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DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
před námi jsou tři letní měsíce. Tři nejteplejší měsíce v roce, ve kterých nejen sklízíme
úrodu celoročního snažení na polích a v naších zahrádkách ale také jezdíme s dětmi
na dovolené nebo odpočíváme na zahradách. A právě tomuto období odpočinku
a relaxace se chci věnovat.
Jedna z věcí, která občanům znepříjemńuje nejen pobyt na zahradách ale také větrání
v domácnostech je pálení především „uschlé“ trávy. Většinu biologického materiálu lze
likvidovat buď využitím nádob na biologický odpad nebo kompostováním. Pro oba
způsoby likvidace biologického odpadu jsou v naší obci vytvořeny podmínky. Každý
občan má možnost objednat si nádobu na biologický odpad, který OZO sváží z naší
obce ve 14-ti denních intervalech. Část občanů před rokem využila dotační možnosti
a pořídila si kompostéry.
Je samozřejmé, že vytrvalé plevele a zbytky rostlin, které jsou napadeny plísněmi
a hnilobou, je nejlépe spálit, abychom zabránili šíření chorob v zahradách. Je ale krajně
nevhodné pálit ne zcela uschlé zbytky rostlin v letním období veder, kdy většina domácností má
otevřená okna. Pokud někdo nutně potřebuje spálit biologický odpad, pak asi nejjednodušší
bude tento odpad usušit a spálit na podzim, kdy už nejsou taková horka. Usušený odpad
shoří rychleji, než-li pouze zavadlý, méně kouří a tím také tolik neobtěžuje sousedy.
Druhou věcí, která znepříjemňuje mnoha z nás pohodu o nedělích a svátcích, je používání
zahradní a domácí techniky v této době (motorové pily, sekačky, křovinořezy, cirkulárky,
atd.). Souhlasím s tím, že v případě stavebních úprav rodinných domů, kdy jsme vázání
na volný čas řemeslníků, jiná možnost, než provádět tyto práce právě o svátcích, není.
Přesto se ale domnívám, že práce na údržbě svých zahrad a domků můžeme dělat
ve všedních dnech. Abychom si nedělí a svátků, kdy také bývá i o něco menší provoz
na hlavní cestě, mohli v klidu užít. Je pravda, že v naší obci nemáme veřejnou vyhlášku,
která by dny klidu v obci upravovala. Sázíme raději na toleranci a dohodu mezi občany,
než-li využívání vyhlášek a jejich porušování pak řešit u přestupkových komisí.
S letním obdobím souvisí také údržba veřejných prostranství, chodníků a místních cest.
Tuto údržbu, zejména sekání a odklízení trávy v neobydlených částech obce, provádějí
zaměstnanci obce. Mockrát děkujeme všem občanům, kteří dbají o své okolí a udržují
je bez ohledu na to, že se jedná o obecní pozemky (cesty nebo chodníky). Je jen škoda,
že práci lidí, kteří chtějí žít v čisté a upravené obci, znehodnocují někteří majitelé psů tím,
že ani neodklízejí po svých miláčcích jejich výkaly.
Miroslav Honěk
starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace o zajištění dopravní obtížnosti obce Děhylov
Od 9. 6. 2019 měl dopravní obslužnost naší obce zajišťovat nový dopravce, vybraný
ve výběrovém řízení. Z procesních důvodů se výběrové řízení na nového dopravce
v oblasti, do které spadá také naše obec, opakovalo. Proto v období od 9. 6. 2019 do 31. 8.
2019 bude dopravní obslužnost naší obce dále zajišťovat společnost ARRIVA MORAVA, a.s.
Na přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020 byl na základě výběrového řízení vybrán
dopravce Transdev Morava s.r.o. Podle informací z krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, který poskytovatele dopravní obslužnosti naši oblasti vybírá, předpokládáme,
že stabilní dopravce bude zajišťovat dopravní obslužnost naší obce od 14. 6. 2020.
Podle informací z téhož zdroje změna dopravce v přechodném období neovlivní rozsah
poskytovaných služeb. Pro nás občany to tedy znamená:
- Rozsah dopravní obslužnosti do 14. 6. 2020 zůstává stejný jako dosud bez jakýchkoliv
změn
- Nemění se ani výše roční úhrady prokazatelných ztrát (24 022,- Kč), kterou poskytuje
obec Děhylov Moravskoslezskému kraji.

Prázdninový provoz knihovny
Knihovna bude otevřena do konce června, poslední otevírací den je středa 26.6.2019.
O prázdninách bude otevřeno pouze dne 31.7.2019 a to v obvyklou dobu 17.00-19.00.
Od září, tedy od 4.9.2019, opět běžný provoz.

Poplatky ze psů
Majitelé psů,kteří nemají uhrazený poplatek, aby tak učinilli buď převodem na účet obce
na číslo účtu: 4010033250/6800, do zprávy pro příjemnce uveďte své jméno a příjmení,
nebo na pokladně OÚ Děhylov, v pondělí a sředu 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 300 Kč.

Mše svatá v děhylovské kapli
Srdečně Vás zveme na mši svatou, která se bude konat v prázdninovém období
- 6. července 2019 v 17.00 hodin
- 10. srpna 2019 v 17.00 hodin
- 14. září 2019 v 17.00 hodin
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Vítání občánků a gratulace seniorům
Mezi velmi příjemné činnosti obecního úřadu patří gratulace seniorům k životnímu
jubileu a uvítání nově narozených dětí do života obce. Seniorům gratulujeme průběžně
v době jejich jubileí a letošní vítání občánků se uskutečnilo v neděli 7. dubna, tradičně
v kulturním domě.
Starosta obce slavnostně přivítal čtyři občánky, tři děvčátka a jednoho chlapce,
za účasti jejich rodičů a blízkých příbuzných. Děti z mateřské školy pod vedeních svých
učitelek si připravily krátké pásmo básniček, říkanek a písniček. Jména nových občánků
byla zapsána do Pamětní knihy obce Děhylova. Děti obdržely od obce poukazy na hračky
v hodnotě 1000 Kč, knihu a pamětní list.
Blanka Zapletalová
místostarostka

Zleva: Sofi Štěpaníková, Benjamin Müller, Magdaléna Vitečková, Valerie Vlachová

V dubnu jsme popřáli:
panu Františku Benešovi k jeho 75.-letému jubielu,
paní Marii Sedláčkové k jejímu 85.-letému jubileu,
panu Františkovi Šebestovi k jeho 85.-letému jubileu.
V červnu jsme popřáli:
panu Ing. Zdeňku Mrázkovi k jeho 70.-letému jubileu,
paní Mgr. Ludmile Mikolajkové k jejímu 75.-letému jubielu.
Přejeme všem pevné zdraví, lásku a porozumění.
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Vážení občané,
blíží se konec školního roku a děti čekají zasloužené letní prázdniny. Po nich nás čeká
nástup do nově rekonstruované školní budovy v Děhylově a v ní pasování prvňáčků.
Letos jich přivítáme osm. 27. června se rozloučíme s žáky 5. ročníku na Obecním úřadě
v Dobroslavicích, kde jim budou předány pamětní listy a budou oceněni žáci s nejlepším
prospěchem. Pokud nejste návštěvník našich webových stránek www.zsdehylov.cz,
kam dáváme veškeré fotografie z akcí, podívejte se, co se ve škole děje. Na tyto aktivity
získáváme finance především z evropských fondů a taktéž jsme vymysleli projekt
a získali 70 tisíc z MSK. I v příštím školním roce jsme zapojeni do projektu Šablony II,
které nám opět umožní financovat žákům zajímavé projekty a zároveň nezatíží peněženky
rodičů. Na konci školního roku chci velmi ocenit práci všech zaměstnanců, zejména
kolegyň, které musely zastoupit paní učitelku v dlouhodobé pracovní neschopnosti
a zvládnout výuku v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce. Zároveň bych chtěla
poděkovat všem rodičům, kteří se aktivně podílejí na akcích školy a neváhají nabídnout
pomocnou ruku. Velmi si cením především těch, kteří, když se naskytne nějaký problém,
přijdou rovnou za mnou a společně se snažíme nalézt řešení. Vždy existuje více aspektů,
o kterých nemusíte vědět a pomluvy nikdy ničemu nepomohly. Dávám přednost osobnímu
jednání a pokud máte nějaký návrh či nápad, který vás trápí, přijďte. Podíváte se na nový
interiér školy, zjistíte, jak se nám podařilo zachovat původní dřevěné schodiště a určitě
zjistíte, že vše, co děláme, je především pro vaše děti.
Přeji všem, aby jste si přes prázdniny dostatečně odpočinuli a načerpali spustu nové energie.
Simona Kovaříková
ředitelka školy
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 – MŠ Děhylov
Se začátkem školního roku 2018/2019 došlo v MŠ Děhylov k personálním a jiným
změnám. K 1. 7. 2018 jsem nastoupila jako nová ředitelka a spolu s sebou přinesla
i spoustu nových aktivit a činností pro MŠ Děhylov a také pro MŠ Dobroslavice. Mým
hlavním cílem je snaha sdílet některé aktivity a činnosti společně, tak aby se děti,
paní učitelky a rodiče měli možnost potkávat a prožívat radostné chvíle. První naše
setkání proběhlo před Vánoci v KD v Děhylově, kde měly děti z obou školek připravený
pro své rodiče sváteční program. Každá školička vystoupila se svým programem
a na závěr jsme si společně zazpívali koledy, ozdobili stromeček, vyrobili vánoční věnec,
poseděli a ochutnávali cukroví. Dalším setkáním byl Maškarní rej s Hopsalínem v MŠ
Dobroslavice, kde si děti a jejich paní učitelky společně zatančily a vzájemně prohlédly své
masky. Školní rok 2018/2019 jsme ukončili výletem na Bílou za šmoulími kamarády. Počasí
nám moc nepřálo, ale i přesto si to děti velmi užily. Tyto společné akce měly velmi kladné
ohlasy u dětí, paní učitelek, i ze strany rodičů, a to mně velmi těší.
Náš výchovně-vzdělávací program zaměřený na podporu zdraví a ekologie nás přivedl
k nápadu se zapojit do dotačního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora vzdělávání
a poradenství v oblasti životního prostředí. Podařilo se nám získat dotaci pro náš projekt
s názvem „Smyslová zahrada“, ohodnocený nejvyšším počtem bodů, v rámci kterého
se děti prostřednictvím svých smyslů učí objevovat krásy přírody, experimentovat
s přírodními materiály, pozorovat zvířata a rostliny a bezprostředně prožívat střídání
ročních období. Projekt bude probíhat i v první polovině příštího školního roku.
Mateřská škola také obdržela dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů
Evropské Unie, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony
II. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a chůvu a dále
profesní růst pedagogů zaměřený na polytechnické vzdělávání. Personální posílení nám
pomáhá nejen k možnosti individuálního vzdělávání, ale také k zajištění výuky plavání.
V rámci didakticky zacílených činností probíhá pravidelně příprava předškoláků, a to,
mimo jiné, i metodou tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina „Hláskař”
pod vedením paní učitelky Bc. Lenky Múdrikové. Souběžně probíhá logopedická prevence
„Povídání s Fouskem”, kde paní učitelka Pavlína Vitásková procvičuje se všemi dětmi sluchové
vnímání, ovládání a usměrňování způsob dýchání, ovládání motoriky mluvidel (hlavně jazyka)
a souvislé vyjádření jednoduché myšlenky.
V září nastoupilo do MŠ Děhylov
celkem 25 dětí, z toho 3 děti odchází
do ZŠ. Zápis
do MŠ Děhylov
proběhl 9. května 2019 s výsledkem
0 zapsaných. Stále ještě tedy máte
možnost zapsat své dítě k nám
do školky.
Do budoucích let je mým největším
přáním dobrá spolupráce s rodiči,
spokojenost dětí a paní učitelek
z krásně prožitých dní v MŠ.
Ivana Břusková
ředitelka MŠ
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Sokol Děhylov infotmuje
Děhylovský pinec
Dne 18.6 došlo na Tenisáku k oficiálnímu ukončení sezony 2018/19 formou čtyřboje
mládeže a slavnostního vyhlášení. A co nám letošní sezona přinesla?
Děvčata se v premiérovém ročníku v 1.lize žen zachránila až šťastnou remízou 5:5
v posledním zápase sezony s Blanskem, když už prohrávala 3:5. B tým žen složený
z dorostenek vyhrál Divizi Moravskoslezského kraje , ale vzdal se práva na postup
do 2. Ligy žen, protože bychom to kapacitně a finančně neutáhli.
Muži letos postavili 4 družstva v soutěžích dospělých, ta ryze mužská a dospělácká hrála
Okresní přebor 3 třídy, přičemž C tým vedený Jirkou Mikeskou soutěž vyhrál a postupuje
do 2 třídy. B tým složený z trenérů a starších žáků se držel v pohodovém středu Okresního
přeboru 2 třídy, A tým složený z trenérů a dorostenců skončil v Okresním přeboru 1 třídy
na třetím místě.
Žáci, kterých je aktuálně v oddíle 17 bojovali v okresních soutěžích žactva, přičemž
naši kluci s kapitánem Petrem Libscherem skončili na čtvrtém místě v Okresním
přeboru 1.třídy, holky vyhrály svou skupinu Okresníh přeboru 2 třídy a v play off
Opavska skončily na čtvrtém místě.
V individuálních soutěžích se letos můžeme pochlubit vynikajícím třetím místem
Patricie Segetové (aktuálně reprezentantky ČR) na MĆR starších žákyň, tituly krajských
přeborníků u Barbory Strakové v starším žactvu a Sáry Slavíkové ve nejmladším žactvu.
Velikým trenérským i diplomatickým úspěchem je, že na letošních Olympijských
hrách mládeže České republiky, které se konají v červnu v Liberci budou naše mladé
trenérky Kristýna Synková a Dominika Koblovská oficiálními hlavními trenérkami
výpravy Moravskoslezského kraje. Úplně závěrem jsem velmi rád, že se nám podařilo
udržet status regionálního tréninkového centra talentované mládeže při České asociaci
stolního tenisu a poděkovat obci Děhylov za obrovskou podporu, bez které by nic z výše
uvedeného nebylo možné.
Petr Synek
vedoucí oddílu

ženy TJ Sokol Děhylov s trenéry

8

nejmladší žákyně TJ Sokol Děhylov s trenéry

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Smažení vaječiny
25. 5. 2019 se na hřiště TJ Sokol v dopoledních hodinách sešlo pár členů místní
organizace. Došlo k natření fotbalových brán na hřišti a na tenisových kurtech k natření
stojanů pro rozhodčí Také v areálu loděnice byla položena střešní krytina na části budovy
šaten.
Odpoledne se sešlo více lidí a na ohni v kotlíku se smažila vaječina. Nejdříve v kotlíku
na slaninovo-cibulovém základě zhoustlo 120 vajec a pak ještě dalších 60. K tomu všemu
zahrál na harmoniku pan Jirka Dedek a na kytaru Ruda Staskevič z Dobroslavic.
Libuše Hudečková

Tenisák

Zveme Vás do nově zrestaurované hospůdky Tenisák
otevřeno každý den od 15.00
Rezervace tenisových kurtů: https//tenisdehylov.isportsystem.cz
Facebook: Tenisák Děhylov
kontaktní tel.: + 420 774 708 041
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Myslivci informují

Červen je mimo jiné měsíc myslivosti a ochrany přírody. Ve volné přírodě jsou již přírůstky
mladé zvěře (srnčata, zajíčci, kačeny, bažanti, koroptve a křepelky). Proto myslivci žádají
spoluobčany, aby celoročně vhonitbě nenechávali volně pobíhat své psy a nebyli tam
někdy zbytečně hluční.
Rádi bychom informovali občany o možnosti pronájmu“myslivecké chaty“ pro vaše
oslavy, svatby, teambuildingy aj. Veškeré informace najdete na našich webových
stránkach: http://www.myslivost.cz/msdehylov/Pronajem-chaty.asp

Závěrem si vás dovolujeme pozvat na tradiční zvěřinové hody, které se budou konat
jako vždy poslední sobotu včervnu. Těšíme se na vaši účast.
S úctou

Myslivci MS Děhylov

MYSLIVECKÝ SPOLEK DĚHYLOV, z. s.
Vás srdečně zve na tradiční

Zvěřinové hody
Dne 29. června 2019 (sobota), od 13 hod.
chata MS Děhylov,z.s., Zemědělská 207/16, Děhylov
vstupné dobrovolné
Bohatá myslivecká kuchyně, Zvěřinové klobásy, Myslivecká zábava,
Živá hudba od 15:30hod., Dětská střelnice, kološtěstí, Bar a pivo
Srdečně Vás zvou myslivci
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Zahrádkáři
Zahrada pro radost, potěšení a užitek
Pod záštitou Kulturní komise při OÚ Děhylov a ČZS ZO Děhylov, v úterý 16. dubna
proběhla v sále kulturního domu v Děhylově přednáška na téma „Zahrada pro radost,
potěšení a užitek“. Tématem bylo předjaří na zahrádce s výsadbou různých plodin jak
k užitku, tak k okrase, dále vegetační období roku a zazimování zahrady. Během přednášky
byly ukázky s barevnými diapozitivy. Přednášku vedl přítel Dr. Stanislav Kubesa.
Oldřich Slavík

POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz Děhylov,
zve občany na přátelská posezení do sklípku moštárny
v pátek 28. června 2019 od 17,00 hodin
domácí kuchyně a občerstvení zajištěno.
Tato páteční posezení se budou pravidelně opakovat co čtrnáct dnů v pátek.

Na Vaši návštěvu se těší Zahrádkáři Děhylov.

11

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

SDH DĚHYLOV
Činnost SDH
Na konci měsíce dubna, přesněji dne 30.04.2019 uspořádali členové SDH na hřišti
u Základní školy v Děhylově již druhý ročník veřejného stavění máje. Májka byla ozdobena
příchozími lidmi a dětmi, a za pomocí všech přítomných byla na místě postavena.
Vzhledem k nepříznivému počasí a silnému větru, se ale všichni přítomní přesunuli
do hasičské zbrojnice, kde bylo pro všechny připraveno posezení s pohoštěním,
při kterém se grilovaly klobásy a párky. Májka zdobila hřiště celý měsíc a skácená byla,
jak praví tradice, na konci měsíce května tedy dne 31.05.2019. V letošním roce tak nedošlo
k tomu, že by byla nějakým rivalem skácená dříve, než bychom chtěli. V této tradici
bychom chtěli pokračovat, a proto se bude určitě opakovat i v roce 2020.
Při stavební činnosti v obci, při níž se vybudovaly autobusové zálivy a zastávky
na ul. Porubské, došlo, těžkou technikou, k zásahu do travnaté plochy hřiště u Základní
školy. Členové SDH se proto dohodli, že hřiště, nejen pro děti, uvedou do původního stavu
a uspořádali dne 11.05.2019 brigádu. Za účasti dětí SDH Děhylov se svými rodiči, mužů
a žen, společně s dalšími členy SDH Děhylov, byla provedena úprava celé travnaté plochy,
která spořívala v provedení kultivace hliněného povrchu, jeho následného uhrabání,
vybírání kamenů z hlíny, celkového srovnání s následným zasetím travního semene.
Samotná brigáda byla zakončena pohoštěním. Materiálově tuto akci zaštítil Obecní úřad.
Dále naši hasiči opět nabídli starším a osamoceným občanům obce pomoc při odvozu
velkoobjemového odpadu. Jako každým rokem byly i letos dne 01.06.2019 do naší obce
přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, při kterém byla pomoc potřebná. Svoz
byl proveden ze 14 domácností, přičemž se vždy jednalo o pomoc tam, kde by to samotní
obyvatelé bez pomoci druhých nezvládli.

nově vzniklé družstvo žen
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Sportovní činnost
Hlavní novinkou v roce 2019 byl vznik nového sportovního družstva žen SDH.
V měsíci lednu letošního roku se několik mladých žen rozhodlo, že se stanou členkami
SDH Děhylov a utvořily tak sportovní družstvo, jenž se začalo scházet k tréninkům.
Po zahájení sportovních klání na Hlučínsku a v jeho okolí, se začaly soutěžím věnovat.
Ačkoliv soutěží jen krátce, úspěchy je nemíjejí. Sportovní družstvo žen mohli naší občané
vidět na 0. ročníku dětské noční soutěže, která proběhla dne 18.05.2019 na sokolském hřišti
u restaurace Tenisák. Této dětské soutěže se zúčastnilo celkem 9 soutěžních družstev
v kategorii mladších a starších žáků. Děti soutěžily ve dvou sportovních disciplínách,
a to v uzlové štafetě a královně požárního sportu - požárním útoku. Soutěž se pořádala
dvoukolově. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Bobrovníků. Naši mladší žáci
obsadili 3. místo. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo domácích z SDH Děhylov.
Mladší i starší žáci jsou účastníky Hlučínské ligy mládeže. Sportovní družstva žen i mužů
jsou v letošním roce účastníky Noční Hlučínské hasičské ligy. Muži v letošním roce obhajují
vítězství této ligy z roku 2018. Činnost sboru podpořil i Moravskoslezský kraj svou dotací
poskytnutou v roce 2018 a dále sponzoři, mezi které patří společnosti Canis Safety,
Ospol-Tech, Osmančík Transport, Odel Laboratories, realitní kancelář Kaktus a Hydrospor.
Všem družstvům přejeme skvělá umístění a radost ze sportu. Pro činnost sboru s mládeží,
pořádání 0. ročníku dětské soutěže a k nově vzniklému sportovnímu družstvu žen, byla
u Moravskoslezského kraje, dotační program Podpora sborů dobrovolných hasičů v roce
2019, podána žádost o poskytnutí dotace na materiálové zabezpečení. Žádost byla
zaevidována, byla schválena, ale nedojde k plnění. Byla zařazena do tzv. náhradníků, kteří
budou uspokojeni jen v případě odmítnutí přijetí dotace žadatelů, kterým byla dotace
přiznána. V rámci tohoto dotačního programu bylo podáno více než 200 žádostí, přičemž
uspokojeno jich bylo pouze 66.
Miroslav Chyla
vedoucí mládeže

Noční soutěž Děhylov - 1. a 3. místo
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Klub rodičů
Výlet na Helfštýn – 26.5.2019
Konečně nastalo krásné počasí a tak se členové Klubu rodičů domluvili, že společně
podniknou výlet. Místem poznání byl tentokrát zvolen hrad Helfštýn. Aby byl
zážitek dokonalý a my si ho všichni užili v klidu a v pohodě vyrazili jsme ráno vlakem
ze zastávky v Děhylově. Po dvou přestupech jsme se konečně ocitli na zastávce v Lipníku
nad Bečvou, odkud jsme se pěšky vydali směr Helfštýn. Na hradě se právě konala akceHistorie vojenství s ukázkou zbraní i bojových technik, což se vemi líbilo nejen klukům,
ale i holkám. Počasí nám přálo celou dobu, ač to chvíli vypadalo, že dešti neunikneme.
Děti i rodiče si to velmi užili a odnesli so nové poznatky.
Zdena Libscherová

Den dětí -tentokrát na téma “Poznej své okolí”
Den dětí, tedy první červen, letos vyšel právě na sobotu. Členové Klubu rodičů Děhylov
pro děti na tento den připravili naučnou stezsku, kde se děti seznamovaly s tím, co se
v jejich blízkém okolí nachází. Poznávaly užitečné živočichy či rostliny, ale i to, co našemu
okolí právě neprospívá. také se dozvěděly něco o historii a vzniku obce.
Nakonec jsme se všichni sešli na Tenisáku, kde si děti mohly vyřádit na hřišti, opekli jsme
si buřty a měli čas si spolu povídat.
Zdena Libscherová
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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

15

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Na co se můžeme těšit
o prázdninách
28.06.
28.06.
29.06.

první páteční posezení na Moštárně
Oldies diskotéka s Davidem Bitnerem na Tenisáku
zvěřinové hody - chata MS

11.07.
12.07.
12.07.
21.07.
26.07.

odpoledne s Justen na Tenisáku
posezení na Moštárně
travesti show “Noční rebelky” na Tenisáku
pěšky, na kole nebo vlakem k Vodníkovi Slámovi
posezení na Moštárně

09.08.
18.08.
23.08.
31.08.

posezení na Moštárně
poznáváme Beskydy - překvapení
posezení na Moštárně
letní koncert skupiny “Pokáč” na Loděnici

02.09.
06.09.
07.09.
08.09.
20.09.
22.09.

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020
posezení na Moštárně
soutěž v požárním útoku mužů a žen
Hlučínskou ligu ml. a st. žáků
poslední páteční posezení na Moštárně
poznáváme Jeseníky - údolím Bílé Opavy

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 září
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 15.9.2019, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

