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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 prosinci 2021
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 5.12.2021, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

Vážení spoluobčané,
dnes se budu věnovat dvěma problémům, které nám, občanům této
obce, znepříjemňují život.
V posledním období se, zejména v horní části obce, vyskytlo několik
případů vloupání do uzavřených a mnohdy i uzamčených garáží,
umístěných na oplocených soukromých pozemcích. Vedle škody,
způsobené poškozením dveří při vloupání, zloději odcizili také několik
jízdních kol a elektrických koloběžek. Upozorňuji na tuto neblahou
okolnost zejména nejen proto, aby jste zamykali svá obydlí a garáže.
Ale také proto, aby jste u dražších věcí měli poznačena jejich výrobní
čísla pro případnou dohledatelnost odcizených předmětů.
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Ale co je nejdůležitější, abyste také sledovali třeba pohyb neznámých
lidí ve svém okolí. V případě jakéhokoliv podezření můžete zavolat
buď na tísňovou linku Policie ČR telefon 158 nebo přímo na policii ČR
v Hlučíně na čísla 595 041 210 případně 606 089 001.
Druhá záležitost, která znepříjemňuje bydlení v horní části obce,
je zápach, který se občas šíří z areálu bývalého zemědělského družstva.
Zápach se šíří od tekutého organického hnojiva, které zemědělci
skladují v nadzemní odpadní jímce, zejména při přečerpávání hnojiva
do této jímky. Toto organické hnojivo je zaregistrováno Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod názvem „Perkolát
z AD Technologie Depos Horní Suchá, a.s. – tekuté organické hnojivo“.
K přečerpávání hnojiva při jeho dopravě zatím používají technologii,
která zde po ukončení živočišné výroby zůstala (přečerpávají hnojivo
z podzemní jímky do nadzemního zásobníku). Po dohodě pak,
pro omezení nepříjemného zápachu, připravují zemědělci koncem
letošního roku následující opatření:
• Změní současný technologický postup přečerpávání tekutého
hnojiva z dopravních cisteren
do nadzemního zásobníku
• Na povrch tekutého
hnojiva v nadzemní jímce
napustí vrstvu rostlinného
oleje, která zabrání jeho
odpařování
Věřím, že tato opatření
značně omezí nepříjemný
zápach, který se v horní části
obce šíří. Byla by obrovská
škoda, kdyby tato přírodní
organická
hnojiva
byla
znovu nahrazena chemii.
Ing. Miroslav Honěk
starosta
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Červený kontejner
Obec ve spolupráci se společností ASEKOL se rozhodla usnadnit
občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan
má nyní možnost zanést do červeného kontejneru:
mobilní telefony, IT zařízení, hobby nářadí, kuchyňské spotřebiče,
elektronické hračky, baterie. Veškerá drobná vysloužilá elektrozařízení
s maximálními rozměry 51x36x40 cm např. kalkulačky, rádia, přehrávače,
sluchátka, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební nástroje, apod.
Do kontejneru nepatří:
Televizory, monitory, zářivky a úsporné žárovky, komunální odpad,
zdravotnický materiál, bio odpad. Nevhazujte elektrospotřebiče
překračující rozměry vhozu, nebezpečný odpad, autobaterie, barvy,
plasty, oleje, apod.

Velkoobjemové kontejnery – změna svozu
Obecní úřad Děhylov oznamuje občanům, že kontejnery na
velkoobjemový odpad, včetně sběrny nebezpečného odpadu, budou
přistaveny na ulici Výstavní před Obecním úřadem v sobotu 16. října 2021
od 8:00 – 11:00 hodin. Žádáme občany, aby v tuto dobu neparkovali
na parkovišti před OÚ Děhylov.

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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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.
Den seniorů
Kulturní komise ve spolupráci s Klubem důchodců zve seniory
na tradiční Setkání seniorů, které se bude konat v neděli 24. října 2021
od 14:30 hodin v sále kulturního domu v Děhylově.
Děhylovský vánoční strom
Obec Děhylov Vás zve na tradiční společné rozsvěcování děhylovského
vánočního stromu v sobotu dne 27. listopadu 2021 od 15:00 hodin.
Ukliďme Česko
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území
celé České republiky. Tradičně se do ní zapojuje i naše Obec. Tentokrát
byla naplánována na podzimní termín. Hrstka dobrovolníků, kterým není
lhostejný nepořádek v okolí obce se potkala 4. září u vlakového nádraží
a vyrazila uklidit vjezd do obce od Hlučína. Tradičně jsme sbírali PET
láhve, skleněné láhve a obaly od všeho.
Děkujeme všem, kteří s námi uklízeli a pro všechny, kteří by se rádi
s námi zúčastnili příštího Ukliďme Česko, mi dovolte Vás pozvat na jarní
úklid, který bude v sobotu 2. dubna 2022.
Moštování ovoce
ČZS ZO Děhylov nabízí občanům, možnost moštování ovoce
v místní moštárně. Cena 6,00 Kč/kg. Objednávky na telefonních číslech
724 180 361 nebo 731 962 869.
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Jubilanti v III. čtvrtletí roku 2021
V červenci oslavili své narozeniny:
paní Vladimíra Svačinová 70 let
paní Vlasta Plevová 80 let
pan Miroslav Opršal 85 let
V srpnu oslavily své narozeniny:
paní Margita Horná 70 let
V září oslavil své narozeniny:
pan Miroslav Chyla 70 let
paní Marta Fryčáková 75 let
pan Václav Závacký 75 let
Všem přejeme pevné zdraví, lásku a vzájemné porozumění.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – VĚŘÍME, ŽE NORMÁLNÍ!
První den nového školního roku bylo moc milé přivítat naše nejmenší
školáky bez roušky na obličeji a moci tak vidět jejich rozzářené úsměvy,
když je rodiče ráno přiváděli. Po dlouhé době různých restrikcí nám byla
umožněna aspoň tato chvíle. Nastoupilo tak 12 prvňáčků na prezenční
výuku a dalších 9 žáků bude na individuálním vzdělávání (domácí výuka).
Všichni jsme společně zvládli tři kola zářijového testování, opět bez
jediného pozitivního výsledku. Stále žákům zůstává povinnost nošení
roušek ve společných prostorách a zvýšená hygienická opatření. Zvládají
to však bez obtíží a stalo se to již běžnou součástí školní docházky.
S pozvolným nástupem dalších virových onemocnění, jako nachlazení,
rýma a chřipka, jsou tak ohleduplnější ke svým spolužákům.
I v letošním školním roce jsme zahájili plaveckou výuku pro 2. – 4.
ročník v Bohumíně a doufáme, že ji dokončíme a nebudeme muset
přerušit jako loni. Stejně tak i další plánované akce pro žáky, o které
v loňském roce přišli.
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Už teď na podzim jsme podnikli vycházku do přírody, pak čeká
čtvrtou třídu dopravní výchova v Hlučíně, společně s páťáky beseda
v angličtině Největší přání a mladší žáky navštíví divadlo Letadlo.
Od září jsme zahájili činnost zájmových kroužků – angličtina pro nejmenší,
šikovné ruce, pohybové hry, hravá věda, příprava na přijímací zkoušky
pro žáky 5. ročníku. Snažíme se tak žáky opět zapojit více do činností
spojených se setkáváním se ve škole, se svými spolužáky a pedagogy.
Nahradit jim ten čas strávený u počítačů, zavření doma, bez kontaktu
s kamarády. A pevně doufám, že stávající režim bude zachován co
nejdéle a nepřijdou opět nějaká nepříjemná omezení. Abychom se mohli
setkávat a organizovat dětem spoustu zážitků, jak ve škole, tak i mimo
ni. Proto věříme, že tento školní rok už bude normální!
Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy
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Zahájení školního roku 2021/2022 v MŠ DĚHYLOV
Ve středu 1. září 2021 otevřela naše školička bránu dětem a jejich
rodičům. Prázdninám jsme zamávali a uvítali nový školní rok 2021/2022
ve vyzdobených a útulných prostorách MŠ Děhylov s počtem dětí 18,
z toho je 8 chlapců a 10 dívek. Třída je věkově smíšená od 2,5 do 7 let.
Školní vzdělávací program s názvem „Hrajeme si se včelími medvídky“
je program tříletý, děti budou provázet na jejich cestě za poznáním kamarádi
Čmelda a Brumda. ŠVP je doplněn o METODU DOBRÉHO STARTU,
PŘEDŠKOLÁČKA, DÍLNU PATA A MATA, HUDEBNĚ-POHYBOVÉ HRY
a CVIČENÍ SE SOKOLEM. Metoda dobrého startu a Předškoláček
je určený předškolním dětem s povinnou docházkou. MDS je osvědčená
metoda jako vstupní etapa výuky čtení a psaní a dětem usnadní vstup
do 1. třídy ZŠ. Metodu dobrého startu a Předškoláčka povede paní ředitelka
Bc. Ivana Břusková. V dílně Pata a Mata dětem budou nabízeny činnosti
a aktivity vedoucí k rozvoji manuální zručnosti. Tyto činnosti si bude
pro děti připravovat paní učitelka Bc. Lenka Múdriková. Hudebně-pohybové
hry budou probíhat pod vedením paní učitelky Kristiny Vaculíkové. Cílem
je prohloubit vztah k hudebním činnostem, seznámit děti s písničkami
nejen lidovými, ale budou dětem nabídnuty písničky moderní a legrační.
Cvičení se Sokolem je celoroční projekt realizováni pod záštitou MŠMT
a podporován Svazem měst a obcí ČR, do kterého se naše školka zapojila.
Pro tento školní rok jsme připravily pestrou nabídku akcí a činností,
na které se mohou těšit děti, rodiče, paní učitelky a také přátelé školy.
Kroužek hravé angličtiny bude probíhat formou prožitkového učení
v prostorách MŠ Dobroslavice, lyžařský kurz proběhne na Vaňkově kopci
v Horní Lhotě a na plavání se vydáme v jarním období do Bohumína. Děti
se mohou těšit na hudební a divadelní představení, která vždy probíhají
interaktivně v MŠ, na jarní a podzimní dílny a na poznávací výlety. Tradičně
děti navštíví ve školce Mikuláš se svou nadílkou. Se školním rokem
se rozloučíme výletem na Bílou, kde na děti budou čekat pohádkové bytosti.
A také nesmíme zapomenout na naše velké předškoláky, které budeme
pasovat v červnu na školáky.
Do nového školního roku 2021/2022 přeji dětem, rodičům a paní učitelkám
krásně prožité dny v MŠ, pohodu a spokojenost na všech stranách.
Bc. Ivana Břusková, ředitelka MŠ
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Myslivci informují
V tomto článku bych se rád věnoval tématu - přemnožená divoká
prasata. Množí se dotazy občanů z celé naší honitby na nás myslivce,
jak to teda vlastně je. Zda jsou divoká prasata skutečně přemnožená
i v naší honitbě MS Děhylov, z.s., kde spadá i obec Děhylov a jsou pro
občany nějak nebezpečná? Dovolte, abych vám odpověděl. Kolegům
myslivcům se předně omlouvám, že zde nepoužívám tzv. mysliveckou
latinu, protože cílem příspěvku je srozumitelně veřejnosti vysvětlit tyto
dotazy.
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Je pravdou, že v ČR, potažmo celé EU divokých prasat ve volné přírodě
přibývá. Je to způsobeno mimo jiné zejména zemědělskou politikou
a dotacemi, které jsou cílené na výsadbu monokulturních plodin, jako
např. kukuřice a řepka olejná. Na takto osázených polích mají divočáci
tzv. ráj na zemi. Když zmíněná plodina odroste do výšky cca 80 cm,
tak se zde skupiny divokých prasat přesunou a přebývají převážně tam.
Mají ideální úkryt a potravu v jednom. V noci občas vyjdou k vodě,
potoku či tůním, kde se povalují a nad ránem opět zatáhnou do polí
s uvedenými plodinami. Proto není vždy možné divočáky z lánů polí
vypudit a případně odlovit. Jediný predátor je pro ně myslivec, větší
dopravní prostředky nebo nemoci např. Africký mor prasat apod.
K divokým prasatům nutno uvést, že dospělé kusy černé zvěře,
které mají dostatek potravy, mohou vážit od 100 – ojediněle v našich
podmínkách do 200 kg. Délka těla je od 170 do 190 cm. Celkové
zbarvení v letním období je šedohnědé, v zimě tmavé, šedé. Divočáci
žijí ve společných skupinách, ve kterých jsou jedinci různého věku
a pohlaví. Jen staří kňouři jsou samotáři. Chrutí (říje) probíhá
od listopadu do ledna, bachyně může být oplodněna i v jinou dobu.
Po 16 - 17 týdnech vrhá 4 až 8 selat, která jsou podélně tmavě pruhovaná.
Černá zvěř pokud cítí bezprostřední nebezpečí se chová velmi
popudlivě a bojovně. Stačí volně pobíhající pes po honitbě mimo dosah
svého pána, který vběhne mezi skupinku divokých prasat. Nebo krosoví
běžci či cyklisté v lese, kteří jezdí mimo lesní cesty apod. Obecně platí,
že kdo se chová v lese tiše a ukázněně (houbaři, turisté), černá zvěř
je s předstihem navětří a prostor před návštěvníky lesa vyklidí.
Když už opravdu divočáky v přírodě potkáme, tak doporučujeme
na jejich roztomilá mláďata zásadně nesahat (někdy bývají k člověku
kontaktní), otočit se a klidně potichu odejít.
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Náš Myslivecký spolek odlovil předepsaným způsobem v minulém
mysliveckém roce cca 40 ks divočáků, což je mezi okolními sdruženími
rekordně nejvíce. K odlovu naši členové - myslivci přistupují zodpovědně.
Největší odlov z naší honitby byl v katastrech Děhylov a Dobroslavice.
Kolem Plesné v naší honitbě je divočáků minimum. Spíše jen procházejí
za potravou. Divoké prase je inteligentní všežravec s akčním rádiusem
pohybu za noc cca 20 - 40 km. Žere např. plodiny z polí, červy,
malé hlodavce, mláďata zajíců, bažantů a nepohrdne ani srnčetem.
U příměstských částí se stává, že žere zbytky potravy u popelnic.
V Čechách a okolí dokonce orgány státní správy pro řízení myslivosti
vydávají povolení k odlovu divočáků na nehonebních pozemcích.
Za odlovené divoké prase tam poskytují mysliveckému spolku finanční
kompenzaci někdy až 2.500 Kč.
V obecné rovině bych rád zdůraznil, že lov volně žijící zvěře
je přísně řízen zákonem o Myslivosti, a doprovodnými vyhláškami,
kde je odlov přesně definován a vymezen. Myslivci např. nemohou lovit
zvěř v centrech obcí a měst nebo tam, kde je větší pohyb lidí. Výjimku
může udělit pouze orgán státní správy pro řízení myslivosti, a to opět
za dodržení přísných zákonných podmínek.
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ČZS ZO Děhylov
Vážení přátelé,
Dovolte mi Vás jménem zahrádkářů v Děhylově pozdravit.
Náplní naší organizace je moštování ovoce a smažení povidel. Dále se
dlouhodobě snažíme o sblížení naších občanů v obci. Z toho důvodu
jsme otevřeli, i když to v posledním roce nebylo mnohokrát, náš sklípek
a stan pro naše příznivce a přátele, kde můžete s námi posedět a dát
si něco dobrého k jídlu i pití.
Poslední posezení v naší Moštárně se konalo 24. 9. 2021 od 17 hodin.
Byla připravena bohatá tombola a poslední posezení v tomto roce
si všichni užili.
V letošním roce ještě plánujeme vysázení ovocných stromů v naší
zahradě a to za vydatné pomoci obce Děhylov.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří se podílí na veškeré činnosti
organizace a organizují a zabezpečují pořádané akce.
Jsme optimističtí a věříme, že příští rok bude lepší než ten stávající.
Oldřich Slavík
Předseda ČZS ZO Děhylov
Sokol Děhylov
V dubnu ke konci pandemie se uskutečnila výborová schůze, kdy
jsem naplánovali činnost pro rok 2021. Následně začátkem května
proběhla brigáda na kurtech, které se zúčastnilo okolo 15 lidí. 29. května
pak proběhl tradiční turnaj ve čtyřhrách za účasti 18 hráčů, následně
26.6 proběhl turnaj, již druhý
v pořadí nazvaný po našem
bývalém spoluhráči Radimu
Vilišovi,
nazvaný
Katův
pohár. Dne 4.9 proběh další
turnaj ve čtyřhrách a poté
jsme udělali schůzi výboru
s
přípravou
sokolského
zájezdu do Rychlebských hor,
který máme naplánovaný ve
dnech 1.-3.10.
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O tento odložený zájezd je velký zájem, předpokládám účast 40 až
50 lidí. Poté chceme uskutečnit drakiádu a to dne 15.10 od 15 hod., dole
na Tenisáku. Kromě toho se nám rozjíždí pingpongové soutěže, kdy více
než po 5 letech máme družstvo i v krajském přeboru, tentokrát většinou
s ženskou účastí. Pokud se jedná o investice, hodláme opravit okapy
na Tenisáku a připravit se na vyčištění a nabarvení fasády, což bychom
rádi stihli v tomto roce, nebo alespoň z kraje příštího roku. Konečně
chceme po dvou letech udělat sokolský ples.

Ze života SDH Děhylov
V září uspořádali členové SDH Děhylov dvě sportovní akce. Obě proběhly
na hřišti u naší Základní školy. První soutěž proběhla dne 05.09.2021
a jednalo se o soutěž žáku SDH z Hlučínska a 1. kolo Hlučínské ligy mládeže
(HLM). Sportovní klání bylo uspořádáno ve třech soutěžních disciplínách,
v požárním útoku (PÚ), ve štafetě požárních dvojic a v uzlové štafetě. Soutěže
se zúčastnilo celkem 10 soutěžních družstev mladších žáků a 10 soutěžních
družstev starších žáků. V soutěži o pohár starosty obce v PÚ v kategorii
mladších žáků vyhrálo družstvo z Vřesiny. Naši mladší žáci se umístili
na 6. příčce. V kategorii straších žáků vyhrálo v PÚ družstvo z Vřesiny a naše
družstvo starších žáků se umístilo na 3. příčce. V 1. ligovém kole HLM, kdy
výsledky byly tvořeny součtem umístění ve výše uvedených disciplínách,
se naše družstva umístili v kategorii mladších žáků na celkovém 7. místě,
1. místo obsadili žáci z Bobrovníků a v kategorii starších žáků se naše družstvo
umístilo na celkovém 4. místě a 1. místo obsadili žáci z Vřesiny. Dne 18.09.2021
byla uspořádaná soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Děhylov
v kategoriích muži a ženy. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 soutěžních
družstev z toho 16 družstev mužů a 7 družstev žen. V kategorii muži vyhrálo
družstvo z Prchalova s výsledným časem 13,95 vteřin. První družstvo našich
mužů se umístilo na 11. místě a druhé družstvo tvořené dorostenci se umístilo
na 14 místě. V kategorii žen vyhrálo družstvo z Jistebníku s novým traťovým
rekordem s této kategorii, kdy druhý výsledný a započítávaný terč byl sklopen
v čase 16.08 vteřin. Družstvo našich žen se umístilo na 7. místě. Obě soutěže
byl dobře připraveny a všichni soutěžící i přihlížející diváci si z nich odnesli
skvělý sportovní zážitek a zábavu. Dále je třeba dodat, že již byla ukončena
Moravskoslezská liga v požárním útoku mužů a žen, které se družstvo našich
mužů zúčastnilo. Po posledním ligovém kole, které uspořádali hasiči z SDH
Jistebník, a které naše družstvo z Děhylova vyhrálo, se naši hasiči v lize umístili
na celkovém 4. místě. K tomuto úspěchu našim hasičům gratulujeme.
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Jednotka požární ochrany (JPO) obce Děhylov vyjížděla v třetím čtvrtletí
roku 2021 k dvěma oznámením požárů. V prvním případě se jednalo o planý
poplach, kdy bylo zjištěno pálení dřeva a trávy na ohraničeném zahradním
ohništi. V druhém případě byl ohlášen požár rodinného domu, kdy tento byl
potvrzen a došlo k zahoření obydleného bytu. Při požáru a jeho následné
likvidaci nebyl nikdo zraněn. Byla však způsobená značná majetková škoda.
Na likvidaci tohoto požáru se podílely jednotky z HZS Hlučín, z JPO SDH
Hlučín, JPO Dobroslavice a naše JPO Děhylov. Na území naší obce dále 2 x
zasahovala jednotka z HZS Hlučín a jednalo se o likvidaci hnízd bodavého
hmyzu. Z preventivních důvodů upozorňujeme občany, aby při odchodu
ze svého bydliště, provedli kontrolu odpojení elektrických zařízení z el. sítě
a to zejména různých nabíječek k mobilním telefonům, notebookům, nabíječek
akumulátorů a podobně, neboť při jejich přehřátí může dojít k vzniku požáru.
Tyto různé nabíječky by neměly zůstávat v el. síti ani poté, co nenabíjí přístroj,
ke kterému jsou určeny, neboť v tomto stavu zůstávají tzv. aktivní. Pokud
ve svém bydlišti, nebo v jeho okolí zjistíte přítomnost hnízd bodavého hmyzu,
které skutečně ohrožuje zdraví a život lidí, oznamte tuto skutečnosti na linku
tísňového volání HZS č. 150.
Za SDH Děhylov
Bc. Miroslav Chyla
starosta SDH
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Na co se můžeme těšit do konce roku
15.10. 24.10. 3.11. 7.11. 26.11. 27.11. -

drakiáda
setkání seniorů
divadelní představení VRAŽDA SEXEM
vítání občánků
vázání věnců
rozsvícení vánočního stromu

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

Pozvánka na kytarový recitál
Srdečně Vás zveme na kytarový recitál Jakuba Sivka ve kterém jako host
vystoupí houslista Tomáš Vašut. Recitál se bude konat v kapli Navštívení
Panny Marie v Děhylově ve čtvrtek 7.října 2021 v 19:00. Na programu
budou skladby Luigiho Legnaniho, Heitor Villa Lobose, Isaaca Albenize,
Astora Piazzolla a Franze Schuberta. Vstupné je dobrovolné.
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