobu distanční výuky probíhají
individuální konzultace pro rodiče s třídními učitelkami. Dle doporučení
MŠMT pracují zaměstnanci na home office s tím, že do školy si jezdí
připravovat materiály, vyzvedávat odevzdané úkoly a následně žákům
nové předávat prostřednictvím schránek. Každý týden probíhá porada
pedagogické rady, kde řešíme nejen výuku, ale i další provozní věci
a plán na budoucí týden. Po dobu uzavření školy jsme vybavili zbývající
třídy interaktivními tabulemi, pořídili nový výškově stavitelný nábytek
a pomůcky do tělocvičen. Děti se tedy budou moct po nástupu zpět
na co těšit. Zejména interaktivní tabule budou po současném osvojení
si technických dovedností plně využity.
Přeji vám krásné prožití velikonočních svátků, pevné nervy se současnou
situací a především hodně zdraví!
Svým kolegyním a všem pedagogům chci popřát ke Dni učitelů,
který se slaví 28. 3. na den narození Jana Ámose Komenského, spoustu
šťastných dětských obličejů, nových nápadů a zajímavých webových
stránek při on-line výuce, ale zejména spokojenost v profesi, kterou jste
si zvolili tak, aby vás naplňovala a činila šťastnými!
Mgr. Simona Kovaříková
ředitelka školy
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Ahoj lidi,
moc mne těší vaše návštěvy. Chodíte za mnou z Dobroslavic, Děhylova,
ale i z Hlučína a Ostravy. Přinášíte do mé galerie své výrobky a to mi dělá
největší radost. Těším se z toho, že si doma sednete se svými dětmi,
nebo vnuky a něco pro mne vytvoříte.
Mohou to být lodičky ze dřeva a kůry, figurky ze dřeva a lesních plodů,
panenky z ponožek a bavlny, malované kameny, figurky z moduritu
a hlíny. Zavzpomínejte na mládí, co všechno jste uměli dělat a naučte
to své potomky. Nemusí to být „Umělecké dílo“ ale něco prostě od Vás.
Ale mám prosbu na vás všechny, kterým dělá radost vytvořit něco
pěkného. Jak víte, když si někdo něco ode mne vezme, nemusí mi nic
nosit zpátky, ale měl by se „vykoupit“ dobrým skutkem dle své vlastní
úvahy. Když tedy vytvoříte něco, co si někdo odnese, může se každý
váš výrobek změnit v dobrý skutek. Vyrobte jich tedy více a doneste je
do domku proti břízkám, na začátku stezky ke mně. Odtud budu mou
galerii pravidelně doplňovat.
Nenoste mi, ale prosím nic, co jste vy, nebo vaší blízcí nevytvořili.
Kupované věci, reklamní věci, suvenýry, potraviny a podobně mi nedělají
dobře a snažím se jich co nejrychleji zbavit.
Od vánoc cítím že se moje voda zlepšuje. Není to ještě ono, ale na jaře
se to ještě zlepší.
Největší radost budu mít, když moje voda bude pitná a vy všichni
tu budete za mnou na ni chodit.chatoviště u řeky Opavy a v oblasti
Rybárny. K těmto případům vyjížděl Sbor dobrovolných hasičů Děhylov,
kteří pomáhali odčerpávat naplavenou vodu, která se bohužel často
tlačila spodní vodou zpět
a tak výjezdů muselo být více. Obec tímto děkuje SDH Děhylov za jejich
práci a pomoc při říjnových povodních.
Vaše Studánka u hájovny
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ČZS ZO Děhylov
Vážení přátelé,
dovolte Vás jménem všech zahrádkářů v Děhylově pozdravit. Doufáme,
že se naše přání splní a budeme moci pokračovat v naší činnosti. Moc
si to všichni přejeme. Pokud se to podaří, chceme uskutečnit 25.6.2021
tradiční páteční posezení a obnovit činnost celé moštárny. Věříme,
že překonáme všechny útrapy.
Oldřich Slavík
Předseda ČZS ZO Děhylov

Myslivci Děhylov
Členové mysliveckého spolku na konci roku začali s přikrmováním zvěře,
proto aby nestrádala a nepáchala škody na lesním porostu. Pro tento
rok to byl zakoupen mačkaný ječmen a granule s léčivem pro spárkatou
zvěř a mix zrní pro bažanty. Na konci roku proběhlo v lese každoroční
zdobení vánočního stromu pro děti ZŠ Děhylov a Dobroslavice. Dále
se pak myslivci snažili o snižování stavu zvěře myslivosti škodící.
Začátkem roku se členové pustili do oprav prostorů myslivecké
chaty, kde došlo na částečnou rekonstrukci kuchyně. S příchodem jara
se uskutečnily opravy mysliveckých zařízení a úklidu kolem naší chaty.
Dále pak naši členové uklízeli své revíry od plastů a dalšího smetí, které
nám návštěvníci v lese zanechali.
Pro tento rok plánujeme opět Zvěřinové hody na konec měsíce června
a další akce, avšak vše záleží na pandemické situaci. O datumu konání
akcí vás budeme včas informovat.
V brzké době budeme tak jako v loni zazvěřovat honitbu bažanty.
Také bychom chtěli poprosit návštěvníky přírody, aby se chovali pokud
možno tiše v lese a na polích a nepouštěli své neovladatelné psy
na těchto místech, protože se v tomto období rodí mláďata a potřebují
klid.
S přáním pevného zdraví za MS Děhylov René Pchálek
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Loděnice Děhylov – Koncerty a kulturní akce JARO 2021
Stejně jako každou sezonu i letos připravujeme již dlouho
dobu dopředu kulturní a společenské akce, na které
bychom vás rádi pozvali. Doba kulturním akcím zrovna
nepřeje, ale věříme, že se pandemická situace zlepší,
a vy tak budete mít možnost vybrat si z naší bohaté
nabídky. Loděnice je tady pro Vás již přes 30 let, a taky
na letošní sezonu máme připraveno spoustu kulturních
akcí i zajímavých novinek. Snažíme se nyní také využít
čas omezení provozu například k rozsáhlejší rekonstrukci
a modernizaci naší kuchyně s následným rozšířením
sortimentu jídel a také opravy a rekonstrukce exteriéru.
14.5.2021 - ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Tradiční koncert Roberta Křesťana s Druhou Trávou,
který k Loděnici neodmyslitelně patří již od roku 1997
a letos tedy u nás vystoupí již po dvacáté páté! Pokud
to protikovidová opatření dovolí, zahájíme letos koncertní
sezonu právě touto dlouhodobě dle mého názoru
nejlepší kapelou svého druhu nejen v České či Slovenské
republice. Přestože bývá často označována jako
bluegrassová, tak již od počátku existence mixuje více
stylů. Druhá tráva dosud vydala 18 alb v Čechách i USA
a jako jedna z mála českých kapel absolvuje pravidelně
každý rok turné po Spojených státech. Jako předkapela
vystoupí ostravská autorská bluegrassová kapela
TYGRASZ. V případě protikovidových opatření věřím,
že bychom koncert stejně jako loni posunuli o pár týdnů
někam do první poloviny prázdnin.
4.6.2021 - POKÁČ – velký letní koncert
Vynikající a aktuálně velice populární český písničkář
a textař hrající na kytaru a ukulele, se na pódiu na Loděnici
v Děhylově objeví již třetí rok za sebou, a to v pátek
4. června ve 20 hodin večer. Promyšlené texty na aktuální
témata a skvělé melodie milují lidé napříč generacemi
a mnozí čekají kdy vyjde další Pokáčova Rychlovka
na Frekvenci 1, nové Pokáčovo demo, nebo skvělý nový
song na Youtube. A Pokáč to fakt umí! Loni jsme kvůli
opatřením museli omezit počet vstupenek na 1000,
tak uvidíme.
8.6. – 13.6. LETNÍ ŠAPITÓ - FESTIVAL DIVADEL
A tady je kulturní lahůdka, která tu ještě nebyla. Ve druhém červnovém týdnu postavíme
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na louce na Loděnici cirkusové šapitó, kde se uskuteční nový, letní divadelní festival
s názvem Letní šapitó - festival divadel.
Celý týden vždy v podvečer poběží různá divadelní představení s těmi nejlepšími
českými herci. V dopoledních hodinách jsou naplánovaná představení pro děti.
Zde krátký výčet představení, více informací pak na www.letnisapito.cz:
úterý 8.6.2021 - LORDI
(účinkují: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Kotecký)
středa 9.6.2021 -TALK SHOW S TATIANOU DYKOVOU/VILHELMOVOU (dále účinkují:
Klára Trojanová/Pollertová, Peter Serge Butko, Michal Kindl)
čtvrtek 10.6.2021 - DRAHÁ LEGRACE
(účinkují: Jan Čenský, Ladislav Županič/Miloslav Mejzlík, Josef Carda/Pavel Kikinčuk,
Eva Čížkovská)
pátek 11.6.2021 - BENÁTKY POD SNĚHEM
(účinkují: Bára Jánová, Mira Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl)
sobota 12.6.2021 - NA ZLATÉM JEZEŘE
(účinkují: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika Procházková, Jaromír Nosek a další)
neděle 13.6.2021 - MADAME RUBINSTEIN
(účinkují: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána)
18.6. – MŇÁGA A ŽĎORP
Mňága a Žďorp – kdo by neznal - je česká rocková
hudební skupina pocházející z Valašského Meziříčí
v čele s frontmanem, zpěvákem a textařem Petrem Fialou.
Formovala se již od roku 1983 a patří mezi nejvýraznější
hudební kapely české porevoluční éry. Na Loděnici
vystoupila v minulosti dvakrát na festivalu Za Vodou. Její
skladby jsou notoricky známé a stále dokážou roztančit
publikum všech generací.
25.6. – VLASTA REDL s Kapelou – velký letní koncert
Vlasta Redl – jak sám o sobě píše - samorostlý
všeuměl - skladatel, textař a zpěvák, spisovatel,
studiový hráč, aranžer, hudební režisér a producent,
podílel se na téměř 60 albech, taktéž autor divadelní
a filmové hudby. V minulosti jsme si s ním zazpívali
jeho již zlidovělé písničky na Loděnici na festivalu
Za Vodou v roce 2006. Nyní vystupuje se svou novou
kapelou složenou z těch nejlepších jazz-bluesových
československých muzikantů. A ti fakt umí jeho skvělé
písně bezvadně podepřít a pozvednout do nových
dimenzí.
Sledujte nás na www.lodenice.com, facebooku a instagramu a přijďte nás brzy navštívit.
Jiří Zapletal
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Pálení zbytků ze zahrady
Jako každý rok na jaře (ale nejen na jaře) se v tomto období začíná
objevovat starý známý nešvar, a to vykuřování svých sousedů spalováním
všemožných zbytků ze zahrady.
Někteří naši spoluobčané na svých zahradách spalují všechno, co hoří
i nehoří kdejakým způsobem, především však tak, že spalovaný odpad
vytváří více či méně souvislé smogové zamoření okolního prostoru. Někdy
to vypadá tak, jako by armáda nacvičovala dobytí nepřátelského území pod
dýmovou clonou. Vzduch se nedá dýchat, nedá se vycházet z domu, prádlo
sušící se na šňůře je třeba znovu prát. Tito lidé otravují životní prostředí nám
všem a také nám všem poškozují zdraví.
Každý občan má možnost uložit zbytky ze zahrady do příslušných
sběrných nádob OZO a následně nechat odvézt k likvidaci. Navíc před
několika lety měl každý občan možnost pořídit si prostřednictvím obce
zdarma kompostér. Proč tedy stále mezi námi existuje i přesto celá řada
vykuřovačů? Nejen, že neberou ohledy na své sousedy, ale ani na sebe
a své blízké. Neuvědomují si, že jedovaté zplodiny z kouře škodí i jim
a jejich rodinám. Vzduch, který pronikne do domu není čistější než ten, který
se okolo tohoto domu nachází.
Některé obce v našem okolí v boji s tímto, do té doby nekonečným,
nešvarem přijaly odpovídající vyhlášku a spalování odpadu na svém území
zakázaly. Zřejmě udělaly dobře, protože to docela funguje, hrozba pokut
většinou dělá své.
To musíme přijmout také podobnou vyhlášku, abychom zatočili
s bezohlednými sousedy? Abychom si mohli v klidu sednout na svůj dvůr,
na svoji zahradu a nepřipadali si přitom jako při útoku zbraní hromadného
ničení? Abychom se nemuseli bát vyjít ven se svými dětmi a vnoučaty?
Je třeba, aby si každý uvědomil, že moje svoboda končí tam,
kde začíná svoboda někoho jiného. Lidé vzpamatujte se, berte ohledy
na své spoluobčany a přestaňte pálit odpad !!!!
Ing. Jaromír Víteček
člen rady obce

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 červnu 2021
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.6.2021, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí
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Kam s odpadem

Kam s odpadem

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů má každý
občan povinnost třídit odpad.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů má každý občan povinnost třídit odpad. Svoz domovního
Svoz domovního
odpadu zajišťuje
firma:odpadu zajišťuje firma
OZO
Ostravas.r.o.,
s.r.o., ul.
č.444,
719 00719
Ostrava-Kunčice
OZO
Ostrava
ul.Frýdecká
Frýdecká
č.444,
00 Ostrava-Kunčice
Kam
volat
Kam
volatkdyž:
když:
potřebuji objednat nebo odhlásit popelnici

Obecní úřad
595 057 028
Děhylov

můj odpad není odvážen tak, jak by měl

OZO Ostrava,
596 101 127
provozovna 1

potřebuji vyměnit poškozenou popelnici

Obecní úřad
595 057 028
Děhylov

potřebuji se zbavit stavebního odpadu

OZO Ostrava,
596 251 220
provozovna 5

Komunální odpad – kam s ním?

Komunální odpad – kam s ním?
Směsný
odpad
odkládejte
do sběrných
běžnýchnádob
sběrných
nádob
Směsnýkomunální
komunální odpad
odkládejte
do běžných
(za úplatu)
–
(zapopelnic.
úplatu) – popelnic.
Odpad ze zeleně odkládejte do hnědých sběrných nádob (za úplatu)
Odpad ze zeleně odkládejte do hnědých sběrných nádob (za úplatu) – popelnice ve
– popelnice
ve vegetační období od 1.4. do 30.11. kalendářního roku.
vegetační období od 1.4. do 30.11. kalendářního roku.
PET láhve a nápojové kartony-tetra pack vhazujte do žlutých
kontejnerů.
vyhozením
uzávěr
povoltedoažlutých
láhevkontejnerů.
sešlápněte,
PET láhve aPřed
nápojové
kartony-tetra
pack vhazujte
Před ušetří
uzávěr
a láhev
ušetří se tím téměř
1/3 místa.vyhazovat
Do
se vyhozením
tím téměř
1/3povolte
místa.
Do sešlápněte,
těchto kontejnerů
je možno
těchto
kontejnerů
je
možno
vyhazovat
i
plastové
nádoby,
kelímky
od
mléčných
i plastové nádoby, kelímky od mléčných výrobků a jiné výrobky označené
výrobků a jiné výrobky označené značkami, jejich loga nejdete na kontejneru, rovněž
značkami,
jejich
nejdete
na kontejneru,
zdevýrobky
můžete
vhodit
zde můžete
vhoditloga
nápojové
kartony-tetra
pack. Nesmírovněž
se vhazovat
z PVC.
nápojové kartony-tetra pack. Nesmí se vhazovat výrobky z PVC.
Sklo
vhazujte do
zelených
kontejnerů
– zvonů, lze
vyhodit
také
skleněné
láhve také
Sklo
vhazujte
do
zelených
kontejnerů
– zde
zvonů,
lze
zde
vyhodit
od
nápojů,
střepy
a
tabulové
sklo.
Nesmí
se
vhazovat
keramika,
porcelán,
zrcadla,
skleněné láhve od nápojů, střepy a tabulové sklo. Nesmí se vhazovat
drátěná skla a autoskla.
keramika, porcelán, zrcadla, drátěná skla a autoskla.
Papír
modrého
kontejneru
(noviny,
časopisy, kartony).
Papírvhazujte
vhazujte dodo
modrého
kontejneru
(noviny, časopisy,
kartony).
Nebezpečný odpad odneste do pojízdné sběrny nebezpečných odpadů,
Nebezpečný
odneste zpravidla
do pojízdné 2x
sběrny
nebezpečných
odpadů,nevhazujte
která je v
která
je v obciodpad
přistavena
ročně.
Tyto odpady
obci
přistavena
zpravidla
2x
ročně.
Tyto
odpady
nevhazujte
do
běžných
nádob.
do běžných nádob.
Stavební odpad není součástí komunálního odpadu, proto se likvidace
Stavební odpad není součástí komunálního odpadu, proto se likvidace jakéhokoli
jakéhokoli
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množství provádí za ceny podle platného ceníku firmy OZO Ostrava.
Likvidace čisté stavební suti je 6x levnější než likvidace směsi suti
s jinými odpady.
E-BOX
Obec ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodla usnadnit
občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má
nyní možnost zanést do červeného kontejneru: video přehrávače,
DVD přehrávače, radiopřijímače, dálkové ovladače, sluchátka,
videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např. teleobjektivy, blesky apod.), herní konzole, videohry
včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické hračky
(např. autodráhy, vláčky, RC modely apod.), mobily, kalkulačky,
telefony, discmany nebo MP3 přehrávače, baterie do spotřebičů.
Do E-boxu nepatří: baterie do automobilů, úsporné zářivky a baterky
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také
zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice,
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá
většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak
přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
Sběr a třídění oděvů
Každý občan má nyní možnost zanést do bílého kontejneru, nepotřebné
oděvy, boty a hračky k ekologickému využití.
Sběr jedlých olejů a tuků
Od dubna 2021 je nepodnikajícím občanům k dispozici popelnice na sběr
jedlých olejů a tuků. Oleje můžete nosit v odpovídajících uzavřených
PET lahvích a předávat je k uložení přímo do kanceláře obecního úřadu,
a to pondělí v čase od 15:00 – 17:00 hodin.
Upozornění OZO Ostrava
Při svozu velkoobjemového odpadu od r. 2021 již nebudou v souladu
se zákonem č. 542/2020 od občanů přijímány staré pneumatiky. Tyto
je možno odevzdávat v autoservisech, pneuservisech.
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Oprava mostu silnice I/56 v Ostravě-Přívoze

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava přip
historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě. Jed
Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím
Správysměr
Ostrava
připravuje
dopravních spojnic
Hlučínsko
podstoupí nezbytnou rek
přibližněna
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května do
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letošního roku.
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Finanční návrh projektanta pro předmětnou opravu je cca 18 milionů Kč
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staveb Dopravního
podniku
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Přeji hezký den

Podobné informace najdete dříve na našem
Twitteru:
Mgr. Miroslav Mazal
OLK: https://twitter.com/RSD_Olomoucky
tým komunikace
MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezskyŘeditelství
(kliknout,
zkopírovat
silnicnebo
a dálnicadresu
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Wolkerova 951/24a
do adresního řádku).
Olomouc 779 00

mobil: 607 053 978
Děkuji Vám za pomoc při informování o nutné
opravě.
www.rsd.cz, miroslav.mazal@rsd.cz
Přeji hezký den

Mgr. Miroslav Mazal
tým komunikace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Wolkerova 951/24a
Olomouc 779 00
mobil: 607 053 978
www.rsd.cz, miroslav.mazal@rsd.cz
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