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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 2021
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.8.2021, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Vážení spoluobčané,
počátkem června byla zahájena oprava mostu přes řeku Odru
v Ostravě – Petřkovicích. Důsledky této opravy se budou téměř půl
roku dotýkat života v naši obci. V průběhu opravy je most, s výjimkou
vozidel integrovaného záchranného systému a hromadné dopravy, pro
veřejnou dopravu zcela uzavřen. Pro období opravy byly stanoveny
dvě objízdné trasy. Jedna vede přes Ludgeřovice a Koblov. Ta je ale
určena pouze pro motorová vozidla do 3,5 t. Druhá objízdná trasa vede
z Hlučína přes Děhylov do Ostravy – Poruby. Tato trasa je určena pro
všechna motorová vozidla bez omezení. Je sice pravda, že řidiči, kteří
znají dopravní situaci v nejbližším okolí, se snaží úseku přes Děhylov
vyhnout tím, že využívají spojení mezi Dolním Benešovem a Hájem ve
Slezsku s možností nájezdu na rychlostní komunikaci R 11 u Hrabyně.
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Nicméně dopravní situace v naši obci, obzvláště v období dopravních
špiček, je zlá. V květnu, kdy nám ŘSD oznámilo rozhodnutí MSK
o stanovení objízdných tras, jsme požadovali záruky pro případ
poškození některých nemovitostí v důsledku zhuštěné dopravy v obci.
Pro možnost případné reklamace poškozených nemovitostí v důsledku
zhuštěné dopravy nám bylo doporučeno, aby si občané zdokumentovali
stav svých nemovitostí na počátku výluky (např. fotodokumentace
s datem jejího pořízení) a po jejím skončení. ŘSD se zavázalo, že
v průběhu výluky a po jejím skončení provedou měření hustoty dopravy
v naši obci. Věřím, že nikdo z nás, kdo žije podél ulice Porubské, nebude
muset pořízenou dokumentaci o stavu našich nemovitostí využít.
Příznivější zpráva je informace o umístění zábradlí podél strmého
chodníku na ulici Porubské pod křižovatkou s ulicí Výstavní. Dospělí
lidé i školní děti tak mají možnost zejména v zimních měsících, kdy je
chodník kluzký, využít zábradlí jako oporu.
Na podzim loňského roku jsme společně se společností Sázíme
stromy dosázeli keře podél plotu školního hřiště. Naší povinnosti
je zajistit údržbu a zalévání
vysázených keřů. Jaké ale bylo
naše zklamání, když jsme na
jaře letošního roku zjistili, že 16
z těchto vysázených keřů nám
někdo ukradnul. Nezbývalo
nám nic jiného, než-li scházející
keře dokoupit a znovu vysázet.
Věřím, že poté, co jsme mezi
keře
rozprostřeli
geotextilii
a celou plochu zamulčovali
vlastní štěpkou, už žádného
nenechavce nenapadne pěknou
výsadbu ničit.
Ing. Miroslav Honěk
starosta
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Úřední hodiny pošty Partner Děhylov na přelomu měsíce července
a srpna
Od 26.7.2021 do 6.8.2021 bude pracovnice pošty Parner Děhylov
čerpat řádnou dovolenou. Provozní doba v těchto dnech bude dočasně
omezena.

Provozní doba knihovny o prázdninách
Prázdniny se rychle blíží, proto přinášíme přehledné informace
o letním provozu knihovny. V období července a srpna bude v naší
Obecní knihovně omezena otevírací doba. V tomto období bude
otevřeno pouze dne 28.7.2021 a to od 17:00 do 18:00 hodin. Od září,
tedy konkrétně od 1.9.2021, bude knihovna otevřena opět každou středu
od 17:00 do 18:00 hodin.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme majitele psů, kteří nemají uhrazený poplatek, který byl
splatný do 31.3.2021, 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.
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Sázení stromů
Jednoho podzimního odpoledne měl pan starosta zajímavý telefonát.
S nabídkou spolupráce se mu ozvala nezisková organizace „Sázíme
stromy“, která je obecně prospěšnou společností oslovující firmy,
obce a dobrovolníky za účelem společného sázení stromů a keřů na
potřebných místech. Jelikož si všichni uvědomujeme, že stromů na naší
planetě ubývá a zároveň víme, jak důležitou zastávají funkci, nebylo pro
pana starostu rozhodování nikterak složité.
Hned ho napadla cyklostezka z Děhylova do Plesné. Od nápadu
k realizaci uběhla sice dlouhá doba, na které se podepsala zejména všem
známá epidemie nemoci COVID19, nicméně nakonec v sobotu 10. dubna
nastal „den D“, kdy se neziskovka a občané Děhylova konečně mohli
pustit do díla. Nejenže nezisková organizace sama přivezla všechny
stromy k výsadbě, ale i nářadí a vše potřebné k sázení. Naši občané zase
přiložili ruku k dílu a za dopoledne bylo vysázeno třicet pět krásných
mladých líp podél celé cyklostezky. Na naší obci je následná péče
o stromy týkající se zálivky a ošetření stromů. Všem dobrovolníkům moc
děkujeme!
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Jubilanti v II. čtvrtletí roku 2021
V dubnu oslavili své narozeniny:
pan Jiří Dedek 70 let
paní Eva Juchelková 75 let,
V květnu oslavily své narozeniny:
paní Danuše Cholevová 85 let
paní Vlasta Hoňková 70 let
paní Iva Hanáková 80 let
V červnu oslavil své narozeniny:
Pan Jan Lokoč 70 let
Všem přejeme pevné zdraví, lásku a vzájemné porozumění.

Páteční přátelská posezení ve sklípku moštárny
Český zahrádkářský svaz Děhylov v pátek 25. června 2021 po nucené
covidové odmlce obnovil
tradiční přátelská posezení ve sklípku
moštárny. Pro návštěvníky je připravená výborná domácí kuchyně. Tato
páteční posezení se uskuteční v pátky 23.7.2021, 27.8.2021 a závěrečné
posezení v pátek 24.9.2021. Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři Děhylov.

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.
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Ze života SDH Děhylov
Z jara započalo ve společnosti pozvolné rozvolňování opatření kvůli
onemocnění Covid 19. I v našem SDH jsme se začali probouzet a rozhodli
jsme se plánovat schůze, akce a tréninky. Dne 05.06.2021 v kulturním
domě v Děhylově proběhla řádná výroční schůze sboru. Kromě členů SDH
se schůze zúčastnili pozvaní hosté. Za naši obec byl přítomen starosta
obce Ing. Miroslav Honěk, za 13. okrsek opavského okresu, jehož je naše
SDH členem, se zúčastnil Ing. Václav Koterec a ze spřáteleného SDH
Dobroslavice se zúčastnil Martin Grézl. Byly projednány jednotlivé body
schváleného programu schůze a byly stanoveny nové úkoly pro rok 2021.
V rámci obecní akce související s odvozem velkoobjemového odpadu,
byla našim občanům nabídnuta pomoc. Občané nabídnuté pomoci využili
a odpad byl svezen z celkem 12 domácností. V květnu proběhly akce
spojené se sběrem železného šrotu a sběrem starého papíru. V souvislosti
s těmito akcemi naše SDH děkuje všem za velkou podporu.
S rozvolňováním začaly také první schůzky a tréninky mládeže, které
podle počasí probíhají na hřišti u ZŠ nebo v hasičské zbrojnici. Protože se
děti dlouho neviděly, byl uspořádán pochod z Děhylova do Dobroslavic
po Zaječí stezce, na kterém děti plnily předem připravené úkoly. Pro
sladkou odměnu si došly do Pizzerie v Dobroslavicích. S mládeží jsme se
zúčastnili také první soutěže v požárním útoku, která proběhla v Píšti. Dvě
starší družstva obsadily 5. a 6. místo. Mladší žáci obsadili 4. místo. Na další
soutěže se děti i nadále připravují. Rovněž začaly tréninky žen a mužů SDH.
Muži se již zúčastnili prvního kola Moravskoslezské ligy v Malenovicích,
kde obsadili 5. místo a získali tak první ligové body. Družstvo žen se zatím
soutěží nezúčastnilo, neboť jsou v družstvu nové členky, které prozatím
nejsou sehrané. Od druhého červnového úterý začaly první tréninky našich
dorostenců, které si pod svá křídla vzali a začali trénovat Terezie Juříčková
a Ondřej Kreuzer. Snad se obě družstva brzy sehrají a budou naši obec
dobře prezentovat na soutěžích v MS kraji.
Jednotka požární ochrany (JPO) obce Děhylov nemusela, ve druhém
čtvrtletí roku 2021, vyjíždět k řešení mimořádných událostí. V prostorech
opravované šatny byla položena dlažba a výmalba stěn. Schází provést
instalaci příslušenství, lavic, věšáků a polic, k ukládání prostředků osobní
ochrany. Po provedení těchto posledních prací bude šatna opětovně
sloužit pro účely členů JPO.
Za SDH Děhylov
Bc. Miroslav Chyla
starosta SDH
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Ukončení školního roku
Do konce školního roku 2020/2021 zbývá posledních pár dnů a my se
rozloučíme s dětmi, které odejdou na letní prázdniny, ale také s páťáky,
kteří po létě přecházejí na 2. stupeň jiných ZŠ. Předtím je čeká slavnostní
ukončení docházky na Obecním úřadě v Dobroslavicích, kde jim další
školní úspěchy popřejí také paní starostka Hana Bližňáková a pan
starosta Děhylova Miroslav Honěk. Žáci shlédnou fotoprezentaci svých
školních let od první do páté třídy. Vzpomenou si tak na některé zážitky,
které možná zapomněli. Tyto fotografie, společně s pamětním listem,
dostanou na památku, zároveň s dárečky od zástupců obou obcí.
Bohužel nikdo z nás nemůže s jistotou říci, jaká situace bude v této
zemi na podzim, konkrétně v září, kdy nás čeká zahájení dalšího
školního roku. Přála bych si, aby se vše vrátilo do „normálu“ a my mohli
opět fungovat tak, jak to bylo před pandemií Covid-19. Pokud se tak
stane, těším se na 1. září 2021, kdy opět přivítáme naše nejmladší žáky
a otevřeme jim dveře na společnou cestu za poznáním, novými zážitky
a přátelstvím.
Krásné léto všem!
Simona Kovaříková, ředitelka školy

Myslivci informují
Červen je mimo jiné měsíc myslivosti. Ve volné přírodě již jsou přírůstky
mladé zvěře (srnčata, zajíčci, kačeny, bažanti, koroptve a křepelky).
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Proto myslivci prosí spoluobčany, aby v honitbě nenechávali volně bez
dozoru pobíhat své psy a nebyli tam zbytečně hluční. Za což děkujeme.
Počátkem měsíce června probíhala senoseč zemědělci, kteří hospodaří
v celé naší honitbě MS Děhylov. Zde patří poděkování všem naším
členům, kteří velmi aktivně před kosením trávy vyháněli zvěř z kosených
luk a činili další kroky, aby ji velké žací stroje neposekaly. Proto v obci
Děhylov letos ani v jednom případě nedošlo ke zranění zvěře. Rovněž
i letos jsme zazvěřovali naší honitbu drobnou zvěří, a to především
pernatou - Bažant obecný. Také odchováváme i mladou bažantí zvěř
s cílem ji následně vysadit do honitby. Této činnosti se aktivně věnují
naší členové Eva Mikesková, Ladislav Řepka a další.

Jeden z našich členů Bc. Pavel Bochňák nově vede kroužek mladých
myslivců, který navštěvují děti z obcí Děhylov a Dobroslavice. Při
poslední schůzce tohoto kroužky byly dětem předváděny ukázky
výcviku lovecky upotřebitelných psů, a to konkrétně ohařů (viz foto).
V kroužku probíhá tématická výuka především o naší okolní přírodě
a v ní žijící zvěři, o jejím přikrmování, péči apod. Zájem z řad dětí je
o tuto mimoškolní aktivitu značný.
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Další důležitou informací je, že aktivujeme nové webové stránky
našeho spolku: www.msdehylov.cz, kde jsou např. informace o možnosti
pronájmu naši chaty v Děhylově a další aktuality o naší činnosti. Pronájem
chaty můžete rezervovat na tel.: 792361749 po 16 hodině.
Závěrem si vás dovolujeme pozvat na tradiční zvěřinové hody
s doprovodným programem, které se tentokrát budou konat
až 21.08.2021 od 13 hod. v areálu naši myslivecké chaty v Děhylově, na
ul.Zemědělské č. 207/16. Těšíme se na vaši hojnou účast.
S úctou Mgr. Roman
Rajský, předseda MS Děhylov
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Děhylov v době kovidové s výhledem
na tento rok (aneb co nás nezabije to nás posílí)
Jak všichni víme prožili jsme velmi těžké období, s kterým jsme se
ještě zcela nevyrovnali, ale které nám umožňuje se alespoň trochu
nadechnout a obnovit činnost našeho spolku. Na začátku minulého
roku jsme stihli uspořádat tradiční ples ke stému výročí založení Sokola
Děhylov. Tuto akci jsme vyšperkovali dlouho secvičovanou polonézou
ve skvělé choreografii paní Libuše Hudečkové. Následně jsme stihli
důstojně oslavit toto výročí slavnostní valnou hromadou dne 29. února
a to i s účastí zástupců dalších spolků aktivně působících v naší obci.
Na valné hromadě bylo, mimo jiné, předáno ocenění dlouholetým
činovníkům Sokola Děhylov.
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Součástí této valné hromady byla výstavku o historii TJ Sokola, včetně
vystavení kroniky vedené od jejího založení, řady cvičebních úborů,
různých cvičebních předmětů, mnoha fotografií z různých akcí. Nakonec
každý účastník mohl shlédnout více než 5-ti hodinový dokument,
zpracovaný panem Janem Malíkem a to téměř ze všech významných
sokolských akcí, za posledních více než 25 let. Oběma zmíněným členům
patří značný dík, neboť obě akce tím značně oživili.
Tím, že činnost Sokola je založena na skupinových akcích, byla naše
činnost v době koronaviru značně omezena. Pouze shodou okolností
se nám, v době částečného rozvolnění, podařilo uskutečnit 2 tenisové
turnaje a to bylo vše. Žádné stolně tenisové soutěže, žádné drakiády,
vánoční turnaje, sáňkovačky či jiné radovánky. Jen kovid.
Činnost Sokola jsme obnovili koncem dubna a v květnu proběhla
členská schůze, kde jsme naplánovali akce na tento rok s výhledem i na
rok příští. Tak kromě tradičního turnaje v tenise, bychom chtěli na konci
prázdnin udělat posezeni na Tenisáku se zábavným programem pro
děti, s hudbou a dalším programem, což jsme plánovali již minulý rok
v souvislosti s výročím Sokola. V prvním víkendu v říjnu připravujeme
návštěvu Rychlebských hor. I tam jsme se chtěli jet podívat už v minulém
roce, ale se zřejmých důvodů jsme museli zájezd zrušit. Tentokrát by to
mělo být na 3 dny, neboť tento opomíjený kout naší republiky je krásný
a je tam co vidět. Pak by měla proběhnout drakiáda, pokud bude zima
jako tento rok tak sáňkovačka a opět valentýnský ples.
Pokud jde o naše investiční cíle, chtěli bychom na podzim opravit
fasádu Tenisáku a také ji natřít, ať se budova projasní a trošku zlepší
vzhled. Co považuji za prioritu je však výstavba dětského hřiště
v prostoru bývalého volejbalového hřiště na Tenisáku. Tuto akci, která je
pro život obce naprosto nezbytná nejsme schopni zvládnout vlastními
silami. Proto jsme se spojili s obcí, která je schopna prostřednictvím
dotací tuto akci, za naši pomoci, realizovat. Jde o to připravit veškeré
podklady k podání žádosti, tak aby tato dotace byla nám příští rok
schválena. Proto za Sokol prohlašuji, že udělám vše pro to, aby se
tenisák stal příjemným nejen pro dospěláky a sportovce, ale i pro rodiče
dětí, kteří si mohou odpočinout, neboť jejich děti budou mít zajištěnou
zábavu.
JUDr.Mario Hanák,
předseda TJ Sokol Děhylov
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Loděnice Děhylov – Koncerty a kulturní akce Léto 2021
Předem se Vám chci omluvit za přesunuté červnové akce, do kterých
nám ještě zasáhla protikovidová opatření. Těšili jsme se na Letní
Divadelní Šapitó, které nešlo jinak než přesunout, a to až na červen
2022. Nový termín jsme museli hledat pro Roberta Křesťana a jsem moc
rád, že se našel termín pro koncert Pokáče. Takže nyní vypadá přehled
koncertů takto:
13.8.2021 - IMT SMILE
14.8.2021 - ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
20.8.2021 - ŽALMAN A SPOL
9.9.2021 - POKÁČ
24.8.2021 - MALINA BROTHERS
O Robertu Křesťanovi a Pokáčovi jsem psal již v minulém čísle, tak
nyní se pokusím krátce představit zbývající tři účinkující.
IMT SMILE
Největší hudební vystoupení, co do počtu diváků, bude asi slovenská
hudební lahůdka IMT SMILE s obrovským nábojem, která vždy totálně
strhne publikum a na Slovensku
vyprodává stadiony. U nás
vystpupí v rámci letního turné,
kdy v Čechách zahraje tři
koncerty, jak už to bývá (Praha,
Brno, Ostrava – tedy u nás na
Loděnici). Kapela hraje od roku
1992
svým
nezaměnitelným
stylem, dá se říct poprockový
world music. Založili jí a stále
zde účinkují bratři Ivan a Miro
Táslerovi z Prešova a jezdí za nimi
fanoušci z velké části východní
Evropy.
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DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

ŽALMAN A SPOL
Není potřeba moc představovat. Pavel Žalman
Lohonka právem patří mezi české folkové legendy
a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české
folkové scény. S Minnesengry nahrál 9 alb a později
vydal dalších 19 autorských desek a 7 výběrů. Na nich
lze nalézt více než 250 písní. Zasloužil se o popularizaci
lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich tak
dostaly příležitost zlidovět podruhé. Žalman působí na
hudební scéně již od roku 1968. Na Loděnici si zahrál
naposledy na festivalu Za Vodou v roce 2004.

MALINA BROTHERS
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista
Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním
bluegrassovém projektu nazvaném
Malina Brothers, ke kterému přizvali
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku
(Spirituál
kvintet).
Za
několik
posledních dekád se objevili jako
hudebníci či producenti snad na
všech důležitých albech tohoto žánru
u nás. Mj. spolupracovali s Robertem
Křesťanem, Pavlem Bobkem, Věrou
Martinovou, Charliem McCoyem aj.
Mají za sebou řadu koncertů v USA.

Tak tímto koncertem bychom chtěli velice stylově ukončit na konci září hudební
sezonu na Loděnici. Restaurace však zůstane v provozu celoročně, a to zejména
o víkendech a za pěkného počasí, stejně jako letošní zimu a jaro a doufám, že i
s posezením na nově otevřené zavětrované terase, nejen přes výdejní okno.
Sledujte nás na www.lodenice.com, facebooku a instagramu a stavte se i na
nedělní hudební vystoupení, která jsou vždy zdarma.
Krásné letní dny!
Jiří Zapletal
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