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Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodník druhého čísla Otěhřibu je věnován komentáři dokončení hlavní investiční akce posledních let, odkanalizování obce. Hlavním cílem letošního roku je úspěšné
napojení všech domácností ke kanalizaci a ČOV. Je to povinností každého občana vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích.
Dovolte mi informovat vás o současné situaci. Máme za sebou částečnou rekonstrukci stávající kanalizace a dostavbu nových kanalizačních stok, stavbu přečerpávací
stanice a její napojení na ČOV ve vojenském prostoru Přáslavice. Na počátku března
byla obci odevzdána projektová dokumentace k jednotlivým přípojkám. Nyní si mohou
občané vyzvednout projektovou dokumentaci ke svým přípojkám na obecním úřadě.
Do 15. dubna 2015 potřebuje obec vyjádření vlastníků nemovitostí k této dokumentaci.
Příslušný formulář jim bude vydán při převzetí dokumentace. Případné připomínky
a neshody je třeba dořešit na osobní schůzce s projektantem, která se uskuteční v časném
termínu.
Dalším krokem je zhotovení situačního plánu všech přípojek a podstoupení projektové dokumentace k řešení dotčeným institucím a úřadům, aby bylo možné cestou stavebního úřadu zahájit územní řízení. K tomuto kroku bude obec respektive projekční
firma, která bude řízení s dotčenými institucemi zaštiťovat, potřebovat plnou moc majitelů nemovitostí. Tato fáze bude to nejtěžší v celé realizaci stavebního záměru. Rád bych
na tomto místě poprosil všechny občany o velkou dávku trpělivosti a shovívavosti a také
o spolupráci v celém úředním maratonu. Vzhledem ke složitosti administrace celé věci
došlo k rozšíření řad našich zaměstnanců o administrativní pracovnici, která se vám
představí na další straně. Předpokládaný termín zahájení realizace vlastních přípojek
domácností je červenec letošního roku. Po získání územního souhlasu bude jen na občanech, kdy své přípojky dokončí. Zkušební provoz ČOV je však smluvně dán pouze do
konce října letošního roku. Bylo by proto vhodné s realizací vlastních přípojek neotálet.
pokračování na straně 2
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Další investiční i neinvestiční akce obce, jako oprava veřejného osvětlení a revitalizace prostranství okolí obecního úřadu, jsou již v běhu. V březnu proběhla oprava
a zprovoznění veřejného osvětlení cyklostezky směr Velký Újezd. Projekční činnost k rekonstrukci Kulturního domu ve sportovním areálu Na Hřišti bude zahájena v druhém
pololetí tohoto roku, po zdárném dokončení kanalizačních přípojek. O podrobnostech
budeme veřejnost průběžně informovat na schůzích zastupitelstva obce, na stránkách
zpravodaje i stránkách webových. Obecní webové stránky budou v následujících týdnech procházet úpravami. Již nyní přibyl odkaz na hlášení obecního rozhlasu.
Jako každý rok bude k 30. červnu splatnost obecních poplatků za vodné, stočné,
svoz odpadu a psa. Podrobnosti níže. Dle našeho závazku z veřejného zastupitelstva
obce bude do 31. května stanovena cena stočného pro další pololetí roku 2015, která
bude k diskuzi na červnovém veřejném zastupitelstvu. V souvislosti se stanovením ceny
stočného bude provedena změna ceny vodného s ohledem na reálné náklady v minulém
roce, které překročily o více než 150 000 Kč zisk. Při zohlednění nákladů na opravy
vodovodního řadu se pak náklady dále zvyšují. Nová cena vodného bude stanovena ve
stejném termínu jako cena stočného.
Výše poplatků za svoz odpadů zůstává v tomto roce stejná. Cena za svoz a další nakládání s odpadem zůstává v rozumné výši díky zvýšení množství separovaného odpadu. Náklady za další zpracování separovaného odpadu jsou hrazeny ze systému třídění
odpadu Ekokom, na který přispívají výrobci obalů a producenti odpadů. Znamená to
tedy, že občané, kteří ukládají odpad do nádob na separovaný odpad a používají kompostéry, šetří životní prostředí a obci finanční prostředky, bioodpad totiž není ze zákona
zatížen poplatkem za skládkovné, který je v současné době 500 Kč/tunu. Díky zavedení
sběru bioodpadu (hnědé kontejnery) významně klesá množství tuhého komunálního
odpadu. Šest hnědých kontejnerů na bioodpad je přistaveno na sběrných místech od
začátku dubna. Dále viz termíny svozu odpadu.
Luděk Melničuk, starosta obce

TERMÍN ÚHRADY POPLATKŮ JE OD 1. 4. DO 30. 6. 2015
Vodné 26,00 Kč/1 m³
Stočné 100 Kč/na jednoho člena domácnosti/první pololetí.
Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu
vodoměrů, které byly provedeny v březnu 2015.
Svoz odpadu 450 Kč/osobu/rok (Osvobození a úlevy – čl. 6 OZV č. 2/2013)
Poplatek za jednoho psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 80 Kč/rok (Osvobození čl. 7 OZV č. 2/2010)
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní účet
1810476339/0800 na základě vyúčtování, které obdržíte na obecním úřadě
včetně pokynů k platbě.
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informace pro občany

ZAMĚSTNANCI OBCE DASKABÁT
A JEJICH KOMPETENCE
Ing. Barbora Hořáková – ú
 četní obce, administrativní činnost (evidence obyvatel,
poplatky, legalizace, vidimace a další)
Martina Nucová – a dministrativní pracovnice (řeší veškeré smlouvy, např. kanalizační přípojky, o dodávce vody, hlášení místního rozhlasu a další)
Miroslav Pazdera – technický pracovník (údržba obecního majetku, péče o veřejná
prostranství a zeleň)
Miroslav Ševčík – technický pracovník (správa a údržba vodovodu, kanalizace a přečerpávací stanice ČOV)
Josef Rychlý – odpovědná osoba za provoz veřejného vodovodu a kanalizace
Věra Harenčáková – úklid budovy obecního úřadu včetně prostranství před budovou
Marie Zdařilová – knihovnice
Ing. Ivo Rotter – kronikář

Prosíme občany, aby si vyzvedli

PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

ke svým domovním kanalizačním přípojkám v co nejbližším termínu.
Možnost podání připomínek k dokumentaci do 15. dubna 2015.
Děkujeme.

KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DASKABÁT
Obecní úřad Daskabát v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Daskabát.
Doba konání: 13. dubna 2015 od 17.00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu.
Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách.

OBECNÍ KNIHOVNA

Prosíme občany o vrácení všech vypůjčených knih do 30. 6. 2015.
Během letních prázdnin bude založena databáze se jmenným seznamem
všech titulů. Za včasné vrácení předem děkujeme.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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CO SE DĚLO V NAŠÍ ŠKOLIČCE?
26. 1. jsme nechali dveře naší školy otevřené
pro všechny, kdo měli zájem podívat se, jak
děti pracují během vyučování. V odpoledních
hodinách pak bylo otevřeno pro ty, kteří si přišli
prohlédnout, vybavení školy.
Letos jsme měli štěstí! Konečně napadl sníh, a tak jsme se mohli sejít 4. 2. na
Zimních hrátkách. Tažní psi (rodiče) táhli jako závod,
děti „koulely“ slalom, sáně a boby svištěly z kopce. Těm
kreativním se podařilo postavit i sněhuláky.

Hned příští den jsme zapisovali budoucí prvňáčky do školy. Školní „mazáci“ je provázeli coby zvířátka zoologickou zahradou plnou úkolů. Natálka
i Ondrášek byli velice šikovní a vše hravě zvládli.
Zbytek února žil přípravami na karneval. Malé i větší děti si chystaly kostýmy a celé týdny se trumfovaly, kdo z nich
přijde v lepší masce. Rej masek propukl
v neděli 8. 3. v sále na hřišti. Tancovalo se, soutěžilo a hodovalo na dobrůtkách, které připravili rodiče. Celým báječným programem nás provázela paní
Jana Nováková a usměvavé vystřihovací
panenky (paní učitelky).
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V březnu jsme se rozjeli do Mariánského Údolí na recitační soutěž Mikroregionu Bystřička. Soutěže se zúčastnili vítězové školního kola. Byla to pro nás velice
cenná zkušenost. Naši tři recitátoři si vyzkoušeli projev na velkém pódiu na mikrofon
před cizím publikem.
23. března všechny místní šikulky tvořily ve Velikonoční dílně.
Autor: pedagogický sbor

NA CO SE MOHOU NAŠE DĚTI TĚŠIT

?

1. dubna nás čeká Velikonoční jarmark.
30. dubna Děvčata, pozor!! Budeme pálit čarodějnice.
Třetí týden v květnu bude premiéra Zahradní slavnosti.
19. června si užijeme s piráty Dětský den.
Konec června patří již tradičně Pasování předškoláků na velké školáky,
prvňáčků na čtenáře a školním výletům.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PONDĚLÍ 13. 4. 2015 od 8.00 do 12.15 hodin
ÚTERÝ 14. 4. 2015 od 9.30 do 15.00 hodin
S sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz.

KONKURZ NA ŘEDITELE MŠ A ZŠ DASKABÁT
V pondělí 9. března proběhl konkurz na pozici ředitele Základní a mateřské školy
v Daskabátě. Celkem se konkurzu účastnili čtyři uchazeči.
Dva uchazeči vyhověli, dva nevyhověli. Starosta obce jako zástupce zřizovatele si
ponechal čas na rozhodnutí, který uchazeč bude vybrán.
-bpDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DASKABÁT
V ROCE 2014
Během roku proběhlo několik zásahů. Na jaře měla naše jednotka první zásah,
a to technickou pomoc při pročištění kanalizace v restauraci U Matýska. Dne 2. 7. byl
naší jednotce vyhlášen poplach, požár posedu v poli za obcí směrem k vojenskému
prostoru. Koncem měsíce srpna naše jednotka vyjížděla k dalším dvěma technickým
pomocem, a to 27. 8. odstranění nebezpečných suchých větví na výletišti U třech
dubů a 29. 8. doplnění zásobníků vody stavebním strojům při výstavbě kanalizace
v obci. Během celého roku byla prováděna kontrola a údržba techniky, úklid zbrojnice a sběr elektroodpadu.
Během června členové sboru prováděli nátěr fasády na naší hasičské zbrojnici,
která po 56 letech dostala nový kabát. Na práci se podíleli členové: Jakub Niesner,
Ludvík Mičulka, Jiří Kašpar, Pavel Zelinka, Vladimír Smékal, František Čábelický,
Ladislav Melničuk, Josef Hudec, Petr Hudec, Antonín Řeháček. Za úklid a pomocné
práce patří také poděkovat Martinu Sochorovi a Haně Zelinkové za zapůjčení lešení,
Svatoplukovi Zdařilovi za zapůjčení žebře, Romanovi Švábeníkovi za zednické práce
a Martě Gregorové, Gabriele Šretrové a Zdeně Svobodové za závěrečný úklid.
V červnu se členové sboru Jiří Kašpar, Jakub Niesner a Dominik Koukal zúčastnili Hasičských slavností v Litoměřicích, které patří mezi největší oslavy hasičů v naší
republice i s mezinárodní účastí. Na těchto oslavách také probíhalo vyhodnocení celostátní soutěže ,,O nejlepší internetové stránky sboru dobrovolných hasičů“. V této
soutěži jsme se umístili na krásném 7. místě. Při oslavách jsme se zúčastnili také slavnostního nástupu a průvodu s naším novým symbolem – slavnostním praporem SDH
Daskabát. Na prapor se podařilo veliteli sboru získat příspěvek Olomouckého kraje ve
výši 10 000 Kč. Žerď nám sponzorským darem vyrobil místní stolař Jan Miklík.
V září se naši členové Jakub Niesner a Jiří Kašpar zúčastnili svých prvních závodů
v soutěži tzv. ,,TFA – Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežívá“, které se
uskutečnily v Uničově. Dále jsme se s naším praporem účastnili hasičských oslav k výročí 150 let dobrovolného hasičstva v českých zemích konaných v Olomouci. V rámci
těchto oslav jsme se podíleli na slavnostním nástupu sborů s jejich prapory a naše
jednotka navíc přispěla i svou technikou – zásahovým automobilem VW Transporter
a modernizovaným zásahovým vozíkem, který sklidil velký úspěch u ostatních sborů
a přihlížejících. Náš sbor také zakoupil nový třídílný zásahový žebřík.
V průběhu roku SDH pořádal několik společenských akcí. Hned na počátku roku
již třetí ročník Novoročního turnaje ve stolním tenise, který vyhrál Tomáš Petružela,
na 2. místě se umístil Jakub Niesner a na 3. místě Jiří Zedek. Uspořádali jsme oslavy
MDŽ, kde jsme poděkovali našim členkám, manželkám, přítelkyním a fanynkám za
podporu. Dále Josefovskou a Velikonoční zábavu. Účastnili jsme se obecní akce Sraz
rodáků a přátel obce Daskabát, při kterých jsme otevřeli hasičskou zbrojnici veřejnosti, pokládali věnec a drželi čestnou stráž u pomníku padlých, zúčastnili jsme se
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i slavnostního průvodu obcí s obecním i naším hasičským praporem, provedli protipožární asistenci při ohňostroji. V rámci akce byl v místní kapli požehnán náš nový
prapor. V září jsme pořádali Václavskou zábavu. V prosinci náš sbor vázal a poté
rozdával jmelí při rozsvěcování vánočního stromu v obci, poté uspořádal tradiční
Mikulášskou zábavu. Také jsme pro místní děti pořádali obchůzku Mikuláše. Ke konci měsíce jsme již tradičně uspořádali Štěpánskou zábavu.
Náš člen František Čábelický oslavil 80 let a jako dlouholetého člena ho náš sbor
spolu se starostkou OSH vyznamenal medailí sv. Floriána za dlouholetou práci ve sboru. Sbor přišel o dlouholetého člena Ladislava Zelinku, který byl členem sboru 39 let.
Po 20 letech byla obnovena družba se SDH Machová. Obě jednotky se účastnily
hodových slavností s předvedením své techniky ve spřátelených obcích.
Děkujeme Obci Daskabát a Olomouckému kraji za příspěvky a podporu.
Text Výroční zprávy byl zkrácen a upraven, celou výroční zprávu najdete na našich webových stránkách www.sdhdaskabat.webnode.cz.
Jiří Kašpar – velitel SDH Daskabát, Jakub Niesner – jednatel SDH Daskabát

MLADÍ HASIČI V NAŠÍ OBCI
Po dlouhé době opět začali v obci fungovat Mladí hasiči. První schůzka se uskutečnila 6. března před hasičskou zbrojnicí. Děti
se scházejí každý pátek od 16.00 hod. a v kroužku se naučí základní
znalosti v požární ochraně – čím co hasit, názvosloví hasičského
nářadí a vybavení, poskytnutí první pomoci, dále například střelbu
ze vzduchovky, uzlování, orientaci v mapách, topografické značky. Také plánujeme
s dětmi výlety po okolí, návštěvu muzeí a jiných kulturních památek, opékání špekáčků apod.
V současné době je do kroužku přihlášeno 14 dětí. Tyto děti vytvořily tzv. přípravku (kluci a holky od 3–6 let) a jedno družstvo v kategorii mladší, tj. od 6–11 let. Hlavním vedoucím Mladých hasičů obce Daskabát byla zvolena na výroční schůzi sboru
Jana Mičulková, které dále pomáhají Jiří Kašpar, Jakub Niesner, Vladimír Smékal,
Petr Hajda. Mladé hasiče bude možné vidět
na různých kulturních akcích, v nejbližší
době na letošních hodech obce Daskabát
a na výročí 115 let od založení SDH Daskabát. Zájemci mají stále možnost přihlášení
do tohoto kroužku.
Více o činnosti sboru a činnosti mladých hasičů najdete na našich webových
stránkách www.sdhdaskabat.webnode.cz.
Jiří Kašpar, Jana Mičulková
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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ZAKRMOVÁNÍ ZVĚŘE
V neděli 8. února 2015 jsme se probudili do bílého, větrného
rána. Domlouvali jsme se s Veverkami, že pojedeme zakrmovat
zvěř do lesa. Počasí nám moc nepřálo a ani traktor nechtěl hned
nastartovat. Nakonec si dal říct. Přece to těm dětem neudělá,
honilo se nám hlavou. Na vlečku jsme naložili seno, řepu, ječmen,
oves, kukuřici a počkali, až dorazí děti. Počasí bylo velice proměnlivé.
Svítilo sluníčko, hned nato silně foukalo a sněžilo. Jak se říká bílá tma, kdy není vidět
ani na krok.
V 10.00 hodin jsme odjížděli opravdu jen se zdatnými jedinci: Filipem, Jardou,
Deniskem a Vojtíškem. Některým se v takovém počasí vůbec nechtělo, jiní byli nemocní
nebo zapomněli. Využili jsme toho, že napadl
sníh, a za vlečku zapojili na lano skibob. Každý kluk si vyzkoušel jízdu. Dokonce i nejmenší Denisek. Je opravdu moc šikovný. Rozvezli
jsme krmivo do všech krmelců a pozorovali
stopy zvěře ve sněhu.
V poslední době je v zimě málo sněhu, tak
jsme byli rádi, že jsme vystihli den, kdy jsme mohli toto krásné zimní počasí zažít
venku, na vlečce traktoru. Domů jsme dorazili v poledne plni zážitků z jízdy, zakrmování a bílé tmy.
Nakonec si ještě děti prohlédly našeho srnečka Špunta, se kterým se proběhly po
zahradě.
Myslivosti zdar. Zdeňka a Jarek Chodilovi

NÁVŠTĚVA ORNIS PŘEROV
Děti z mysliveckého kroužku Veverky v pondělí 16. února 2015 navštívily ornitologickou stanici v Přerově. U obecního úřadu jsme se sešli v 15.15 hodin. Jedno
hasičské a tři osobní auta vyrazila s patnácti Veverkami na výlet.
Přednáška byla domluvena na čtvrtou hodinu odpolední, kdy nás ve stanici čekal pan Martin Vymazal. Na úvod nám ukázal ptáky ve venkovních voliérách. Tito
ptáci se již nemohou vrátit do volné přírody z důvodu poranění, vzniklých většinou
nárazem do auta nebo zásahem elektrickým proudem. Zhlédli jsme káně lesní, které
mělo poraněná křídla od střetu s autem. Dále poštolky obecné, sovu kalouse ušatého
a vzácnějšího kalouse pustovku. Děti nejvíce zaujala kavka obecná se jménem Karel,
která se dětem sama představila. Děti, které jí byly nejblíže, pak už nechtěly jít dál.
V muzeu je cca 400 druhů exponátů. Jde o ptáky žijící ve volné přírodě, jejichž
výskyt byl zaznamenán v České republice, některé z nich v současnosti nemůžeme ve
volné přírodě spatřit. Ať jsou to vodní ptáci, dravci, sovy, pěvci a další.
/8/
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Ukázka začala u vajíček racka chechtavého. Zajímavé u racka je to, že v jedné kolonii, kde má snůšku, každé hnízdo obsahuje
tři vajíčka jednoho zbarvení. Zbarvení je od
špinavé bílé až po zelenou barvu. Největší
snůšku má sýkorka modřinka 14 až 16 vajíček a konkuruje jí koroptev polní, u které
najdeme ve snůšce 16 až 20 vajíček.
Při ukázce čápů děti předváděly, jak dělá
čáp svým zobákem – klapy, klap. Dověděly
se, že čáp černý hnízdí v lese a čáp bílý na
komíně. Tady nám pan Vymazal řekl, že čáp
se svým rozpětím křídel umí skvěle plachtit.
S čápem na komíně jsme si pořídili i společnou fotografii.
Nejmenším ptáčkem je králíček obecný.
Největší rozpětí křídel má u nás orel skalní
a orlosup bradatý s rozpětím dva a půl až tři
metry. Na výšku je nejvyšší jeřáb popelavý,
který dosahuje 119 cm. Nejchytřejší je krkavec. Bez obtíží se naučí mluvit a zpívat lépe
než papoušek. Nejtěžší létající pták je pelikán, který váží až 15 kg a rozpětí křídel má
320 cm. Děti jsme zabavili tím, že předvedly brodivého ptáka bukače velkého, který
se u nás zdržuje u řek a vodních ploch. Na závěr jsme si s dětmi vyjmenovali podle
abecedy ptáky, co si pamatují. Bylo jich opravdu hodně. A to jsme si je ani všechny
pořádně neprohlédli. V budoucnu uskutečníme další prohlídku. Tolik informací, které jsme při jedné návštěvě vyslechli, jsme si nemohli zapamatovat. Prohlídka nakonec
trvala o něco déle, než jsme počítali. Poděkování patří panu Vymazalovi, který měl
trpělivost provázet naše Veverky ornitologickou stanicí, a panu Jiřímu Kašparovi ze
SDH za odvoz. Více na www.kmmveverky.cz.
Za KMM Veverky Zdeňka Chodilová, Jarek Chodil a Kateřina Piková
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody
VEVERKY Z DASKABÁTU pořádá
2. května 2015 od 10.00 hodin v areálu místního hřiště Daskabát
III. MÍSTNÍ KOLO MYSLIVECKÉ SOUTĚŽE

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ

Jste srdečně zváni. Více na www.kmmveverky.cz.
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fotoreportáž
Dne 7. února 2015 se konalo Vodění medvěda. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným. Těm, co šli za masku, ale i těm, kteří šli společně s námi
vesnicí v průvodu.
Čistý výdělek z této akce činil 4300 Kč. Tyto peníze budou použity ve prospěch
dětí a občanů na zakoupení balíčků, občerstvení a jiných dárků.
Moc všem děkujeme.
Zdeňka Sikorová za Sdružení občanů a sousedů obce Daskabát

21. února 2015 se konal již VIII. ročník soutěže
o Krále
daskabátské
slivovice.
Hrdým
vítězem
se stal pan
Ivan Metelka
se svou
pálenkou
ze švestek.
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ohlédnutí za společnými akcemi
Tradiční jarní setkání seniorů proběhlo v pátek 27. března 2015 v sále Restaurace U Matýska. Za hudebního doprovodu kapely Rozmarýnka s lidovým vypravěčem.
Děti z mateřské školky si pod vedením paní učitelky Dany Antlové a Kateřiny Levové
připravily krásné vystoupení, operetku Karkulka. Na závěr setkání proběhlo losování
bohaté tomboly. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na konání akce podíleli. Manželům Smékalovým z Restaurace U Matýska za poskytnutí prostor a výborné pohoštění, všem účinkujícím i sponzorům: Pila Koš, stolařství Miklík, Zemědělské družstvo Velký Újezd, Honební společenstvo Daskabát, firma vanGansewinkel,
Eurovia, VISSO, Sharp, Česká spořitelna. V neposlední řadě patří dík zastupitelům
obce, paní Zdeňce Záhorové a panu Miroslavu Pazderovi za organizaci celé akce.

Obec Daskabát pořádá

SOUSEDSKÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ TRHY
které se budou konat každou sudou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin
v období od května do června na prostranství u obecního úřadu.
Přijďte prodat přebytky z vlastní zahrátky a nakoupit čerstvé produkty
od svých sousedů. Zájemci o prodej – sraz vždy v 8.45 hodin.
Registrace předem není potřeba.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ

Směsný odpad 14. 4. a 28. 4. • 12. 5. a 26. 5. • 9. 6. a 23. 6.
Svoz plastového odpadu je každý pátek, svoz papíru každé sudé pondělí,
svoz skla dle potřeby.
Svoz bioodpadu (6 kontejnerů) od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015
každé pondělí a pátek.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015
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kalendář akcí 2015
DUBEN
1. 4.
13. a 14. 4.
23. 4.
30. 4.

Velikonoční jarmark
Zápis dětí do MŠ
Vítání občánků v 16:00 h.
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
2. 5.
9. 5.
17. 5.

Zlatá srnční trofej
Hodová mše
Hody s kácením máje

ČERVEN
19. 6.
115. výročí

Den dětí pořádá
ZŠ a MŠ Daskabát
Sboru dobrovolných hasičů
Daskabát

ČERVENEC /
SRPEN

Stanování na hřišti
dle počasí

ZÁŘÍ

Pohádkový les

ŘÍJEN
5. 10.
25. 10.

3. daskabátská drakiáda
Lampionový průvod

akce 2014

Tvůrčí dílna

Pálení čarodějnic

Stavění máje

inzerce
Sběratel hledá

starší nepotřebné pivní tácky

české a slovenské. Nabídněte, přijedu i odkoupím.
Telefon: 721 293 433.
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2015,
vydáno dne 8. 4. 2015, periodický tisk územního
samosprávného celku obce Daskabát, čtvrtletník, registrován
pod číslem MK ČR E 22075, vydává Obec Daskabát,
Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359
Odpovědný redaktor: MUDr. Kateřina Piková
Příspěvky možno zaslat na:
katerina.pikova@centrum.cz či písemnou formou na
obecní úřad. Možnost inzerce.
Termín uzávěrky dalšího čísla je 15. června 2015
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Nový prapor SDH

Oprava hasičské zbrojnice
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