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Vážení spoluobčané,
v jarním Děhylovském zpravodaji jsem Vás informoval o připravované rekonstrukci
naší Základní školy. Stavební práce v Základní škole zahájila firma Ostravské stavby a.s.
počátkem května letošního roku. Před zahájením prací jsme sice požádali o dotaci na tuto
rekonstrukci. Nicméně v době započetí rekonstrukce jsme ještě neměli potvrzení, že nám
dotace bude poskytnuta. Byli jsme si ale vědomi, že zásadní oprava školy je nezbytná.
Proto se Zastupitelstvo obce rozhodlo rekonstrukci školy zahájit i za tu cenu, že v případě
nezískání dotace celou opravu školy budeme financovat z prostředků obce.
Informaci o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu jsme od Ministerstva financí, co by
poskytovatele této dotace, obdrželi počátkem června. Z celkových konečných nákladů
na tuto akci v hodnotě 5 946 106,15 Kč nám poskytlo Ministerstvo financí ze státního
rozpočtu 5 168 412,00 Kč.
Co jsme za tyto nemalé peníze v naší Základní škole udělali? Nejprve stavební firma
vyměnila stropní konstrukce mezi přízemím a prvním podlažím, pak elektroinstalaci
v celé budově, následně celé ústřední topení od kotle, přes rozvody až po radiátory.
V přízemí byly vyměněny dveře. V celé budově pak byly opraveny vnitřní omítky a stropy
ve všech třídách, sborovně a na chodbách. Bylo opraveno a natřeno původní schodiště.
Celá budova byla zateplena a omítnuta, veškeré střešní svody byly napojeny na obecní
kanalizaci a byla upravena vstupní plocha před vchodem do budovy.
Díky dotací ušetřeným penězům jsme započali s přípravou dalších akcí. Vybrali jsme
zpracovatele projektových dokumentací na rekonstrukci ulice Výstavní a na opravu
chodníku od původní autobusové zastávky u školy k nově vybudované zastávce. Na zimní
údržbu chodníků, sekání trávy na obecních pozemcích a úklid obce jsme pořídili malý
traktor s přídavnými zařízeními (radlice, sypač, mulčovač, přívěs). Vybrali jsme stavební
firmu, která počátkem příštího roku opraví cca 1 km obecní cesty (cyklostezky) na hrázi
kolem rybníku Štěpán. Také na tuto akci máme zajištěnou dotaci 1 500 000,- Kč, tentokrát
od MSK.
Děkuji rodičům, učitelům, pracovníkům obecního úřadu a firmě Osmančík s.r.o.
za pomoc při stěhování vybavení školy před zahájením i po ukončení oprav. Rodičům,
pedagogům a paní ředitelce pak děkuji za vstřícnost a pochopení při ztížené výuce
v náhradních prostorách v závěru uplynulého školního roku.
Miroslav Honěk
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Občané, kteří nemají uhrazený poplatek za odvoz komunálního odpadu, mohou
ho uhradit 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. K platbě přímo do pokladny
OÚ lze využít také přepážku České pošty.

Velkoobjemové kontejnery
Obecní úřad Děhylov oznamuje občanům, že kontejnery na velkoobjemový odpad,
včetně sběrny nebezpečného odpadu, budou přistaveny před budovou obecního
úřadu na ulici Výstavní, a to v sobotu 12. října 2019 od 08.00 – 11.00 hodin. Další svoz
velkoobjemového odpadu připravujeme na jaro 2020.

Mše svatá v děhylovské kapli
Sobota 12. října v 16:00 hodin
Sobota 9. listopadu v 16:00 hodin
Sobota 14. prosince v 16:00 hodin

Termíny vánočních bohoslužeb v kostele v Plesné
Úterý 24. prosince Štědrý den „Půlnoční“ v 22:00 hodin
Středa 25. prosince Boží hod vánoční v 9:00 hodin
Čtvrtek 26. prosince Sv. Štěpána v 9:00 Hodin
Úterý 31. prosince bohoslužba v 15:30 hodin. Přehled hospodaření za uplynulý rok.

Charita Hlučín
rádi bychom vás informovali, že 24. října 2019 se uskuteční první Den pečujících, na kterých
bychom chtěli vás i vaše občany pozvat. Akce proběhne v Kulturním domě v Hlučíně
od 15:00 do 18:00 hodin. Akce je určena všem, koho domácí péče o blízké zajímá
nebo ji poskytuje. Součástí programu budou přednášky, workshopy, poradenství,
ukázky, apod.
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Den seniorů
Kulturní komise ve spolupráci s Klubem důchodců zve seniory na tradiční Setkání
seniorů, které se bude konat v neděli 20. října 2019 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 30. listopadu 2019 od 15:00 hodin.

Popelnice na odstraňování biologického odpadu rostlinného původu – BIO
Občané, kteří mají zájem o svoz popelnic na odstraňování biologického odpadu
rostlinného původu – BIO celoročně, mohou v kanceláři OÚ uzavřenou smlouvu
prodloužit na celoroční svoz (hnědá popelnice).

Shromažďování jedlých tuků a olejů
Obec v letošním roce připravuje Obecně závaznou vyhlášku, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Děhylov, která bude řešit sběr jedlých
tuků a olejů do speciálních nádob.

V červenci jsme popřáli:
paní Vladimíře Zapletalové k jejímu 70.-letému jubielu,
paní Karle Plačkové k jejímu 75.-letému jubileu,
paní Heleně Ruské k jejímu 75.-letému jubileu.
V srpnu jsme popřáli:
paní Darii Piňosové k jejímu 70.-letému jubileu,
paní Jiřině Černíkové k jejímu 70.-letému jubielu.
paní Mgr. Anně Malchárkové k jejímu 75.-letému jubileu,
paní Marii Rudnické k jejímu 75.-letému jubileu,
panu Karlu Klosovi k jeho 80.-letému jubileu.
V září jsme popřáli:
paní Evě Pánkové k jejímu 70.-letému jubileu,
panu Rudolfu Juchelkovi k jeho 70.-letému jubileu.
Přejeme všem pevné zdraví, lásky a porozumění.
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Zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ Děhylov
Hurá do školy!
Po letních prázdninách děti nastoupily zpět mezi své spolužáky, kde je čekají nejen
školní povinnosti, ale také spousta zajímavých zážitků. 2. září jsme přivítali v nově
zrekonstruované budově v Děhylově 8 nových prvňáčků. Ty jako každoročně přivítala
paní učitelka Kateřina Vlčková, která je provede jejich prvním rokem. V letošním školním
roce 2019/2020 má naše škola 62 žáků ve čtyřech třídách (spojený 3. a 4. ročník).
Co nás čeká? Jsou akce, které děláme pravidelně a děti se na ně těší – prvňáci
se mohou rodičům pochlubit svými čtenářskými schopnostmi na Prvním čtení,
s druháky jdeme před Vánoci „přilepšit“ zvířátkům do krmelce, třeťáci se nemohou
dočkat, až stráví noc s paní učitelkou ve škole, čtvrtá třída má bojový úkol získat průkaz
cyklisty a páťáci organizují pro své mladší spolužáky Halloween, Mikuláše a mají právo
prodávat na adventním trhu. Každoročně absolvujeme plavecký výcvik, vloni jsme
poprvé začali jezdit do Bohumína, kde se to dětem moc líbilo. Díky finanční podpoře
Evropských fondů jsme pořídili žákům notebooky a i v tomto roce pořídíme další novou
techniku do výuky. Plánujeme opět otevřít čtenářský klub, ve ŠD klub zábavné logiky
a deskových her a nově také badatelský klub. Také nás čekají zajímavé projektové
dny, jak ve škole, tak mimo ni. Je toho opravdu mnoho, a kdybych tady měla uvádět
všechno, co se ve škole děje, tak mi nestačí místo. Vše je zveřejněno na našich webových
stránkách, můžete si prohlédnout celou roční fotogalerii, i galerie z minulých let.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat rodičům, kteří pomáhali při stěhování
školy - manželům Lapčíkovým, panu Trinhovi, panu Konštackému, panu Kolkovi a panu
Osmančíkovi za zajištění přepravy. Bylo to náročné, ale s vaší pomocí jsme to zvládli!
Simona Kovaříková, ředitelka ZŠ
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Zahájení školního roku 2019/2020 v MŠ Děhylov

V pondělí 2. září 2019 otevřela naše školička bránu dětem a jejich rodičům.
Prázdninám jsme zamávali a uvítali nový školní rok 2019/2020 ve vymalovaných
prostorách MŠ Děhylov s počtem dětí 21, z toho je 10 chlapců a 11 dívek. Nový 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, HLÁSKAŘE a projekt ve spolupráci
s Českou obcí sokolskou SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. Metoda
dobrého startu a Hláskař jsou určené předškolním dětem s povinnou docházkou. Obě
metody jsou osvědčené jako vstupní etapa výuky čtení a psaní a dětem usnadní vstup
do 1. třídy ZŠ. Metodu dobrého startu povede paní učitelka Pavlína Vitásková a Hláskaře
paní učitelka Bc. Lenka Múdriková. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky je celoroční
projekt pro předškolní děti. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet
v rámci jednotlivých pohybových činností. Tento program povedou obě paní učitelky.
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 MŠ Dobroslavice, na plavání se vydáme do Bohumína,
lyžovat budeme na Vaňkově kopci, „číst do ouška“ dětem budou chodit senioři. Děti
se mohou těšit na hudební a divadelní představení, která vždy probíhají interaktivně.
Tradičně děti navštíví ve školce Mikuláš se svou nadílkou. A jaké nás čekají společné
akce s dětmi z MŠ Dobroslavice? V prosinci si zazpíváme koledy v KD v Dobroslavicích,
na maškarní bál se mohou děti těšit opět na oblíbeného Hopsalína v MŠ Dobroslavice
a na konci školního roku nezapomeneme na maminky a oslavíme společně jejich svátek
v MŠ Děhylov. Tentokrát trochu netradičně a s překvapením nejen pro maminky, ale i pro jejich
děti. Se školním rokem se rozloučíme výletem na Bílou, kde oslavíme společně svátek dětí.
Projekt s názvem „Smyslová zahrada“ je již u samotného konce, společně ho ukončíme
„Zahradním setkáním s rodiči“, kde na nás čeká sázení stromu, ovocných keřů a jahod.
Do nového školního roku 2019/2020 přeji dětem, rodičům a paní učitelkám krásně
prožité dny v MŠ, pohodu a spokojenost na všech stranách.
Ivana Břusková, ředitelka MŠ
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Fotografie MŠ Děhylov
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Soustředění Darkovice 2019
Ve dnech 18-23.8 proběhl již pojedenácté přípravný kemp na novou sezonu
v Darkovicích. Letos se ho zúčastnilo 43! dětí , z čehož 18 z našeho oddílu. Celé soustředění
probíhalo formou dvoufázového tréningu a fyzických testů. Na co jsme opravdu hrdí
je fakt, že mimo tradiční hlavní trenéry Petra z Danou se letos přidalo zadarmo a dobrovolně
pomáhat 8! Mladých trenérů, odchovanců z Děhylova a Darkovic. Zároveň bychom touto
formou chtěli poděkovat vedení obce a firmě Tesco za pomoc se zajištěním celé akce.

6.října bude Děhylov hostit český pohár žen !!!
Díky výrazné zákulisní snaze se nám podařilo získat pořadatelství skupiny
a Ćeského poháru žen ve stolním tenise, takže se v naší herně představí extraligové
týmy Moravského Krumlova a Ostravy. Budeme samozřejmě rádi za diváckou podporu,
když si myslíme že naše šance jsou minimální. Rozpis 9.30 CDU ST Ostrava-Sok.Děhylov,
11.00 Sokol Děhylov - TT Mor. Krumlov , 13.00 utkání TT Mor. Krumlov – CDU ST Ostrava.
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Pozvánka na I. ligu žen v Děhylově !!!
Stolním tenistkám TJ Sokol Děhylov se v loňské sezóně podařilo po náročných bojích
udržet v druhé nejvyšší ženské soutěži v republice. Tímto Vás chce náš oddíl, ve kterém
je v současné době 20 dětí a 18 dospělých, pozvat na I. Ligu. Vstup je samozřejmě zdarma.
Níže uvádíme rozpis domácích zápasů na celou sezonu.
Zápasy ve stolním tenisu v sezoně 2019/2020 se budou hrát v sálu KD Děhylov na ulici
Výstavní v následujících termínech:
19.11. v 14.00 SKST Baník Havířov
7.12 v 10,00 SK Dobré B a 14,00 SVS Hradec Králové
11.1 v 10,00 SK Svinov
25.1 v 10,00 GMC Blansko a 14,00 TTC MS Brno
8.2 v 10,00 MK Řeznovice a 14,00 Stavoimpex Hodonín
7.3 v 10.00 TTC Ústí nad Orlicí

Pěšky, na kole nebo vlakem
k Vodníkovi Slámovi
Nedělní prázdninový výlet (18.8.2019)
na kole do Mlýna vodníka Slámy se i přes
nízkou účast vydařil. Krásná cyklostezka
z Děhylova přes Kozmické ptačí louky
do Háje ve Slezsku, malé občerstvení
u vodníka Slámy, a dále přes Zábřežské
louky a zpět do Děhylova, nás uchvátila.
Trasa dlouhá cca 43 km.
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Poznáváme Jeseníky - údolím Bílé Opavy
Nadšenci hor se vydali v sobotu 21.9. na túru údolím Bílé Opavy. Pěkné počasí, dobrá
nálada a krásné přírodní scenérie udělaly z tohoto dne nezapomentulný zážitek. I nadále
chceme pokračovat v turistických a kulturních aktivitách. Budeme rádi za vaše typy
na výlety a ještě raději budeme, pokud se s námi výletů zúčastníte.
Romana Králová

Tenisák
Děkujeme všem hostům za účast
na našich letních akcích. Ať už
jste byli na naší Oldies diskotéce
nebo na Travesti show. Obě akce
byly výborné a my se moc těšíme
na další letní sezónu.
Nabízíme i možnost rodinných
oslav.
Včetně
plného
menu
i večerních rautů. V případě zájmu
o oslavu narozenin, vánočních
večírků a podobně, nás neváhejte
kontaktovat na telefonním čísle
774 708041.
Beata Vyvialová
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SDH DĚHYLOV
Činnost SDH
Na konci letních prázdnin proběhl v obci sběr starého papíru, který realizovali mladší
a starší žáci našeho SDH. Papír sbírali dne 28.08.2019 v odpoledních hodinách a sváželi
jej do hasičárny, kde proběhlo jeho roztřídění, svázání a následné odvezení do sběrny
druhotných surovin. Děti nasbíraly celkem 1,2 tuny starého novinového papíru a 150 kg
papíru kartonového. Získané peníze byly použity na úhradu nákladů spojených s další
akcí, která proběhla v hasičské zbrojnici. Ve dnech 20. na 21. 09. 2019 proběhlo již tradiční
přespání dětí v hasičárně s výletem na den otevřených dveří Dětského ranče v Hlučíně.
Zde se děti seznámily s chovem koní a dalších domácích zvířat, zasoutěžily
si na připravených stanovištích a opekly si špekáčky. Akce se zúčastnilo 22 dětí.
V neděli 08. 09. 2019 proběhla na sokolském hřišti u restaurace Tenisák sportovní soutěž
žáků „O pohár starosty obce Děhylov“ a 1. kolo „Hlučínské ligy mládeže“. Pohárová soutěž
proběhla v požárním útoku a ligové soupeření bylo zpestřeno o klání ve štafetě požárních
dvojic. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev mladších a starších žáků. Domácí mladší
žáci obsadili v požárním útoku 9. místo a v kole ligovém místo 7. V této kategorii mladších
žáků zvítězilo v PÚ i ligovém kole družstvo z Bobrovníků. Starší žáci v požárním útoku
i v kole ligovém obsadili pěkné 3. místo. V této kategorii v PÚ zvítězilo družstvo
z Markvartovic a ligovém kole družstvo z Bobrovníků. Přesto, že celou noc před soutěží
pršelo, samotná soutěž nebyla nepříznivým počasím postižena. V průběhu soutěže
nepršelo a ani nefoukal nepříjemný vítr. Děti a příchozí diváci si určitě užili pěkný sportovní
zážitek.
Jak již bylo avizováno, pro činnost sboru s mládeží, pořádání 0. ročníku noční dětské
soutěže a k nově vzniklému sportovnímu družstvu žen, byla u Moravskoslezského kraje
podána žádost o poskytnutí dotace z programu „Podpora sborů dobrovolných hasičů
v roce 2019“. Podaná žádost byla zaevidována a schválena. Kraj navýšil finanční prostředky
do tohoto dotačního programu a sboru byly finanční prostředky na výše uvedenou činnost
a akci poskytnuty.
Nadcházející události
Kontejnery: Dne 12. 10. 2019 v ranních hodinách budou před budovu Obecního
úřadu do naší obce přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. Hasiči opět nabízí
starším a osamoceným občanům pomoc při odvozu velkoobjemového odpadu. Žádost
o pomoc oznamte telefonicky do pátku dne 11. 10. 2019 na Obecní úřad tel. č. 595 057 028,
nebo na tel. č. 603 994 669.
Železná neděle: Dne 13. 10. 2019 v době
od 08:00 hodin budou hasiči v obci sbírat
staré železo. Pokud máte železný odpad
a chcete jej odevzdat hasičům k jejich
podpoře, ponechejte šrot k sesbírání
u branky, brány na svém pozemku,
odkud jej hasiči vyzvednou a odvezou.
Máte-li k odvozu více železa nebo těžší
kusy, kontaktujte nás předem na tel. čísle
724 180 361. Předem Vám děkujeme za
podporu.
Miroslav Chyla
vedoucí mládeže
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ZAHRÁDKÁŘI - Zahrádkářská páteční odpoledne
ČZS ZO Děhylov, připravil v letních měsících pro občany obce tradiční „Páteční posezení
ve sklípku moštárny“. Tato akce se konala pravidelně každých čtrnáct dnů v pátek.
Pro návštěvníky byla připravena domácí kuchyně, občerstvení a nechyběly tradiční koláče
od našich Růženek. Závěrečné posezení, které se uskutečnilo 20. září 2019, bylo zakončeno
bohatou tombolou. Děkujeme všem, kteří přispěli svými dárky. Velký dík si zaslouží rovněž
ti, kteří ve svém volném čase ochotně zajišťovali přípravu a celkový chod těchto zdařilých
pátečních posezení. Také děkujeme občanům, že se na moštárně rádi scházeli se svými
přáteli a tím podpořili ČZS Děhylov. Těšíme se v roce 2020 opět na shledanou.
Oldřich Slavík
Předseda ČZS ZODěhylov
Moštování ovoce
ČZS ZO Děhylov nabízí občanům, možnost
moštování ovoce v místní moštárně.
Cena 5,00 Kč/kg.
Objednávky na telefonních číslech
731 962 869 nebo 724 180 361.

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás ve zkratce informoval o činnosti členů
Mysliveckého spolku Děhylov.
Poslední víkend v červnu proběhla na Mysliveckém zařízení již tradiční akce
„Myslivecké hody“. Příprava na tuto akci již však začala v květnu, kdy se členové pustili
do rekonstrukce suterénu chaty. Starý bar, který již dosluhoval dostal nový kabát a staré
okna jsme vyměnili za nové. Uspořádali jsme čtyři brigády na celkový úklid vnitřních prostor
chaty, kde zejména členky a manželky myslivců odvedli dokonalou práci. Další brigády
se týkaly venkovních prostor kolem chaty. Tady se uklízelo listí po zimě, odstranila
se stará a již nevyužívaná bažantnice a udírna. Dále se opravily schody a vyměnilo zábradlí
před chatou. V týdnu před hody se sekala tráva a vrcholily přípravy.
Samotné hody pro nás v sobotu začaly přípravou laviček, stolů, postavením stanu,
výčepů, pískoviště a skákacího hradu pro děti atd. Kuchyně již od brzkých ranních hodin
byla v plném pracovním nasazení a připravila na výdej 450 porcí. Letos se podávala
Svíčková s kančím masem, Zvěřinové ragů a nesměl chybět tradiční Srnčí guláš.
Pro děti jsme připravili bohaté kolo štěstí, kde nám darovali ceny i sponzoři. Akce
se i díky pěkného počasí vydařila. Návštěvníci odcházeli spokojeni a to je pro nás tou
nejlepší vizitkou.
Po této pro nás největší celoroční akci se naší členové pustili ve svých revírech do oprav
mysliveckých zařízení, posedů, kazatelen. Zejména pak krmelců, tak aby byla připravena
na zimu pro přikrmování zvěře.
Na podzim nás ještě čekají brigády na úklid kolem chaty, garáže a výměny vchodových
dveří chaty. Na konci měsíce října pak naskladníme krmivo pro zvěř, abychom byli
připraveni na přikrmování zvěře, což bude naše hlavní činnost v zimních měsících.
René Pchálek
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KLUB RODIČŮ
V letním období členové Klubu rodičů Děhylov prázdninově odpočívali
a nabírali síly do dalšího období. Poté, co jsme děti úspěšně vypravili za jejich
školními povinnostmi ,jsme se mohli začít věnovat plánování dalších akcí.
V podzimním období nás čeká pravidelná akce pro děti a tou je Uspávání broučků. Tuto
akci plánujeme na 8.11.2019 a jako obvykle nejprve společně vyrobíme nějaké tématické
výrobky v Kulturním domě a poté (pokud bude počasí přát) se s lampiony vypravíme
na „Tenisák“, kde společně uložíme broučky k zimnímu spánku (a možná bude i nějaké
to překvapení).
V případě velmi nepříznivého počasí může být akce přeložena!!!
Samozřejmě se těšíme na Vaši hojnou účast.
Za Klub rodičů Děhylov z.s. Zdeňka Libscherová

LETNÍ KONCERT SKUPINY POKÁČ NA LODĚNICI
V příjemném prostředí řeky Opavy na Loděnici v Děhylově vykouzlil nádhernou pozdně
letní koncertní atmosféru známý folkový zpěvák, textař a písničkář Pokáč, vlastním
jménem Jan Pokorný, který si teprve v nedávné době svou originální hudbou a nevšedními
texty vydobyl přední místo na české hudební scéně. Během dvouhodinového koncertu,
který se uskutečnil 31. srpna, si přišli na své nejen fanoušci dnes již klasických a dobře
známých songů oblíbeného interpreta, ale i ti, kteří se těšili na představení nových písní
z Pokáčova nejnovějšího alba s názvem Úplně levej. Na pódiu Pokáč vystoupil nejen
se svou kytarou, jak jsme u jiných interpretů zvyklí, ale některé písničky doprovodil také hrou
na ukulele, které svým tradičně havajským zvukem podpořilo letní atmosféru koncertu.
Po vystoupení pak proběhla autogramiáda a setkání s fanoušky. Nezapomenutelný zážitek
byl spojen též s nezvykle hojnou účastí, když na akci do Děhylova zavítalo neuvěřitelných
téměř pět stovek lidí. Svůj podíl na tak vysoké účasti má také hudební kapela Petr Mohyla
TRIO, která vystoupila jako předkapela a náležitě tak poslední prázdninový večer uvedla.
Letní koncert Pokáče se stal jednou z hlavních akcí, které se na Loděnici v letošním létě
udály a jistě se na podobné hudební zážitky můžeme těšit též v příštím roce.
Jiří Zapletal
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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
do konce roku
12.10.
20.10.
8.11.
29.11.
30.11.

drakiáda
setkání seniorů
uspávání broučků
vázání adventních věnců
rozsvícení vánočního stromu

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 lednu
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.12.2019, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

