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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás přivítat na stránkách prvního čísla třetího ročníku daskabátského zpravodaje Otěhřib. I letos Vám budeme přinášet aktuality a informace
o dění v naší obci.
V tomto čísle najdete mimo jiné informace ohledně obecních poplatků. Jsme
si jako zastupitelé vědomi finančního zatížení domácností s nově zavedeným poplatkem za nakládání s odpadními vodami. Nicméně ceny jednotlivých služeb
jsou stanoveny na základě skutečných nákladů obce. Chtěl bych tímto požádat
všechny občany, kteří ještě nepodepsali smlouvy o odvádění odpadních vod, aby
takto v nejbližších dnech učinili. Informace ze smluv jsou podkladem k fakturaci
stočného. V opačném případě budeme nuceni provést fakturaci stočného dle čísla
směrného. Tato varianta nemusí být pro občany nejvýhodnější zvláště v případě,
kdy čerpají vodu z obecního vodovodu.
K navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu došlo z důvodu navýšení
ceny svozovou a zpracovatelskou firmou. Svoz a uložení netříděného komunálnímu odpadu je v plné míře hrazen z prostředků obce. Důsledným tříděním odpadu
předejdeme dalšímu navyšování ceny této služby. Oproti tomu příjmy ze zpětného
odběru tříděného odpadu plně pokryjí náklady obce za svoz a zpracování tříděného odpadu. Zvýšení podílu tříděného odpadu je tak jednou z možností, kterou
můžeme reálně ovlivnit výši ročního poplatku obce za svoz komunálního odpadu.
V následujících měsících dojde k výměně herních prvků na dětském hřišti
ve sportovním areálu. V současné době čekáme na výsledky naší dotační žádosti, která byla podána v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Projekt uskutečníme i v případě, že by obec dotaci nezískala. Nové hřiště
by mělo být postaveno v době letních prázdnin. Do té doby prosím rodiče i děti
o shovívavost.
Luděk Melničuk, starosta obce Daskabát

informace pro občany
MÍSTNÍ POPLATKY

ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ PRO VODNÉ A STOČNÉ
JE OD 1. 4. 2016 DO 31. 3. 2017
3
Vodné 33,00 Kč/1 m . Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu
vodoměrů, které proběhly v březnu 2017. Stočné 35,00 Kč/1 m3 dle zdroje vody:
1) voda pouze z vodovodního řadu:
• výpočet dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 × 35 Kč)
2) voda pouze ze studny:
• dle směrného čísla (výpočet 35 m3/osobu/rok × 35 Kč)
3) voda z kombinovaného odběru: dle vyšší spotřeby
• pokud odběr z vodovodního řádu přesahuje 35m3/osobu/rok je výpočet
stejný jako při variantě 1), tedy dle odečtu vodoměru
(výpočet počet m3 × 35 Kč)
• pokud odběr z vodovodního řádu nepřesahuje 35m3/osobu /rok je výpočet stejný jako při variantě 2), tedy dle směrného čísla
(výpočet 35m3/osobu /rok × 35 Kč)
Svoz odpadu 500 Kč/osobu/rok.
Poplatek za psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč/rok.
POPLATKY ZA PSA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
JE MOŽNÉ ZAPLATIT JIŽ OD 8. 2. 2017.
Poplatky za vodné a stočné jsou splatné dle faktury, která bude vystavena
na základě odečtů vodoměrů.
Lze využít postupného splácení faktury za vodné a stočné: celou částku je možné
rozdělit na několik dílčích položek, které odběratel zaplatí postupně
v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017
TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2017.
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. Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.
Podmínky osvobození od poplatků a další podrobnosti naleznete v příslušné vyhlášce.
SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Prosíme občany o odevzdání dotazníků a podpisu smluv o odvádění odpadní vod.
Znění Smlouvy o odvádění odpadních vod byla schválena Zastupitelstvem obce.
Doposud nevyplněné dotazníky a nepodepsané smlouvy jsou k dispozici
v úředních dnech na obecním úřadě.
V případě dotazů se obracejte na obecní úřad, telefon: 585 358 001.
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Dne 9. 3. 2017 se v prostorách společnosti Honeywell uskutečnilo setkání
starostů a zástupců mikroregionu Bystřička s vedením společnosti Honeywell
Aerospace Olomouc. Za mikroregion Bystřička se setkání zúčastnilo celkem
14 zástupců.
Setkání začalo vzájemným představením, na které navázali zástupci společnosti
Honeywell, jmenovitě Martin Šebesta – ředitel závodu, Zdeněk Kovář – manažer
kvality a HOS, Jiří Zeman – manažer výroby, David Doležal – manažer bezpečnosti
práce a Jana Hluší – personaliska, prezentací společnosti Honeywell. Po představení společnosti následovala zajímavá diskuze se zástupci regionu. Zástupci společnosti a starostové rozvinuli diskuzi o případné spolupráci mezi mikroregionem
a společností Honeywell. Zástupci mikroregionu informovali zástupce společnosti
o možnosti využití obecních zpravodajů, vývěsek a rozhlasu, a o možnosti účastnit
se různých kulturních a sportovních aktivit v regionu. Pro zaměstnance společnosti
Honeywell, kteří jsou známí zálibou v cyklistice, byla jistě také zajímavá informace
o plánovaném dokončení cyklostezky až do Bystrovan.
Druhá část setkání pak probíhala přímo ve výrobních prostorách společnosti
Honeywell, kde byl zástupcům regionu představen stabilní výrobní program společnosti, nové a jedinečné výrobní technologie, které jsou ve společnosti Honeywell
využívány a také nové výrobní programy, které jsou zárukou stabilní budoucnosti
společnosti Honeywell.
Společný program dne byl završen obědem a závěrečnou diskuzí a dohodou
o pokračování vzájemné spolupráce a dalších pravidelných setkání.
Stanislav Švec, Honeywell | Aerospace
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
2. VEVERKOVSKÝ BÁL

Po vydařeném prvním bále, jsme se rozhodli uspořádat 2. Veverkovský bál, který se konal v sobotu 21. ledna 2017. Bál pořádali vedoucí Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu
za pomoci rodičů, kamarádů a přátel. Tuto společenskou akci
pořádáme, abychom poděkovali všem, kteří podporují a sponzorují náš kroužek. S tím, že se mohou přijít pobavit, zatančit si, dobře
se najíst, seznámit se s novými lidmi a v neposlední řadě i něco vyhrát.
V sobotu ráno jsme připravili sál, který byl vyzdoben chvojím, stromečky, svícny
a fotkami z akcí Veverek. V předsálí jsme zřídili malou kuchyňku na výdej zvěřinových specialit, které připravil kuchař Jaromír Chodil. Hosté se začali scházet kolem
sedmé hodiny večerní. Každého hosta jsme přivítali podáním ruky podle myslivecké
tradice. Posezení bylo na místenky. Účast byla vysoká, dorazilo okolo 110 hostů, jak
místních, tak ze širokého okolí.
V osm hodin vedoucí kroužku a organizátoři celé akce zahájili 2. Veverkovský bál.
K tanci a poslechu hrála jako loni kapela Karamel Music Band Olomouc. Pro zpestření bálu v průběhu večera vystoupili
3 mladí trubači z Bohuslávek, kteří nás
seznámili s různými melodiemi, které se
hrají při mysliveckých tradicích. Kolem
deváté hodiny večerní se začaly prodávat
ruličkové losy. V tombole bylo celkem
120 cen. Po rozbalení losu hosté ihned
zjistili, co vyhráli. Po jedenácté večer
byly výhry na losy předány a zbývající
ceny byly losovány na čísla vstupenek. První cenou bylo divoké prase. Dalo by se říci,
že nikdo neodešel s prázdnou a každý si odnesl pěknou cenu.
V průběhu celého večera se podávaly jelení speciality – svíčková, guláš, řízek
s bramborovým salátem, játrová směs, zvěřinová paštika a sekaná.
Hosté se bavili a tančili až do třetí hodiny ranní. Akce se vydařila a všem se moc
líbila. Při odchodu se hosté rovnou informovali na příští bál. Akce je organizačně
náročná, ale prozatím počítáme, že 3. Veverkovský bál bude!
Na závěr chceme touto cestou ještě jednou poděkovat sponzorům, kamarádům
a všem, co pomáhali, aby náš 2. Veverkovský bál vyšel a všichni byli spokojeni.
Poděkování také všem hostům za to, že přišli, a všem, bez kterých by se bál nemohl uskutečnit. Fotografie z 2. Veverkovského bálu jsou k nahlédnutí na našem
webu i se jmény sponzorů. Zisk z této společenské akce bude použit na výlety a akce
Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu.
Myslivosti zdar!
Za pořadatele Zdeňka a Jarek Chodilovi, Kateřina a Tomáš Pikovi
/4/
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ZIMNÍ ČAS VEVEREK

V prosinci začíná zimní čas, který je pro zvěř velmi náročným obdobím. S dětmi
našeho mysliveckého kroužku Veverky jsme si naplánovali vánoční krmení. S panem
Skácelem jsme se domluvili, že letos si uděláme projížďku na voze s koňmi. Sraz
byl u školy. Naložili jsme děti a se zastávkou na Kramlově doplnili zásoby: seno,
kukuřici, jablka, řepu, ječmen, mrkev,
kaštany a žaludy, které jsme postupně
doplnili do krmelců, korýtek a zásypů.
Stromy kolem krmelců jsme nazdobili,
aby si děti připomněly vánoční čas a atmosféru pohody a klidu. Projížďka byla
opravdu náročná a pomalá, vraceli jsme
až za tmy. Dětem to nevadilo, tulili jsme
se k sobě, aby nám nebyla zima. Cestou domů jsme si zazpívali koledy. Děti jsou
opravdu moc šikovné, znaly spoustu koled a cesta lépe utíkala.
V lednu jsme dodělávali krmelec. Pan Pavel Rokyta vyrobil kostru krmelce. Veverky pak doplnily příčky a střechu. Všechny mladší děti z kroužku se zapojily do
práce. Krmelec byl umístěn na poli při dolním konci obce, v oblasti, kde se objevují
tlupy srnčí zvěře. Zvířátkům jsme doplnili seno, oves a mrkev. Doufáme, že jim bude
chutnat. Děkujeme panu Rokytovi a panu Pikovi za pomoc.
Splněním úkolu do soutěže Liščí stopa, kterou nám připravilo naše OMS, máme
prezentovat náš kroužek na výstavě trofejí v Příkazích, která bude v dubnu. Na velký
skládací karton jsme nalepili fotky z akcí Veverek a obrázky, které děti namalovaly.
Vybrat fotky bylo obtížné, každé dítě tam chtělo mít svoji fotku a obrázek. Ale vedoucí Katka byla šikovná a vše dokonale uspořádala, aby všechny děti byly spokojené.
Tablo jsme ještě dozdobili lepenými obrázky z přírodnin. Hotové tablo nám kamarád
myslivec Jarda odvezl do Příkaz a teď budeme jen čekat na vyhodnocení.
V březnu jsme navštívili trubačské vystoupení ve Štěpánově.
V dubnu spojedeme na výlet do Příkaz na výstavu trofejí z našeho regionu.
Kromě výletů a aktivit v přírodě se začínáme intenzivně připravovat na soutěž
mladých myslivců Zlatá srnčí trofej.
Myslivosti zdar!
Za KMM Veverky z Daskabátu Zdeňka Chodilová

POZVÁNKA NA ZLATOU SRNČÍ TROFEJ
Kroužek mladých myslivců VEVERKY Z DASKABÁTU pořádá

V. místní kolo myslivecké soutěže „ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“

29. dubna 2017 od 9.30 hodin v areálu místního hřiště Daskabát
Další informace na webových stránkách
http://kmmveverky.cz
Přihlášky do 15. 4. 2017.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Zima utekla jako voda a je před námi jaro v podobě požárních
útoků Ligy mladých hasičů. První nás čeká 7. května v Loučanech a poté okresní kolo Hry Plamen v Olomouci na stadionu
Lokomotiva. Tak jako loni máme pro letošní sezónu jedno družstvo,
kategorie mladších hasičů, zapsaných do Hra Plamen. Celkově kolektiv navštěvuje 12 dětí.
Ale abych nepředbíhal, vrátím se ještě k vánočnímu večírku v hasičárně. Zdobili jsme stromeček, pouštěli koledy a po večeři v restauraci
U Matýska se vrhli na rozbalování dárků. Ježíšek
dětem nadělil mimo jiné nové dresy, jak můžete
vidět na fotce. Doufám, že nám přinesou štěstí.
Vedoucí měli pro děti připravený dort domácí
výroby a malé občerstvení. Večer pak přišli i rodiče a zhodnotili jsme uplynulou sezónu.
Přes zimu probíhaly tréninky v tělocvičně.
Vždy se skládaly z nacvičování požárních disciplín a hraní her, a tak devadesát
minut vždy rychle uteklo. Jestli jsme trénovali poctivě, se za nedlouho dozvíme.
Musíme jen přečkat nevyzpytatelné jarní
počasí a už se těšíme na tréninky venku.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu
zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Členové Sboru dobrovolných hasičů Daskabát uspořádali oslavu
Mezinárodního dne žen. Oslava se konala v sobotu 4. března v sále restaurace
U Matýska a byla poděkováním nejen členkám SDH, ale také drahým
polovičkám našich hasičů za jejich trpělivost. Za tuto obětavost každá žena
dostala již tradičně primulku. Po krátkém proslovu starosty hasičů
pana Mičulky se všichni zúčastnění mohli těšit na občerstvení.

DASKABÁT V ZAJETÍ ZIMNÍCH SPORTŮ
Po několika zimách na blátě se nám konečně poštěstilo. Mrzlo, sněžilo a letošní
zima tedy radovánkám na sněhu a ledu skutečně přála. V okolí obce bylo projeto
/6/
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a prošlapáno několik desítek kilometrů
běžkařských tras, na kterých se potkávaly snad všechny věkové kategorie lyžařských nadšenců, jak ve dne, tak i ve
večerních hodinách po práci. Ačkoliv
kopečků vhodných pro sáňkování není
v obci mnoho, děti si s tím nelámaly hlavu a sáňkovaly všude, kde to jen trochu

jelo. Na rybníce vzniklo kluziště a bruslilo se ostošest, dokonce i ve dnech, kdy
teplota klesala hluboko pod nulu. Na
zahradách i za ploty vyrostlo plno sněhuláků a ptáčci se rádi ukazovali na krmítku. Zkusme tedy nemyslet na počítadla elektroměrů a plynoměrů a přejme
si více takových zim.
-PT-

KDO SI TO PAMATUJE?
O Vánocích běžela v televizi jedna pohádka za druhou.
Náš děda mne upozornil na televizní pohádku Dalskabáty hříšná ves. Ta se
v době premiéry zasloužila podstatně o zviditelnění naší obce.
Začátek všeho dění kolem názvu obce byl v roce 1968, kdy spisovatel Jan
Drda vydal v knize České pohádky jednu s názvem Zapomenutý čert. Pohádka
začíná větou „Mezi Kácíní a Dalskabáty ve starém bukovém lese…“, kde se mluví
o Dalskabátech a název obce Daskabát má jen o jedno písmeno méně.
Podle dědy v celé záležitosti nastal zlom, když na základě uvedené pohádky
vzniklo divadelní představení a následně i televizní pohádka s bábou Plajznerkou (J. Bohdalová) a čertem Matesem (K. Moučka), která zaujala miliony diváků
v celé republice a patří ke klenotům vánoční pohádkové tvorby dodnes.
Na popularitu se podařilo navázat po rekonstrukci hospody v naší obci,
a když se začal vařit ďábelský guláš. K názvu U Matesa byl už jen krok a podnikavý hostinský Josef Zdařil vybudoval v rámci Jednoty Olomouc, na tehdejší dobu,
výjimečný podnik. Čertovská výzdoba oblíbenost hostince doplňovala.
Dědo, ale jak je to s tím „L“… Daskabáty nebo Dalskabáty?
Původně se uvažovalo, že to bude jen básnická licence a autor úmyslně pozměnil název. Později se objevila důmyslná konstrukce mezi J. Drdou a spisovatelem Jirotkou (autor Saturnina) a H. Slezákovou, učitelkou ve škole v Daskabátě.
Dál to nechtěl děda rozvíjet, prý až příště…
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
11. ledna proběhl v naší MŠ i ZŠ Den otevřených dveří,
14. ledna probíhalo přezkušování žáků v domácím vzdělávání.
Přelom listopadu a prosince 2016
se nesl v duchu předvánočních příprav.
Po Mikulášské nadílce jsme s dětmi společně zdobili vánoční stromeček, navštívili jsme společně výstavu
Betlémů s výkladem paní Maráčkové v místní kapli.
6. prosince jsme
podnikli s dětmi zimní výlet na Potštát,
kde jsme společně
s lesními pedagogy
zdobili vánoční strom pro zvěř. Jako ozdoby
jsme využili jablka zavěšená na šňůrce, mrkev
a sušené ovoce.
O týden později jsme pro rodiče a přátele školy a školky připravili vánoční besídku
s pásmem vánočních říkanek, koled a pohádku O dvanácti měsíčkách. Na závěr besídky
rozdaly děti rodičům rolničky a pod stromečkem čekal pro naše děti dárek, který si odnesly
domů.

Tradičně jsme poslední den před
vánočními prázdninami byli zakrmovat zvěř s místními Veverkami. Od
23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 si děti užívaly
vánočních prázdnin.
Leden jsme zahájili výukovým programem „Bylinkový košík“, následovala krátká schůzka s rodiči ohledně
pomoci při organizaci karnevalu pro
děti.
Poslední lednovou sobotu se konal
Karneval pro děti s bohatou tombolou, doprovodným programem a sou/8/
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těžemi pro děti. Touto cestou děkuji všem rodičům, kteří nám s přípravami karnevalu
pomáhali.
V únoru jsme pro děti připravili projektový den „Jak pečovat o své zdraví“, v rámci něhož děti vyrobily ovocný špíz, a projekt „Zdravé zuby“.
Začátkem března jsme navštívili místní knihovnu. Předškoláci a školáci se zúčastnili představení „Malý pán“ v Divadle hudby v Olomouci. Na konec března je naplánována „Noc s Andersenem“ v místní knihovně.
Se začátkem jara proběhnou i drobné úpravy na školní zahradě. Bude dovezen nový
písek na pískoviště, bude zasazen nový strom na naši zahradu a zakoupen nový velký
slunečník. V době letních prázdnin je naplánována oprava plotu hřiště mateřské školy.

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Prosinec byl pro děti ve školní družině hlavně o přípravách na vánoční svátky. Na
začátku měsíce jsme s dětmi tvořili adventní věnec. Povídali jsme si o vánočních tradicích u nás i ve světě. Děti pouštěly lodičky a vyráběly ozdoby na vánoční stromeček.
Poslouchaly a zpívaly koledy. Děti se také pilně připravovaly na vánoční besídku, kde
měly vystoupení „O dvanácti měsíčkách.“

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o. zve děti k zápisu

do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
který proběhne

dne 7. dubna 2017 v době od 12.00 do 17.00 hodin
potřebné doklady k zápisu do ZŠ:
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte

a do MATEŘSKÉ ŠKOLY,
který proběhne

dne 10. května 2017 v době od 8.00 do 12.30 hodin

potřebné doklady k zápisu do MŠ:
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, pas u cizích státních
příslušníků, vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ

Do naší základní a nově i mateřské školy můžete přihlásit i děti k individuálnímu vzdělávání.

Těšíme se na vás!
Více informací najdete na našich webových stránkách:

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
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VODĚNÍ MEDVĚDA

V sobotu dne 25. února 2017 uspořádal Spolek občanů a sousedů již
8. ročník Vodění medvěda. Této akce
se zúčastnili nejen občané obce Daskabát, ale i občané okolních obcí. Spolek občanů a sousedů zapůjčil masky
těm, kteří se chtěli zúčastnit, ale masky
neměli.
Start byl jako tradičně na dolním
konci obce. Zde proběhlo společné
focení a samozřejmě také přivázání
medvěda medvědářem. Celkem se na
startu sešlo 20 účastníků. Během pochodu se pak přidali další účastníci. První větší přestávka byla v restauraci U Matýska. Po
tom, co průvod obešel celou obec, byl závěr v hospůdce Na hřišti. Zde bylo drobné
občerstvení a také jednatelka Spolku občanů a sousedů Zdeňka Sikorová poděkovala
všem přítomným za účast na tomto pochodu.
Zvláštní poděkování také patří panu Petrovi Skácelovi, který připravil koně s povozem. Tento povoz naplnil průvod účastníků neopakovatelnou atmosférou.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat touto cestou všem zúčastněným, ať již
masku měli nebo ne. Dále bych chtěla poděkovat všem co přispěli drobným občerstvením, nebo finančním darem. Čistý výdělek z této akce činil 5 134 Kč. Tento finanční
dar bude využit při dalších akcích spolku.
Další akcí konanou naším Spolkem občanů a sousedů bude pálení čarodějnic, které
se uskuteční jak jinak než 30. dubna 2017. V plánu máme ještě Dětský den, Pohádkový
les atd. Moc všem děkujeme, za spolek občanů a sousedů.
Zdeňka Sikorová
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ohlédnutí za kulturními akcemi

KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE

Dne 18. února 2017 proběhl jubilejní
X. ročník souteže o Krále daskabástké
slivovice. Soutěž se konala v sále na hřišti
za účasti sedmičlenné poroty. Do soutěže
se letos přihlásilo menší počet vzorků než
loni, ale dle vyjádření předsedy komise
pana Ivana Metelky byly vzorky „lepší
než loni“. Králem Daskabátské slivovice
se v letošním roce stala paní Marie Dýmalová , na druhém místě se umístil pan
Antonín Venclík, třetí příčku obsadila Dominika Václavíková.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 17. března 2017 se v sále restaurace U Matýska konalo tradiční setkání
seniorů. K poslechu zahrála kapela Karamel Music Band Olomouc, pro seniory bylo
připraveno malé pohoštění a tradiční tombola. Odpoledne seniorům zpříjemnily
svým vystoupením děti z daskabátské základní a mateřské školy.

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2017
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   ČERVEN
1. 6. 2017 Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů
– ZŠ a MŠ, zahrada/tělocvična ZŠ
3. 6. 2017 Kácení máje, Dětský den na hřišti – Obec
Daskabát, Sousedé – areál hřiště

březen
duben

   KVĚTEN
29. 4. 2017 Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu – areál na hřišti
14. 5. 2017 Hodová mše – farnost Velký Újezd – kaple
Jana Nepomuka Daskabát
20. 5. 2017 Hodová zábava – paní Šťastná – sál areálu
na hřišti
21. 5. 2017 Hody – Obec Daskabát – areál na hřišti
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   DUBEN
10. 4. 2017 Velikonoční tvůrčí dílna – EKOžába, z.s. –
školní jídelna
25. 4. 2017 Velký jarní úklid u příležitosti Mezinárodního dne Země – EKOžába, z.s. – les
27. 4. 2017 Vítání občánků – Obec Daskabát – budova
ZŠ
30. 4. 2017 Pálení čarodějnic a stavění máje – Sousedé –
areál na hřišti
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2017
Vážení čtenáři, od nového roku
si můžete předplatit na obecním
úřadě čtyři čísla Daskabátského
zpravodaje Otěhřib, který vám bude
dodáván do schránky.

Na podzim
proběhlo setkání
s dětmi, na kterém
mohly nakreslit
své představy
k novému
dětskému hřišti

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 1/2017, vydáno dne 28. 3. 2017, 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, tel.: 736 628 453. Příspěvky možno zaslat na: katerina.pikova@centrum.cz
či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 8. června 2017.
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