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Vážení spoluobčané,
s pandemií Covid-19 byl společenský život v naší obci téměř
po celý letošní rok utlumen. Poslední společenské akce byly únorové
plesy a oslava výročí 100 let trvání TJ Sokol Děhylov. Všechny ostatní
společenské akce, plánované pro letošní rok, byly v období od března
tohoto roku zrušeny.
Pandemie ale, na štěstí, příliš neovlivnila rozvoj naší obce z pohledu
plánovaných investičních akcí. Z této strany se podívejme na průběh
alespoň některých z nich. S rekonstrukcí cyklostezky na hrázi rybníka
Štěpán začala společnost Ostravské stavby a.s. oproti původnímu
předpokladu v důsledku celostátní karantény o měsíc později. Nicméně
stavba byla počátkem července úspěšně dokončena a uvedena
do provozu také díky významné finanční podpoře MSK v hodnotě
1 500 000,- Kč.
Bezprostředně na tuto akci navázala společnost STAVIA a.s.
s rekonstrukcí chodníku od původní autobusové zastávky naproti
Základní školy k nové autobusové zastávce ve směru na Ostravu
a s opravou chodníku v zatáčce pod ulici Výstavní. Oba chodníky byly
dokončeny v průběhu letních prázdnin. Také na rekonstrukci chodníku
k autobusové zastávce přispěl MSK tentokrát částkou 232 300,- Kč.
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Ve stejném období rekonstruovala společnost ProSTAV Křístek s.r.o.
septiky u budov Obecního úřadu a Základní školy na čističky odpadních
vod a také septik u budovy Hasičské zbrojnice. Také tato akce byla
dokončena do konce letních prázdnin.
V průběhu roku probíhaly projekční práce na zpracování následujících
projektových dokumentací plánovaných staveb a oprav v příštím roce:
Firma INDETAIL, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci
rekonstrukce elektroinstalace v budovách Obecního úřadu a Hasičské
zbrojnice.
Společnost LAPLAN, s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci
a požádala o stavební povolení rekonstrukce správní budovy bývalého
zemědělského družstva na malometrážní byty.
Máme také zpracované projektové dokumentace na úpravu okolí ZŠ
v Děhylově (Mark Vala, s.r.o.) a revitalizaci území U potoka (LESPROJEKT
Krnov, s.r.o.). Obě projektové dokumentace jsou předloženy na odboru
výstavby v Hlučíně ke schválení.
Ne vše a ne vždy se ale daří tak, jak bychom si přáli. Bohužel jsme
byli nuceni ukončit spolupráci s projektantem rekonstrukce ulice
Výstavní (Ing. Klimša) a vyhlásit nové výběrové řízení. Nicméně dotační
prostředky MSK na zpracování této projektové dokumentace lze,
na štěstí, využít i v případě změny projektanta.
Pro rekapitulaci jsme v naši obci v průběhu tohoto roku vytvořili
celkově dílo v hodnotě více než 5 500 000,- Kč. S financováním těchto
akcí nám významně pomohl MSK částkou více než 2 500 000,- Kč.
Připravené projektové dokumentace pak tvoří dobrý základ pro další
rozvoj naší obce v příštím roce.
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva a rady obce i jménem
svým přeji Vám všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2021 pak pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů, vzájemné
tolerance a osobní pohody.
Ing. Miroslav Honěk
starosta obce
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Cyklostezka před

Cyklostezka po

Chodník před

Chodník po

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2021
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. sdělují,
že na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností
od 1. ledna 2021.
Voda pitná ( vodné ) 43,52 Kč/m3 ( bez DPH ), 47,87 Kč ( vč. 10% DPH ).
Ceny svozu komunálního odpadu od 1.1.2021
Již několik let se hovoří o zdražení sběru a svozu komunálního odpadu.
Mnohé společnosti, které se zabývají sběrem a svozem komunálního
odpadu, již tuto službu zdražily. Ve svém důsledku to vedlo k tomu,
že poplatky za tyto služby byla nucena zvýšit také města a obce,
kterým tyto společnosti své služby poskytují. OZO Ostrava, které sváží
komunální odpad z naší obce, zatím své služby nezdražilo díky tomu, že
vlastní třídicí linky, na kterých třídí odpad. Ten pak částečně poskytuje
ke zpracování jako druhotnou surovinu a částečně odváží do spaloven
k energetickému využití. A pouze nezpracovatelnou část odváží
na skládky.
V letošním roce však k navýšení svozu komunálního odpadu a bioodpadu
přistoupilo také OZO Ostrava. Cena za svoz komunálního odpadu v roce

4

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

2021 bude navýšena o 10 % a cena za svoz bioodpadu bude navýšena
o 5 % oproti minulému roku. Obě tato cenová navýšení se promítnou
do cen za svoz jednotlivých popelnic. Přehled cenového navýšení
je uveden v Cenovém výměru 01_2021.
Současně dochází také k cenovému navýšení za svoz separovaného
odpadu (plasty, sklo, papír) a s největší pravděpodobností také
za svoz velkoobjemového odpadu (kontejnery na jaře a na podzim).
Tyto náklady včetně cenového navýšení hradí ze svého rozpočtu obec.
Cenový výměr 01/2021 za pravidelný sběr, odvoz a odstraňování
komunálního odpadu pro občany obce Děhylov

Cenový výměr 01/2021 za pravidelný sběr, přepravu a využívání
biologicky rozložitelného odpadu ( tráva, listí )

Rada obce dne 2.12.2020 na svém 30. zasedání schválila cenový výměr
01/2021, pod bodem 11 jednání.
Tento cenový výměr nabývá na účinnosti dnem 01.01.2021 a zároveň
tímto dne pozbývá platnost cenový výměr č. 01/2020.
Ing. Miroslav Honěk
Starosta obce
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Svoz odpadů 2021
Děhylov komunál + bio 2021

Vývoz popelnic Děhylov - přelom roku (poslední a první týden jsou liché…..)
52.týden - 22.12.
1. týden - 5.1.
2. týden 12.1.
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Nepořádek kolem kontejnerů s odpady
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou, abyste nenechávali
odpad mimo kontejnery. Tento odpad mají zaměstnanci OZO
z bezpečnostních a hygienických důvodů zakázáno sbírat.
Dále prosíme občany, aby kartony do kontejneru řezaly a neházely
do kontejneru celé krabice, které zabírají příliš místa. Také Vás prosíme,
abyste směsný odpad neházely do kontejnerů na tříděný odpad.
Zaměstnanci OZO nám hlásí, že se občas v kontejnerech nachází směsný
odpad, který do těchto tříděných kontejnerů nepatří.
Děkujeme všem za dodržování pravidel.
Blanka Zapletalová
místostarostka

Vánoce jsou svátky klidu. Všichni určitě chceme prožít následující
dny v klidu domova. Jestli budou svátky klidné, je ve velké míře
i v našich rukou. Dodržujme všichni nepsanou dohodu o klidu ‘‘zbraní‘‘
v sobotu odpoledne a po celou neděli. Občas je samozřejmě nutné
udělat výjimku. Pokud je to opravdu výjimka, určitě to vaši sousedé
pochopí. I tak ale předejdete případnému hněvu z nadbytečného hluku,
když dáte sousedům o plánovaných pracích s předstihem vědět.
Vánoce mají také vonět. Vůni doma si umíme asi každý zařídit sám,
ale vůně venku je závislá na našem okolí. Okolí bohužel často trpí
nezodpovědným spalováním všeho možného. Chtěl bych tímto apelovat
na všechny ‘‘paliče‘‘, aby se ke svému okolí začali chovat ohleduplně.
Toto je také výzva, aby se případně pokusili požádat o dotaci na výměnu
kotle. Další vlny se ještě chystají. Ti, kteří tuto možnost využili v rámci
kotlíkových půjček, toho určitě nelitují a spokojené bude i jejich okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a úplně všem přejeme
klidné a voňavé Vánoce.
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Tříkrálová sbírka rok 2021 Děhylov
Charita Ostrava se pravidelně zúčastňuje celorepublikové Tříkrálové
sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.
Tříkrálová sbírka 2021 bude v rámci Ostravy a okolních měst a obcí
probíhat ve dnech 1. – 14. 1. 2021. V obci Děhylov bude probíhat Tříkrálová
sbírka ve stejném termínu.
Děhylov – horní část obce 1. skupinka:
Jindřich Čáp + děti
Děhylov – dolní část obce 2. skupinka:
Barbora Kolková, Veronika Holušová
Děhylov – 3. pokladnička na poště
Jubilanti v II. pololetí roku 2020
V červenci oslavily své narozeniny: V říjnu oslavili své narozeniny:
paní Marta Kaštovská - 75 let
pan Pavel Fryčák - 70 let
paní Danuše Zdražilová - 70 let
paní Libuše Jančová - 80 let
V srpnu oslavil své narozeniny: V listopadu oslavil své narozeniny:
pan Jindřich Vitásek - 80 let
pan Josef Lazar - 70 let
V září oslavila své narozeniny:
V prosinci oslaví své narozeniny:
paní Drahomíra Suchá - 70 let
paní Krista Jínová - 80 let
Všem přejeme pevné zdraví, lásku a vzájemné porozumění.

Vítání občánků – informace pro rodiče
Bohužel Vám musíme oznámit, že každoroční obřad „Vítání občánků“
pořádaný tradičně naší obcí byl z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace v České republice a v rámci ochrany obyvatelstva a prevence
nebezpečí a vzniku onemocnění SARS CoV-2 zrušen. Všem nově narozeným
dětem nicméně přejeme do jejich života všechno nejlepší a jako vždy pro
ně máme připravené dárečky. Rodiče prosíme, aby se telefonicky spojily
s paní Vitáskovou a domluvili se na termínu převzetí daru.
Telefon na paní Vitáskovou: 595 057 028
Děkujeme Vám všem za pochopení.
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Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
Úterý 1. září 2020 bylo pro některé rodiče a jejich děti dnem speciálním.
Ani deštivé počasí nemohlo zabránit tomu, abychom se opět všichni
po prázdninách sešli v naší škole a slavnostně přivítali nejmenší školáčky
– prvňáčky.
Děti přišly do začátku školního roku povzbudit paní učitelky v čele
s paní ředitelkou Mgr. Simonou Kovaříkovou, mnoho štěstí ve školních
lavicích jim také popřáli pan starosta Děhylova Ing. Miroslav Honěk,
paní místostarostka Děhylova Ing. Blanka Zapletalová a paní starostka
Dobroslavic PhDr. Hana Bližňáková.
Děti vyměnily své hračky za aktovky a do nové životní etapy vstoupily
skrze pasování, které potvrdilo jejich novou roli školáků. A mně nezbývá,
než jim popřát, aby byly ve škole šťastné, spokojené, radostné a aby
zakoušely maximum pozitivních zážitků a především, aby se do školy
těšily.
Mgr. Kateřina Vlčková
třídní učitelka 1. třídy
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Školní zprávy
Máme tady nový školní rok, který jsme zahájili s přáním, aby se již
neopakovala situace, se kterou se celá země musela potýkat na jaře.
Škola byla dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena od 11. března
do 25. května, kdy se vrátila většina žáků do tříd. V období karantény
paní učitelky posílaly rodičům žáků úkoly a vzkazy prostřednictvím
elektronické korespondence, jednou týdně se s dětmi spojily „živě“
přes internet. Děti i rodiče sdělovali své zážitky a zkušenosti s domácí
výukou a jak tráví volný čas v této době. Vím, že to pro rodiče nebylo
lehké, za uvedenou spolupráci a vstřícnost jim patří veliký dík. Vysvědčení,
které dostali na konci roku, si určitě zasloužili!
Toto období nepřítomnosti žáků jsme využili na plánované opravy
a úpravy. Ve školní jídelně v Děhylově bylo nově instalováno plastové
výdejní okno, které nahradilo původní dřevěné. Vedle čerstvé výmalby
prostor přibyly i barevné obklady. Dále byly zakoupeny nerezové
stoly, které vyhovují současným hygienickým normám a nové dveře
k sociálním zařízením. Ve škole v Dobroslavicích byl celý interiér vymalován
a v kuchyni instalován nový bojler na ohřev teplé vody.
Pedagogové se v tomto období scházeli a pracovali na tvorbě nového
Školního vzdělávacího programu, který bylo třeba aktualizovat a doplnit
o obsah jednotlivých vzdělávacích okruhů.
To vše se zdárně podařilo.
Na jaře jsme měli pro děti připravený pestrý program a většinu se nám
podařilo přesunout na podzimní termíny, takže žáci o zážitky nepřijdou.
Od září do listopadu bude probíhat plavecká výuka pro žáky
2. - 5. ročníku v Bohumíně.
V rámci projektu Šablony II., který je spolufinancován EU, nás čeká
mnoho akcí. Pojedeme na výlet do Beskyd na Satinské vodopády,
kde pro nás bude připravena naučná stezka. Také absolvujeme zábavně
vzdělávací program deskových her přímo u nás ve škole a vypravíme
se na hudební workshop organizovaný Janáčkovou filharmonií v Ostravě.
Všechny tyto projektové dny jsou pro žáky financovány včetně dopravy!
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Chtěli bychom také navázat na úspěšné akce pro předškolní děti
a okolní mateřské školy, které se nemohly uskutečnit na jaře a měly
u rodičů velice kladný ohlas. Kromě „Školy nanečisto“ a „Maškarního
reje“, které proběhly, plánujeme „Jarní tvoření“ a „Sportovní den“.
O všech akcích vás budeme informovat a věřím, že se o nich příště
dočtete i v tomto zpravodaji.
Ještě něco ze statistických údajů:
Letos nastoupilo do 1. ročníku 9 žáků (6 dívek a 3 chlapci), celkem
má škola v tomto školním roce 63 žáků (33 dívek a 30 chlapců). Ve
školní budově v Děhylově se vyučuje 1. a 2. ročník, v Dobroslavicích
pak 3. ročník a spojený 4. + 5. ročník.
Třídní učitelky:
1. ročník Mgr. Kateřina Vlčková, asistentka pedagoga Jana Paterová
2. ročník Mgr. Simona Kovaříková, asistentka pedagoga Mgr. Marcela
Dostálová
3. ročník Mgr. Lenka Pospíšilová
4. a 5. ročník Mgr. Pavlína Jurečková
Vychovatelka školní družiny: Pavlína Stonišová
Správní zaměstnanci: Libuše Schmuchová, Vítězslav Sedlák,
Ludmila Chylová
Ráda bych se zmínila, že v letošním roce byla při příležitosti
Dne učitelů za svou práci oceněna paní učitelka Mgr. Lenka
Pospíšilová, a to v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku.
Gratulujeme!
Mgr. Simona Kovaříková
ředitelka školy
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Krize je šance
Kdyby nám někdo o loňských vánocích řekl, že příští rok nebudou
děti půl roku chodit do školy, všichni budou ve vnitřních veřejných
prostorách nosit roušky a v kostelích se nebudou slavit velikonoce, asi
bychom takového člověka poslali k psychiatrovi. A přesto se tak stalo. Na
něco už jsme si zvykli a s překvapením poznáváme, že i těžkým věcem
se dokážeme přizpůsobit. Kdo by například před rokem věřil, že si před
vstupem do obchodu budeme nasazovat roušku? Dnes už to děláme
automaticky. Není to sice příjemné, ale nějak to jde.
Už to ale všechno trvá moc dlouho a všichni jsme unavení. A do toho
se někde v našem nitru ozývá strach, jaké to bude letos o vánocích.
Vánoce jsou v naší kultuře těmi největšími svátky. Mnozí si nedokážou
představit vánoce bez adventních trhů, koncertů, vánočních večírků,
nakupování dárků, slavnostní večeře na Štědrý den, půlnoční bohoslužby
v kostele, rodinných návštěv během svátečních dnů a také bujarých
oslav posledního dne v roce. Jak to letos ve skutečnosti bude, zatím
nikdo neví. Tyto řádky píšu v půlce listopadu a jsem sám zvědav, jestli
například budou letos během vánoc v kostele bohoslužby.
Slovo krize má pro většinu z nás negativní význam. Krize na první
pohled evokuje, že je něco špatně – rovnováha a funkčnost se proměnila
v nestabilitu a problémy. Řecké slovo krisis však můžeme chápat
i jako výzvu. Krize nás zbavuje jistot a díky tomu nás nutí přehodnotit
své postoje a hodnoty a začít věci dělat jinak. Krize je tedy příležitost,
krize je šance.
Když jsem rok co rok viděl před vánocemi stále víc přeplněné obchody
a lidi utrácející za dárky stále víc peněz, přišlo mi to jako nebezpečně
se rozjíždějící vlak vstříc návěstidlu, na kterém svítí červená. S obavami
jsem si kladl otázku, kam až to půjde a kdy se to zastaví. Nevím, jaké
budou ty letošní vánoce a všechno, co je s nimi spojené. Domnívám
se však, že ten maličký virus v podobě koruny nás donutí ten vlak
alespoň trochu přibrzdit.
Koronavirová krize, která způsobí, že nejspíš nepůjde dělat
všechno, nač jsme byli zvyklí, je příležitostí přemýšlet nad tím, co je
vlastně podstatou věcí, které během vánoc děláme. A možná i něco
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přehodnotit a změnit. Můžeme přemýšlet nad tím, jaký význam
pro nás mají adventní koncerty, nakupování dárků nebo rodinné oslavy,
a co nám tyto činnosti přinášejí. Položme si otázku, jestli už náhodou
nejsme spíše otroky určitých zaběhaných tradic, místo abychom
si tyto činnosti užívali. Můžeme si nagooglit původní smysl některých
vánočních obyčejů, které už děláme jen ze zvyku, a zapřemýšlet
nad tím, jestli pro nás ještě mají význam, anebo se z nich stal
jen prázdný rituál.
Přeji nám všem hodně síly do těchto nelehkých dní. Přeji nám,
aby nás toto těžké období vybídlo k přemýšlení nad tím, co už někdy
děláme jen ze setrvačnosti a co nás přestalo obohacovat. Krize
je často těžká, ale je to vždy šance něco změnit. Ať se nám to všem
podaří.
Vzhledem k nejisté situaci Vás nemohu s předstihem informovat
o tom, jak to bude letos s vánočními bohoslužbami v kostele
v Plesné. Aktuální informace jsou na webových stránkách
www.farnost-plesna.cz. Po celou dobu, kdy nejsou bohoslužby
povoleny, jsou na těchto stránkách vždy v neděli a ve svátky
k dispozici audionahrávky zamyšlení k jednotlivým nedělím
a svátkům.
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.
duchovní správce v Ostravě – Plesné (do které patří ostravské městské
obvody Plesná a Martinov) a obce Děhylov a Dobroslavice

Povodně v obci Děhylov
V měsíci říjnu došlo k velkému nárůstu přívalových dešťů,
které způsobili postupné zvyšování hladin řek. V polovině měsíce pak
došlo k rozsáhlým povodním na území celé severní Moravy. Na řece
Opavě, protékající naší obcí, byl stav hladiny nejkritičtější. Během pár
dní došlo k navýšení povodňového stupně řeky Opavy na 3. stupeň,
tedy stavu ohrožení a hladina řeky se zde vyšplhala až k 390 cm. Situace
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na řece Odře, kde se řeka Opava vlévá, se po celou dobu udržela
na 2. povodňové aktivity.
Další komplikace se objevila na Hlučínském jezeře, kde hrozilo protržení
hráze, které by způsobily rozsáhlé škody. Zvýšena hladina jezera
se nakonec přelila přes hráz a způsobila zaplavení cesty z Děhylova
na Hlučín, která byla uzavřená od pátku 16. října do 19. října. Nedošlo
tak k rozsáhlejším škodám.
V naší obci došlo k zatopení pár sklepů, a to především v oblasti
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.

Studánka u hájovny
Věděli jste, že v lese u hájovny byla studna? Obyvatelé hájovny
do ní chodili dlouhá léta pro vodu, Hedvika Kopecká a Františka Hrbáčová
vzpomínají, že v ní byla dobrá pitná voda. V 60. letech se k hájovně
natáhl vodovod. Studna se více než 50 let nepoužívala, zapadala listím
a zaneslo ji bahno.
Myšlenkou obnovit tento zdroj vody jsme se zabývali už delší dobu.
6. března letošního roku jsme se do toho pustili a studnu i její okolí začali
čistit. 15. března byla v Česku vyhlášena karanténa, a i když pomocných
rukou ze zákona ubylo, práce dále pokračovaly. Ze studny jsme vyvedli
trubkový vývod, aby nedocházelo ke znečištění při nabírání vody.
Ve studni jsme opravili kamennou vyzdívku, obnovili boudu a opěrné
zdi. Výtok vody jsme zpevnili kameny, zbudovali jsme lavičku, stojan
na kola a okolí studny esteticky upravili.
A už 20. května jsme si mohli sednout na lavičku, rozhlédnout se a potěšit
se pohledem na hotové dílo.
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S velkým očekáváním jsme odnesli vodu ze studánky na rozbor.
Bohužel chemický a biologický rozbor vody ukázal, že voda zatím není
pitná. Velký vliv má vyústění obecní kanalizace pod hájenkou. Testy
vody zopakujeme za 2 roky po zprovoznění čističky.
I když záměr na dobrou vodu zatím nevyšel, vzniklo kolem studánky
malebné místo, kam stojí za to občas zajít, sednout si, zaposlouchat
se do zvuků vody a kochat se přírodou.
Na přiložených fotografiích můžete vidět průběh rekonstrukce i její
výsledek.
Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli - darovali kámen, dřevo, krytinu
střechy, nebo pomáhali s realizací: Jiří Osmančik starší, Jan Sýkora
mladší, Ludmila Bisová, Věra Chodníčková, Čestmír Holuša, Václav
Klapetek, Karel Struhala, Zdeněk Klapetek mladší, Filip Havlík a Jan
Tvarůžka.
Jiří Klapetek

Vyzděná studna

Stanoviště pro kola

Pohled shora

Celkový pohled

15

DĚHYLOVSKÝ ZPRAVODAJ

Úřední hodiny obecního úřadu a Pošty Partner na přelomu roku
Obecní úřad bude ve dnech:
v pondělí 28. 12. 2020
v úterý 29. 12. 2020
ve čtvrtek 31. 12. 2020
uzavřen.
ve středu 30. 12. 2020 bude úřad otevřen od 8:00 do 15:00 hodin
Úřední hodiny pošty Partner Děhylov na přelomu roku
V pondělí 28.12.2020 bude pošta otevřena od 13:00 do 17:00 hodin
V úterý 29. 12. 2020 bude pošta otevřena od 8:00 do 12:00 hodin.
Ve středu 30.12.2020 bude pošta otevřena od 13:00 do 17:00 hodin
Ve čtvrtek 31. 12. 2020 bude pošta otevřena od 8:00 do 11:00 hodin.
Nabídka nové služby Pošty Partner – prodej Elektronické dálniční známky (eDK)
Pošta Partner Děhylov nabízí nově prodej Elektronické dálniční známky (eDK).
Od 1. 12. 2020 byla spuštěna nová služba „Elektronické dálniční známky (eDK)“ pro výběr
časového poplatku za užití zpoplatněné komunikace. Platba může být uhrazena v hotovosti
nebo platební kartou.
Při nákupu Elektronické dálniční známky musí poplatník sdělit následující údaje, povinné k registraci karty:
- stát registrace vozidla
- SPZ vozidla
- typ pohonu (zemní plyn, biometan, ostatní)
- druh požadovaného časového poplatku (desetidenní, měsíční, roční)
- datum počátku platnosti časového poplatku (ne starší jak 90 dní od aktuálního data prodeje)
Dále může uvést nepovinné údaje jako je e-mail a telefonní číslo (údaje použije SFDI
pro informování zákazníka o blížícím se konci platnosti eDK).
Děkujeme následujícím podnikatelům a ﬁrmám, které svým sponzorským příspěvkem
umožnily výrobu kalendáře naší obce pro rok 2021:
ADAMONT s.r.o., AUTOCENT Jednatel: Pavel Závacký, EKOJOB technická a ekonomická činnost
v ekologii - Mgr. David Honěk, Elektronika servis, Ing. Zdeněk Kubát, Hospůdka Tenisák, Beata
Vyvialová, HYDROSPOR spol. s r.o., Miroslav CHYBÍK s.r.o., KERAMPRINT - Ing. Nikola Zemánek,
Loděnice Děhylov, Mikeska Jiří, Milan Šebesta AUTODOPRAVA, MP car v.o.s. – Miroslav Matěj
Osmančík Transport s.r.o. – Mojmír Osmančík, OSPOL TECH, s.r.o., Posezení u žáby – Monika Hoﬀerková,
REMONI, s.r.o. – Ing. Monika Pchálková, RenoFarma Děhylov s.r.o., Rest ART M. Müllerová s.r.o.,
tvujbezpecak.cz, Zebra systems, s.r.o., - Zdeněk Bínek
Ing. Miroslav Honěk
starosta 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 březnu 2021
Své příspěvky zasílejte nejpozději do 10.3.2020, na email: zpravodaj @dehylov.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí

