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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám poslední letošní zpravodaj. Konec roku je obdobím bilancování
a také přípravy rozpočtu a investičních plánů na další rok.
V letošním roce se podařilo dokončit druhou etapu monitoringu a oprav kanalizační stoky. Dále proběhlo několik drobných oprav ve sportovním areálu na
hřišti, kde byla vyměněna část oken, bylo obnoveno dřevěné podbití kiosku. Bohužel jsme nuceni postupně demontovat dětské herní prvky ve sportovním areálu.
V příštím roce chystáme rekonstrukci tohoto dětského hřiště. Zastupitelstvo obce
schválilo rozpočet na rok 2017. Kromě rekonstrukce dětského hřiště se v něm počítá s dalšími investicemi do obecní kanalizace a dále investice do obecních komunikací. Jako každý rok vyčlenilo zastupitelstvo obce také finance na podporu
místních spolků, které se starají o společenský život v obci a volnočasové aktivity
mládeže. Za to jim patří nejen poděkování a uznání, ale i podpora ze strany obce.
Realizace velkých stavebních investic je závislá na zajištění financí, proto i letos budeme usilovat o získání státních dotací. Konečné rozhodnutí o plánu investic padne až na počátku příštího roku po uzavření účetního roku 2016. Projekt
Revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu je již posvěcen stavebním povolením, proto doufám, že se nám podaří tuto investici po finanční stránce
zajistit a vznikne tak kromě parkovacích ploch i místo k setkávání občanů nejen
při tradičním rozsvěcení vánočního stromu.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě rozsvěcení obecního vánočního stromku. Účast na akci byla hojná. Snad všechny přítomné setkání naladilo do adventní nálady.

Přeji tímto všem klidné svátky vánoční a mnoho štěstí
a zdraví v novém roce.

Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU DASKABÁT
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Poslední úřední den v roce 2016 je středa 21. 12. 2016.
První úřední den v roce 2017 je pondělí 2. 1. 2017.
Ostatní dny bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Prosíme občany o odevzdání dotazníků o odvádění odpadních vod.
Znění Smlouvy o odvádění odpadních vod bylo schváleno zastupitelstvem obce.
Smlouvy k již odevzdaným dotazníkům naleznete v nejbližších dnech ve svých
poštovních schránkách. Prosíme o podpis a vrácení obou výtisků zpět na obecní
úřad. Po podpisu ze strany obce vám bude jeden výtisk vrácen.
V případě dotazů se obracejte na obecní úřad, tel.: 585 358 001.

Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Na jaře jsem vás informovala v Otěhřibu o naší činnosti a nastínila, co chceme ještě do
konce roku uskutečnit. Podařilo se zorganizovat několik turistických vycházek:
– opět pěšky na hrad Helfštýn, v Týně jsme navštívili Muzeum Bedřicha Smetany,
kde pobýval s rodinou v letech 1852–1854;
– navštívili jsme zámek v Tovačově;
– prohlédli jsme si Klášterní Hradisko;
– členky se zúčastnily rekondičního pobytu
u Nového Města na Moravě;
– zorganizovali jsme zájezd pro méně pohyblivé členy do Lázní Teplice nad Bečvou
a dále jednodenní zájezd do Hradce nad
Moravicí a zámku Raduň;
– zúčastnili jsme se vycházek po Olomouci
s průvodcem;
– v říjnu jsme ukončili vycházky k rybníkům za mírného deště a v pláštěnkách opečením buřtů u Včelařské chaty.
A další činností SPCCH je účast na kulturních a hudebních akcích, návštěva divadla, návštěva nemocných a při životních výročích a další činnosti, jak máme v plánu
na rok 2017.
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V listopadu se uskutečnilo společenské setkání členů SPCCH, sešlo se nás 65
v malém sále Sokolovny. Děti z MŠ Velký
Újezd nás pobavily svým vystoupením,
paní doktorka Kovaříková měla přednášku o zdraví a při dobrém občerstvení jsme
naplánovali další činnost na příští rok.
21. listopadu jsme se účastnili autobusového zájezdu do Vídně na výstavu
„100 let od smrti Franze Josefa“.
Blíží se svátky vánoční, přejeme všem klid, pohodu, štěstí v rodinách a hlavně
zdraví v roce 2017.
Marie Dokoupilová

Milé děti, srdečně vás zveme do obecní knihovny
dne 19. prosince 2016 v 16.00 hodin na

VÁNOČNÍ ČTENÍ

y

e 2016 v 16.00 hodin
OČNÍ ČTENÍ

KDO SI TO PAMATUJE?

Děda byl dobře naladěn, a tak jsme mohli zavzpomínat.
Jak to bylo s dopravou do Olomouce. Jízdné pro dospělé bylo za 4 Kčs a děti 2 Kčs.
Ranní autobus býval strašně přeplněný. U odpolední směny bylo volněji a byl také
čas promluvit s řidičem: ,,Franto, jedeš jako s hnojem.“ Odpověď bývala: ,,Co jsem
naložil, to vezu.“
Někdy v šedesátých letech u vytížených spojů přidávali autobusovou vlečku. Ve
vlečce byla průvodčí, která prodávala jízdenky. Řidiči vezli připojenou vlečku do
Velkého Újezdu, kde ji odpojili a pokračovali samostatně do Lipníka. Vlečku bylo
možno objednat k mimořádné jízdě.
Jednou jeli školáci z Daskabátu na odpolední představení do divadla v Hodolanech. Měli objednanou vlečku. Na dolní zastávce chtěli nastoupit jako poslední
cestující (kolem čtyřiceti dětí). Řidič je posílal do vlečky, ale zapomněl, že ji nechal
v Újezdě. Vše se nakonec vyřešilo. Děti se směstnaly na prázdná sedadla, starší postály. V Přáslavicích uvolnily místa pro dospělé a nepřipadalo jim to nijak zvláštní.
Co dodat: Jízdenka do Olomouce je za 28 Kč.
V hodolanském divadle casino.
Místo vlečky pohodlný „kloubák“.
Studenti, kteří jedou do Olomouce, místo starším neuvolní.
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2016
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
15. září jsme zahájili již pátý ročník Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu. První schůzka byla informativní
a zúčastnily se jí
děti i s rodiči. Děti
jsou jako v minulých letech rozděleny do dvou skupin
podle věku. Scházet se
budeme každou druhou středu „velké
Veverky“ a čtvrtek „malé Veverky“. Po

seznámení s novými Veverkami jsme si
naplánovali aktivity pro tento školní rok.
V letošním školním roce se děti mohou
kromě vycházek do přírody v okolí Daskabátu a aktivit v naší klubovně těšit na několik výletů a soutěží. Kromě zapojení do tradiční soutěže Zlatá srnčí trofej se nově
spolu s ostatními mysliveckými kroužky regionu budeme účastnit i soutěže Liščí stopou, kterou pro nás připravil OMS Olomouc.
V říjnu jsme s dětmi vyrazili na výlet do Olomouce do Vlastivědného muzea.
Sama cesta autobusem MHD a tramvají byla hlavně pro malé děti malým dobrodružstvím. V muzeu mohly děti vidět v interaktivních expozicích vycpaniny zvěře,
ptáků, rozeznávaly zvuky zvěře,
různé druhy ryb a rostlin, pod
mikroskopem pozorovaly zástupce hmyzí říše. Pro děti to
bylo opravdu zajímavé a poučné. Kromě přírodovědné expozice jsme si prohlédli i expozice
z historie Olomouce a expozici
„Život od kolébky po rakev“,
kde se děti mohly seznámit s dobovými kroji a zvyky. Návštěvu Vlastivědného muzea
v Olomouci můžeme všem jen doporučit.
V listopadu jsme s dětmi připravovali svícny na vánoční jarmark, který se konal
při příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku u obce. Výdělek z prodeje svícnů
a perníčků, které nám darovali rodiče, bude použit pro činnost kroužku. Tímto chce/4/
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me moc poděkovat za veškerou pomoc při organizování této akce a také všem, kteří si odnesli nějakou tu drobnost od našeho stánku.
Na začátku prosince dostaly Veverky pozvání od místních myslivců na hon na drobnou zvěř. Sraz byl před devátou na hřišti, kde
se Veverky zúčastnily nástupu a seznámení
s plánem honu. Na hon mohly dvě starší Veverky s vedoucí Zdenkou. Starší děti se během
honu dověděly, jaká je leč kolová, kdy se troubí na povelku začátek a konec honu a také co znamená z kola ven. Našlapali jsme asi
15 km. Malé Veverky šly s vedoucí Katkou na procházku do lesa. Sice jsme kilometry
nepočítali, zato jsme se během skoro 3hodinové procházky lesem pořádně vydováděli. Sraz na výřad byl pak pro všechny
u dolního rybníka. Malé Veverky pomohly hospodáři přichystat chvojky na
výřad. Počasí nám hodně přálo a čas
v přírodě jsme si všichni užili. Pro děti to
bylo i poučné, kromě povídání o přírodě
mohly zažít na vlastní kůži i různé tradice a zvyky. Po ukončení honu byli všichni
zúčastnění pozváni na poslední leč, která se konala v sále místního hřiště. Zde
bylo přichystané zvěřinové občerstvení,
bohatá tombola i soutěže pro děti. Děti si odnesly odměny za účast v soutěži a mnohé
i ceny z tomboly. Chtěli bychom poděkovat místním myslivcům za pozvání a podporu našeho kroužku. Myslivosti zdar!
Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková

2.

Pozvánka na

Veverkovský bál

21. ledna 2017 od 19:00 hodin
sál na hřišti v Daskabátě

K tanci a poslechu zahraje Karamel Music Band Olomouc
Vystoupení trubačů, bohatá tombola, zvěřinové speciality
Akci pořádají rodiče a přátelé Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu. Výtěžek z akce bude využit na provoz kroužku.
Předprodej vstupenek s místenkou je na Obecním úřadě v Daskabátě. Více na www.kmmveverky.cz
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Tak máme za sebou první ročník okresní ligy mladých hasičů. Závodili jsme v mnoha různých disciplínách, odběhali šest
požárních útoků, uvázali nespočet uzlů a proteklo mnoho vody
od našeho prvního tréninku. Možná se nám ne vždy povedlo vše
tak, jak bychom chtěli, ale naučili jsme se plno nových věcí a užili si
spoustu legrace. Vyhlášení výsledků ligy proběhlo v září na olomouckém Horním náměstí za účasti všech soutěžních kolektivů. Za odměnu jsme se s dětmi stavili v pizzerii.
V příštím ročníku ligy se
chceme nadále zlepšovat a dosahovat lepších umístění. A to se
nám již daří, když jsme na závodě požární všestrannosti v Nové
Hradečné obsadili krásné 27.
místo. Tady bych chtěl poděkovat kolegům z Velkého Újezdu za
spolupráci při společném tréninku na tuto soutěž. Myslím, že to
byla příjemná změna.
Rovněž se nám dařilo v závodě Olomoucký Drak, který se
v září konal na stadionu TJ Lokomotiva. Nejlépe šedesátimetrovou trať s překážkami
zvládl Ivan Hric, ale i ostatní děti byly velmi šikovné na to, že to byla jejich první
taková disciplína.
Blíží se Vánoce, a tak jsme s dětmi v hasičárně vyráběli vánoční ozdoby z papíru. Spolu se jmelím
je pak děti rozdávaly
občanům u rozsvícení
vánočního stromu. Ježíšek jistě dorazí také
do hasičárny, a protože
byly děti hodné, určitě
jim nadělí spoustu dárků. Přeji jim, aby to tak
bylo i doma.
Závěrem bych vám
chtěl popřát veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce. Ohni, velké vodě
a bodavému hmyzu zmar.
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner
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SBÍREJTE S NÁMI VYŘAZENÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Nastává čas vánočních dárků a tedy i pořízení nové elektroniky. Pokud budete
mít doma vyřazené elektro, podpořte místní hasiče a odvezte ho kdykoliv do „býčárny“, popř. kontaktujte místní hasiče, kteří zajistí vynesení a odvoz jak jinak než
zdarma. Tímto krokem nás podpoříte. Děkujeme všem za spolupráci. Kontakt na
objednání odvozu elektra p. Kašpar 736 269 150.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K POUŽITÍ DOTACE NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI,
OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTEK
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK
2016
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Daskabát obdržela v roce 2016 finanční příspěvek od Olomouckého kraje ve výši 17 000 Kč.
Celkové náklady nakoupené výstroje byly 33 518
korun, z toho bylo z rozpočtu obce uhrazeno 23 596,68 Kč a z výše uvedené dotace
od Olomouckého kraje 9 921,32 Kč. Zbylé prostředky příspěvku ve výši 7078,69 korun byly vráceny zpět na účet Olomouckého kraje. Důvod nevyčerpání dotace byla
neplánovaná oprava kanalizace v obci – vybudování nepřiznaných šachet a oprava
stávajících.
Za této finanční podpory a z rozpočtu obce Daskabát se pořídil jeden kus zásahového obleku, jedny zásahové kalhoty, čtyři páry zásahové obuvi a dva zásahové
opasky. Všechna tato výstroj zvýší bezpečnost hasičů v naší jednotce anebo nahradí
již nevyhovující velikosti.
Děkujeme Olomouckému kraji a Obci Daskabát za poskytnutí financí pro naši
jednotku.
Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Daskabát
Bc. Jiří Kašpar, velitel JSDH Daskabát

PROJEKT „NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“

Výtvarný workshop k dotační žádosti se uskutečnil nakonec ve dvou termínech. Celkem se zúčastnilo 8 dětí ve věku 5–9 let. Děti nakreslily své představy o novém hřišti, následně pořídily fotografie stávajícího hřiště. Věříme, že se
nám podaří získat dotace na realizaci nového dětského hřiště. Dobrou zprávou
pro všechny děti a rodiče je, že i kdybychom dotace nezískali, bude nové hřiště
zbudováno. Děkuji všem dětem a jejich rodičům, kteří si našli čas a aktivně se
zúčastnili a přispěli tak svými nápady a podněty.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
S létem jsme se rozloučili výrobou sluníček. Podzim jsme
zahájili loutkovým divadlem a projektovým dnem Na farmě s návštěvou
místního soukromého statku, kde si děti
kromě traktoru vyzkoušely i jízdu na poníkovi. Za pozvání děkujeme paní Zelinkové.
Od 1. října zahájily činnost zájmové kroužky při Základní škole a mateřské škole Daskabát. Děti mohou navštěvovat
bezplatně hru na flétnu a kytaru, angličtinu, pohybové hry
a výtvarný kroužek.
V říjnu si děti v rámci projektového dne Od zrníčka k bochníku vyzkoušely pečení chleba.
Mezinárodní den zdraví jsme
oslavili přípravou ovocných špízů
a povídali si o zdravém, životním stylu. Děti také společně
zpracovávaly úkoly na dané téma.
Konec listopadu a začátek prosince se nesl hlavně v duchu vánočních
příprav.
Zúčastnili jsme se rozsvěcení vánočního stromu v obci. Děti
ZŠ a MŠ zazpívaly vánoční koledy
a prodávali jsme drobné dárky k Vánocům na jarmarku.
5. prosince na děti čekala mikulášská nadílka. Mikuláše
jsme oslavili
školním výletem do potštátského polesí, kde
pro nás měli lesníci připravené zajímavé aktivity v rámci lesní pedagogiky a společně jsme zdobili vánoční
strom pro lesní zvířátka.

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
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15. prosince děti vystoupily na vánoční besídce pro své blízké s vánočními koledami, skladbami na flétnu a kytaru a velkým muzikálovým zpracováním pohádky
O dvanácti měsíčkách dle předlohy dvojice Uhlíře a Svěráka. Všechny děti dostaly
pod vánočním stromečkem dárek.
Před vánočními prázdninami se rozloučíme vycházkou do přírody se zdobením
vánočních stromků pro zvěř v doprovodu vedoucích mysliveckého kroužku.
Pak už si užijeme v době od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 vánoční prázdniny.

AKTIVITY LEDEN A ÚNOR 2017
4. 1. výukový program pro MŠ a ZŠ „Bylinkový košík // 9. 1. informační schůzka
– organizace karnevalu // 11. 1. den otevřených dveří v ZŠ a v MŠ // 14. 1. přezkušování žáků individuálního vzdělávání // 17. 1. třídní schůzky ZŠ // 28. 1. karneval od
14.00 hodin sál areálu na hřišti // 3. 2. pololetní prázdniny // 9. 2. projektový den //
další aktivity a aktuální informace naleznete na našich webových stránkách.

PODĚKOVÁNÍ patří všem občanům, kteří se zúčastnili
sbírky ošacení pro Diakonii Broumov. Děkujeme!

DOSTALI JSTE SE DO OBTÍŽNÉ SITUACE
A NEVÍTE, NA KOHO SE OBRÁTIT
Olomoucká kancelář organizace Člověk v tísni, o. p. s., poskytuje bezplatné sociální poradenství rodinám s dětmi i jednotlivcům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a neví si s ní rady.
S čím se na nás můžete obrátit?
Pokud vás trápí dluhy, pomůžeme vám se zorientovat ve vaší situaci, sepsat
splátkový kalendář, odpovědět na exekuční výzvu, případně napsat návrh na osobní
bankrot. Dále naše služba nabízí podporu při vyřizování dávek státní sociální podpory, hmotné nouze, doprovody na úřady, asistenci při hledání zaměstnání nebo
vhodnějšího bydlení. Rodinám s dětmi nabízíme pomoc s rodinným rozpočtem,
podpoříme rodiče a děti ve vzdělávání, v kontaktu se školou a dalšími institucemi.
Jsme terénní služba, což znamená, že vás můžeme navštívit i u vás doma mimo
Olomouc. Kancelář se nachází v Olomouci, Litovelská 14. Naše pracovnice jsou k
zastižení na mobilním telefonu ve všední dny od 8 do 16.30 hodin.
Kontakty: • Tereza Buchtová – 731 690 966
Bc. Lucie Jirušková – 777 782 078 • Bc. Štěpánka Drábková – 777 367 873
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2016
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 ŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO SPOLKU BUKOVANY:
P
BABIČKA V TRENKÁCH
V listopadu jsme se pobavili na výborném divadelním představení Babička
v trenkách. Toto představení přivezl do naší obce Divadelní spolek Bukovany. Vyprodaný sál byl důkazem toho, jak moc jsme se na divadlo těšili. Profesionálně zpracované
představení od výkonu herců po krásnou a nápaditou scénu zajistilo, že diváci odcházeli ze sálu v dobré náladě. V příštím roce se můžete těšit na další hru tohoto souboru.

 OZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
R
STROMKU
Zastupitelé připravili tradiční rozsvěcení obecního vánočního stromku. Kromě pohoštění, svařeného vína a čaje jsme si mohli zazpívat koledy spolu
s dětmi naší mateřské a základní školy. Hasiči měli
připravené jmelí a děti z mateřské a základní školy
spolu s Veverkami vánoční jarmark.
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ohlédnutí za kulturními akcemi

AKCE EKOŽÁBY, Z.S.

EKOzába, z.s. i v letošním roce pořádal
několik akcí převážně určených rodinám
s dětmi. V březnu jsme v místní škole pořádali
Velikonoční tvůrčí dílnu. Duben jsme věnovali úklidu přilehlého lesa, koryta přítoku Vrtůvky a v okolí dolního rybníku. Obnovili jsme
most přes Olešnici v lese Na rozdílech a přes
výpusť z rybníka. Pomohli jsme s jarním úklidem hřiště mateřské školy, kde jsme v následujících měsících doplnili mobiliář o nový
herní prvek a nový stolek s lavicemi.
Podzim jsme zahájili letos již IV. ročníkem daskabátské drakiády. Počasí bylo krásné, na louce za školou nám ale opět nepřál
vítr. Podzimní slunečné odpoledne jsme si
i tak užili, dospělí si popovídali a děti vyzdobili přilehlou asfaltku křídami.
V říjnu jsme pořádali již poněkolikáté lampionový průvod obcí. Zahájení bylo na hřišti,
kde si děti mohli nechat pomalovat obličeje
a opéct si špekáčky, nechybělo ani tradiční
hledání pokladu. Trasu jsme měli vyznačenou
dlabanými dýněmi, děkujeme všem, kteří
nám své dýňáky zapůjčili. Trasa byla letos na
přání dětí prodloužena přes Kramlov.
Advent jsme zahájili Vánoční tvůrčí dílnou opět s hojnou účastí. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří nám s přípravou
akcí a při našich aktivitách pomáhají a dále
našim sponzorům, zejména obci za poskytnutí dotace pro místní spolky.
Zárověň bychom vás chtěli pozvat na akce
v příštím roce. Pomoc dobrovolníklů vždy
vítáme. Informace naleznete na www.ekozaba.webnode.cz
S přáním poklidných Vánoc a všeho dobrého v novém roce!
Za EKOžába, z.s. manželé Pikovi
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2016
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květen

   LEDEN
6.–7. 1. Tříkrálová koleda
21. 1. Veverkovský bál – Veverky z Daskabátu – sál na hřišti
28. 1. Dětský karneval – ZŠ a MŠ Daskabát – sál na hřišti
   ÚNOR
18. 2. Král daskabátské slivovice – Obec Daskabát – sál na hřišti
25. 2. Vodění medvěda – Sousedé – obchůzka obcí
Valentýnský punč – na hřišti
   BŘEZEN
17. 3. Setkání seniorů – Obec Daskabát – sál restaurace
U Matýska
31. 3. Noc s Andersenem – Obec Daskabát, ZŠ a MŠ – tělocvična ZŠ
   DUBEN
10. 4. Velikonoční tvůrčí dílna – EKOžába, z.s. – školní jídelna
22. 4. Velký jarní úklid u příležitosti Mezinárodního dne Země
– EKOžába, z.s. – les
27. 4. Vítání občánků – Obec Daskabát – budova ZŠ
30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje – Sousedé – areál na hřišti
   KVĚTEN
13. 5. Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu – areál na
hřišti
14. 5. Hodová mše – farnost V. Újezd – kaple Jana Nepomuckého Daskabát
20. 5. Hodová zábava – paní Šťastná – sál na hřišti
21. 5. Hody – Obec Daskabát – areál na hřišti
   ČERVEN
1. 6. Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů – ZŠ a MŠ,
zahrada / tělocvična ZŠ
3. 6. Kácení máje, Dětský den – Obec Daskabát, Sousedé –
hřiště
   ČERVENEC
Zábava na hřišti – paní Šťastná – sál areálu na hřišti
   SRPEN
27. 8. Myslivecké odpoledne – KMM Veverky z Daskabátu –
hřiště
Zábava na hřišti – paní Šťastná – sál areálu na hřišti
   ZÁŘÍ
2. 9. Pohádkový les – Sousedé – areál na hřišti a blízký les
25. 9. V. daskabátská drakiáda – EKOžába, z.s. – louka za školou
   ŘÍJEN
22. 10. Lampionový průvod – EKOžába, z.s. – obchůzka obcí,
hřiště
   LISTOPAD
27. 11. Vánoční tvůrčí dílna – EKOžába, z.s. – školní jídelna
Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát – sál hřiště
   PROSINEC
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční jarmark –
Obec Daskabát a spolky s působností v obci, veřejné
prostranství u OÚ
31. 12. Silvestrovská oslava – paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
Výstavka betlémů v kapličce – paní Maráčková – kaple
Jana Nepomuckého
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