DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává obec Daskabát

www.obecdaskabat.cz

č. 4/2017

Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám poslední letošní zpravodaj. Konec roku je obdobím bilancování
a také přípravy rozpočtu a investičních plánů na rok příští.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
díky které byla možná rekonstrukce dětského hřiště ve sportovním areálu. Obecní
zaměstnanci zbudovali nový plot kolem hřiště MŠ a kolem ZŠ. Dále jsme dokončili
kanalizační přípojky obecních objektů. V běhu je rekonstrukce klubovny u rybníka.
V průběhu roku probíhaly běžné opravy osvětlení, rozhlasu, obecního mobiliáře.
V příštím roce se chystáme na velký projekt. Tím je revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu, na který je již vydáno platné stavební povolení a na
který jsme prakticky celé naše funkční období šetřili. Kromě zpevnění stávající plochy
s vybudováním několika parkovacích míst dojde k zvelebení přirozeného centra naší
obce. Doufáme, že se nám podaří získat i na tento projekt dotační podporu. Dále
bude nutná oprava střechy obecního úřadu a opravy uvnitř budovy obecního úřadu.
Chystáme se na nákup nového obecního traktoru, v současné době již bylo vypsáno
výběrové řízení. Hned na jaře se chystáme pokračovat ve výsadbě liniové zeleně před
obecním úřadem a před budovou školy. Kromě zmíněných projektů se v rozpočtu na
rok 2018 počítá i s dalšími investicemi, například do obecních komunikací. I v následujícím roce plánujeme podpořit místní spolky, 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.
S mnohými jsme se již setkali a popřáli vše dobré do dalšího roku při rozsvěcení
obecního vánočního stromu, které proběhlo v sobotu 2. prosince. V letošním roce naši
letitou borovici ozdobilo nové osvětlení. Díky obětavé práci zastupitelů a zaměstnanců obce se akce vydařila a věřím, že jsme vás naladili do adventní nálady. Všem
pořadatelům děkuji.

Našim čtenářům přeji klidné svátky vánoční a mnoho štěstí
Kateřina Piková, místostarosta obce
a zdraví v novém roce.

informace pro občany
PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU DASKABÁT
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Poslední úřední den v roce 2017 je středa 20. 12. 2017.
První úřední den v roce 2018 je středa 03. 01. 2018.
Ostatní dny bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE O MOŽNOSTECH PLATBY OBECNÍCH POPLATKŮ
Poplatky za vodné a stočné je možné uhradit formou průběžných plateb v průběhu
celého roku. A to na základě mimořádného odečtu vodoměru (provede odběratel) s doúčtováním na konci období na základě odečtu vodoměru (provede pověřený pracovník
obce). Při odběru ze studny pak platba poměrné části roční platby k danému termínu.
Je možné využít postupných splátek po konečném odečtu vodoměrů od 1. 4. 2018.
Poplatky za svoz odpadu a za psa je možné uhradit od 1. 2. 2018.
Konečný termín úhrady všech poplatků je 30. 6. 2018.
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. V případě nejasností se obraťte na
účetní obce Ing. Barboru Hořákovou, tel. 585 358 001 či 724 189 229.
Úřední hodiny Obecního úřadu Daskabát: PO a ST 8:00–11:30 a 13:00–17:00 h.

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018
od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se
koná rovněž ve dvou dnech, v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volba v naší obci proběhne ve volební
místnosti v zasedací místnosti obecního úřadu. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Volič může požádat ze závažných důvodů okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Voliči bude umožněno hlasovat do
přenosné volební schránky. Předem děkujeme za Vaši účast.
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Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V druhém čísle Otěhřibu jsem vás informovala o aktivitách našeho spolku za půl roku.
Od června jsme uskutečnili několik vycházek. Podívali jsme se do podzemních prostor
Klášterního Hradiska v Olomouci. Navštívili jsme výstavu v muzeu 300 let narození Marie Terezie. 15 členek se účastnilo vlakem
zájezdu do Kutné Hory. Průvodkyně nás
zde provedla známou Kostnicí, která je
plná lidských ostatků, ze kterých jsou zde
vytvořeny oltáře, kresby apod. Po té jsme
navštívily Chrám svaté Barbory. Stavba
byla započata v roce 1388 a s přestávkami
trvala až do roku 1884. Chrám je rozsáhlý,
s několika kaplemi, barevnými okny, gotickými malbami, vyřezávanými lavicemi
a dalšími památkami. Je zde i vzácná madona z roku 1380. Plné dojmu z chrámu
jsme se přesunuly do stříbrného dolu, kde horníci těžili stříbro za velmi nelidských podmínek (zima, tma, voda, velmi úzké chodby).
V říjnu jsme zajistili zájezd pro 33 našich členů přes cestovní kancelář, na který přispěl
i Olomoucký kraj. Zájezd byl na hrad Bouzov a poté jsme se vydali do vesnice Javoříčko,
která byla na konci 2. světové války vypálena a 38 mužů popraveno. Nikdy nesmíme na
tyto hrůzy nacistů zapomenout! Navštívili jsme také Javoříčské jeskyně a zájezd zakončili
v Lošticích nákupem „voňavých“
dobrot.
V listopadu na společenském
setkání při účasti 60 členů nás opět
děti z Mateřské školy Velký Újezd
pobavily svým programem, při
dobrém občerstvení jsme naplánovali činnost na rok 2018. Letošní vycházky jsme ukončili procházkou k rybníkům s opékáním
špekáčků.
Čekají nás vánoční trhy v Prostějově, účast na rozsvícení vánočního stromku a silvestrovská procházka k Boudě. Kromě
těchto turistických akcí plníme úkoly v rámci našeho programu – divadlo, muzea, návštěva nemocných a další aktivity.
Blíží se konec roku. Přejeme všem krásné Vánoce, hodně zdraví a pohodu v roce 2018.
Marie Dokoupilová
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
Dne 26. 10. 2017 jsme si s dětmi a jejich rodiči udělali brigádnický den. Děti měly prázdniny a tak sraz byl už v 10.00 hod
na samotě Kramlov. Děti přišly
v gumákách a rukavicích a začala
příprava. Měli jsme
připravené stromečky,
motyky, rýče, nůžky, provázky, kolíky,
nože a ostatní pomůcky. Samozřejmě ne-

smělo chybět ohniště se špekáčky. Počasí
nám jen přálo, sluníčko se usmívalo, byl
to jeden s posledních podzimních slunečných dnů v tomto roce. Hned na začátku
jsme s dětmi, rodiči a vedoucími nachystali pomůcky. Napnuli provázek, dále jsme
vyvrtali díry a děti nosily stromečky. Správnému ušlapání se říká tančení -medvědí
tanec, které děti učil tatínek Tomáš. Ten také zkontroloval správné zasázení stromečků. Po společné práci si všichni opekli špekáčky, které všem chutnaly, i když některé spadly do popela. Ale ta chuť venku za krásného počasí byla nepřekonatelná.
Po skvěle odvedené práci a dobrém pohoštění jsme si udělali společné foto všech
zúčastněných a rozloučili se
s pocitem, že jsme udělali
dobrý skutek v podobě 190
nově vysazených stromečků.
Tímto bych ráda poděkovala
všem, kteří nám pomáhali s výsadbou a přípravou.
Doufám, že za pár let, když
se budeme společně s dětmi
o stromky starat, pozorovat
je jak rostou, si každý ozdobí
svůj vánoční stromeček.
Myslivosti zdar!
za vedoucí kroužku KMM Veverky z Daskabátu Zdeňka Chodilová
/4/
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VEVERKY Z DASKABÁTU NA HONU
V sobotu 25. listopadu pořádalo Honební společenstvo Daskabát v honidbě Podhoran hon na drobnou zvěř. Na tuto významnou akci byly pozvány také děti z našeho mysliveckého kroužku. Děti se mohly zúčastnit samotného slavnostního zahájení
honu i jeho ukončení – výřadu, který pod vedením mysliveckého hospodáře pana
Šubrta nachystaly. V době, kdy byli myslivci v lečích, jsme si s dětmi udělaly pěknou
vycházku do lesa Na Bělou. Díky povrchu rozbrázděnému lesními stroji jsme objevili
řadu stop i jiných pobytových znamení zvěře. Byli jsme tak zabraní do hledání stop,
až jsme se na chvíli ztratili, což bylo nejen pro děti velké dobrodružství. Po výřadu

jsme byli pozvaní na poslední leč, která se konala v sále v hospůdce Na Hřišti a byla
přístupná pro veřejnost. Pro děti jsme přichystali výtvarné aktivity a různé hry s mysliveckou tématikou, dospělí si pochutnali na skvělých zvěřinových specialitách, závěr
večera patřil již tradiční tombole.
Myslivosti zdar!
Za vedoucí kroužku KMM Veverky z Daskabátu Kateřina Piková

3.

Pozvánka na

Veverkovský bál
3. února 2018 od 20:00 hodin
Daskabát v restauraci U Matýska

K tanci a poslechu zahraje Karamel Music Band Olomouc

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
PODZIM U MLADÝCH HASIČŮ

Ačkoliv nám opět začaly školní povinnosti, tak jsme nepolevili
v přípravě a soutěžním zápolení. V prvé řadě je nutno zmínit, že
náš tým posílili Tomáš a Martin Růžičkovi a do práce se hned vrhli
s velkým nadšením.
Na konci září jsme absolvovali poslední letošní závod v požárním útoku v Nové
Hradečné, děti si ve velké konkurenci opět vedly dobře. Letošní sezóna Ligy mladých
hasičů v požárním útoku pak byla zakončena 24. září slavnostním vyhlášením výsledků na Horním náměstí v Olomouci. Náš tým obsadil krásné 24.
místo z 34 hodnocených družstev,
což je výrazné zlepšení oproti sezóně 2016 (35. místo z 36 družstev). Je vidět, že většina členů jsou
již zkušení, ostřílení hasiči – závodníci.
V září jsme absolvovali XI. ročník hasičské soutěže Olomoucký
drak, tedy závod v běhu jednotlivců na 60 metrů s překážkami
(a s hadicemi v rukou a proudnicí za pasem). Ačkoliv byla zima, tak jsme si závod
celkem užili. Nejlepší umístění v kategorii mladších chlapců zaznamenal Ivan Hric
na 47. místě z 91 soutěžících a v kategorii mladších dívek pak Dominika Šubrtová na
66. místě z 82 soutěžících. Dalšími hrdiny pak byli Matěj
Spáčil, Víťa Šubrt, Matěj Pika, Nikolas Turay a Lukáš Hajda, za dívky pak Elen Spáčilová a Klára Piková. Gratulujeme k výsledkům a děkujeme za reprezentaci. Při soutěži
jsme vyzkoušeli nové štafetové hadice a proudnice.
Další akcí, kterou jsme v říjnu absolvovali a která patří
mezi disciplíny celostátní hry Plamen, byl Závod požárnické všestrannosti v Náměšti na Hané. Jen pro vysvětlení, mladý hasič to nemusí umět jen s hadicemi a vodou,
ale musí ovládat i topografii, orientaci v terénu, uzlování,
střelbu ze vzduchovky, překonávání překážek vysoko nad
zemí a zásady první pomoci. A to všechno tentokráte na
dvoukilometrové trati náročným terénem. Náš tým obsadil krásné 22. místo.
I letos jsme pomáhali připravovat členům jednotky SDH Daskabát jmelí s blahopřáním pro občany naší obce, jmelí jsme pak spolu s perníčky rozdávali při roz/6/
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svěcení obecního vánočního stromu. Za obdržený drobný příspěvek na naši činnost
děkujeme.
Na podzim proběhlo pravidelné školení vedoucích mladých hasičů ve výcvikovém
středisku v Jánských koupelích. Jakub Niesner povýšil na vedoucího II. stupně, nově
zkoušky úspěšně složil Tomáš Pika. Od Okresního sdružení hasičů Olomouc jsme obdrželi dotaci za účast ve hře Plamen – hadice typu B, C a drobné sportovní vybavení.
Vzhledem k roční době a počasí nyní trénujeme v tělocvičně, věnujeme se doplňování kroniky našeho kolektivu a v přípravě je vánoční večírek mladých hasičů.
Mladí hasiči přejí všem veselé, klidné vánoce a šťastný nový rok.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Tomáš Pika a Jakub Niesner

VÁNOČNÍ SVÁTKY BEZ POŽÁRU!

Každoročně je vánoční období spojeno se zvýšeným rizikem vzniku požárů.
Dekorace se svíčkami, prskavky, zábavní pyrotechnika, ale i vaření či smažení v domácnostech se stávají nejednou příčinou vzniku požáru. Aby bylo období vánočních
svátků a konce roku klidné, stačí nezapomenout na pár základních bezpečnostních
pravidel.
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Pozor
na různé domácí výrobky. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod. Pokud svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit
požár. Problém může nastat i tehdy, pokud se svíčka ulomí. Správně vybírejte i svíčky
na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš
vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. V prodeji jsou speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou. Uvědomte si, že zapálenou
svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). Stojí za upozornění, že adventní věnce
bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů, nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti
sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na
nábytek a zařízení bytu. Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo
její převrácení. Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno
chytnou. Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte
nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo
jdete spát. Jsou i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Zdroj: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR: Vánoční svátky bez požáru! HZS Zlínského kraje,
http://www.hzscr.cz/clanek/menu-informacni-servis-zpravodajstvi-2017-vanocni-svatky-bez-pozaru.aspx
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Listopad a prosinec se nese v naší základní a mateřské škole
v duchu vánočních příprav.
V listopadu proběhlo poprvé ověřování schopností a dovedností dětí v individuálním vzdělávání v mateřské škole.
Nacvičili jsme pásmo vánočních koled a věříme, že jsme tak přispěli k předvánoční sváteční atmosféře setkání lidí z obce. S dětmi jsme vyráběli drobné
vánoční dárky na jarmark, již tradičně máme na prodej i kapesní kalendáře s originálními obrázky našich dětí.
5. prosince proběhla ve škole i školce pro děti Mikulášská nadílka, společně jsme si s dětmi vánočně vyzdobili třídy.
V předvánočním čase pojedeme i na zimní výlet na Potštát,
kde společně s místními lesními pedagogy budeme v lese zdobit
vánoční strom pro zvěř, vyrobíme krmítko pro ptáky, zahrajeme
si hry a uvaříme si voňavý čaj.
Také se zajdeme podívat do místní kaple na výstavu betlémů
s poutavým vyprávěním paní Maráčkové. Děti budou společně
kreslit a psát dopis Ježíškovi.
Pro rodiče a příbuzné připravujeme s dětmi vánoční pohádku,
koledy a říkanky na vánoční besídku, která se uskuteční 14. prosince v budově školy. Na besídce budeme mít i nazdobený vánoční stromeček a pod
ním budou mít děti dárky.
Společně s místními Veverkami půjdeme zakrmovat zvěř na zimu. Před vánočními
prázdninami nás ještě čeká společný projektový den Advent, kdy se děti seznámí
s vánočními zvyky a obyčeji.
A od 21. prosince si děti budou užívat
vánoční prázdniny až do 2. ledna 2018.
10. ledna 2018 budeme mít Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, čeká nás i přezkušování žáků individuálního vzdělávání.
Dne 27. ledna 2018 bude naše škola
a školka pořádat Karneval od 14:00 v sále Hospůdky Na Hřišti. Tímto zveme všechny
děti užít si hezké odpoledne.
Poslední lednový den dostanou naši žáci pololetní vysvědčení.
Za ZŠ a MŠ Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
/8/
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Základní škola a mateřská škola Daskabát, p.o.
vás srdečně zve na tyto akce:
10. ledna 2018
Den otevřených dveří základní a mateřské školy
27. ledna 2018
Dětský karneval od 14:00 v sále Hospůdky Na Hřišti
Akce ZŠ a MŠ jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na webových
stránkách školy.
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KDO SI TO PAMATUJE?

VIII.

První
sovětská
kosmonautka
Valentýna TěreškovoPrvní sovětská
kosmonautka
Valentýna Těreškovová.
vá. Stala se 10. kosmonautem světa. Odstartovala
Stala se 10. kosmonautem světa. Odstartovala 16. 6. 1963 na
16. června1963 na lodi Vostok 6. Přistála 19. 6. 1963.
lodi Vostok 6. Přistála 19. 6. 1963.

Minule jsem na této stránce psala o pořadu Mates, který se
měl vysílat v televizi z Daskabátu. Děda, který článek komentoval, si ještě vzpomněl na jednu zajímavou událost,
u které byl jeden z redaktorů ostravské televize, o kterých
minulý článek píše. Jednalo se o kosmonautku Valentýnu
Těreškovovou, která jako vedoucí sovětské delegace hovořila s redaktorem (asi V. Čapkem) na Sjezdu mládeže a studentstva v roce 1968
Minule
v Sofii.jsem na této stránce psala o pořadu Mates, který se měl vysílat v televizi z Daskabátu.
Děda, který článek komentoval, si ještě vzpomněl na jednu zajímavou událost, u které byl jeden z
Pokud nerozumíte souvislostem, tak jste na tom stejně jako já a chce to pořádné
redaktorů ostravské televize, o kterých minulý článek píše. Jednalo se o kosmonautku Valentýnu
vysvětlení. která jako vedoucí sovětské delegace hovořila s redaktorem (asi V. Čapkem) na
Těreškovovou,
Ve výše
uvedeném
rocev 1968
v Sofii
přišla uvedená kosmonautka v čele sovětské
Sjezdu
mládeže
a studentstva
roce 1968
v Sofii.
Pokud
nerozumíte
souvislostem,
tak jste na tom stejně
jako já a chce
to pořádné
vysvětlení.
delegace
za delegáty
z Československa
a navrhovala
jim,
aby se po
skončení festiVe výše uvedeném roce 1968 v Sofii přišla uvedená kosmonautka v čele sovětské delegace za
valu nevraceli zpět domů, ale odjeli do Sovětského Svazu, kde se o ně vzorně podelegáty z Československa a navrhovala jim, aby se po skončení festivalu nevraceli zpět domů, ale
starají
tím je uchrání
před
v Československu
začíná která
ovládat
odjeli
doaSovětského
Svazu, kde
se okontrarevolucí,
ně vzorně postarajíkterá
a tím je
uchrání před kontrarevolucí,
vspolečnost…
Československu začíná ovládat společnost…
Mezi
to způsobilo
značný značný
rozruch a rozruch
v českém tisku
negativní tisku
ohlas. negativní ohlas.
Mezidelegáty
delegáty
to způsobilo
a v českém
Kdyby
to to
českoslovenští
delegátidelegáti
udělali, byl
by to další
internacionální
Kdyby
českoslovenští
udělali,
byldůvod
by topro
další
důvod propomoc.
internacionální
Dnes dobře víme, jak to dopadlo a jaká byla normalizace a bratrská pomoc. Je zvláštní, že se stejný
pomoc.
názor
na tehdejší politiku objevil nedávno v ruských médiích.
Dnes dobře víme, jak to dopadlo a jaká byla normalizace a bratrská pomoc.
-aNa- Je
zvláštní, že se stejný názor na tehdejší politiku objevil nedávno v ruských médiích.
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017
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fotoreportáž
25. září se konala Daskabátská drakiáda.
Bohužel moc nefoukalo, děti se i přes nepříznivé počasí venku vyběhaly a poté si dráčka
alespoň vyrobily z papíru.
V září se v obecní knihovně konal historicky první knižní bleší trh. Své staré knihy
mohl prodat každý, nicméně se prodej líbil
nejvíce dětem. Ještě před prodejem věděly, jakou novou knihu si za utržené peníze koupí.
Některé knihy po bleším trhu v knihovně zbyly
a stále hledají nové majitele.
22. října obcí prošel již tradiční lampionový průvod. I přes deštivé počasí nás překvapila
hojná účast, za což všem odvážným děkujeme.
Průvod obohatilo i několik masek.
V listopadu jsme pro děti připravili
v obecní knihovně odpoledne s deskovými
společenskými hrami.
Uskutečnilo se divadelní představení Divadelního spolku Bukovany Strašidlo Cantervillské. Profesionálně zpracované představení od výkonu herců po krásnou a nápaditou
scénu zajistilo, že diváci odcházeli v dobré
náladě.
Na sv. Kateřinu se obcí nesly výstřely, když
Honební společenstvo Daskabát pořádalo
hon na drobnou zvěř. Bylo uloveno celkem 44
bažantů a jeden zajíc.
V předadventním čase se naši občané setkali na rozsvěcení vánočních světel U Matýska
a při rozsvěcení vánočního stromku na hřišti.
V sobotu 2. prosince jsme společně rozsvítili obecní vánoční strom a vstoupili do
času adventního. Zastupitelé a zaměstnanci obce se svými rodinami připravili tradiční
pohoštění, MŠ a ZŠ připravila dobročinný jarmark a zpívání koled. Hasiči rozdávali jmelí
a perníky.

ohlédnutí za kulturními akcemi
/ 10 /
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Srdečně vás zveme na VÁNOČNÍ ČTENÍ V OBECNÍ KNIHOVNĚ
dne 18. 12. 2017 od 15:30 do 18:00 hodin

Kromě předčítání pohádek a příběhů s vánoční a zimní tématikou se můžete těšit i na
vánoční nadílku v podobě nových knižních titulů, které doplní náš knižní fond.

Milé paní a pánové, babičky a dědečkové, maminky a tatínkové, a hlavně – milé
děti! Děkujeme za Vaše návštěvy v Knihovně obce Daskabát v roce 2017.
I když se jistě v tomto roce ještě uvidíme (knihovna je naposledy otevřena dne
18. 12. 2017, poté až v novém roce 8. 1. 2018). Přejeme Vám touto cestou krásné
Vánoce a v novém roce zdraví, štěstí a dostatek času na čtení. Již teď se těšíme na
Vaši návštěvu a také na nové čtenáře!
Diana Myslikovjanová, knihovnice

kalendář akcí 2018

LEDEN
5.–6. 1. 2018 Tříkrálová koleda – obchůzka obcí
10. 1. 2018 Den otevřených dveří ZŠ a MŠ
Daskabát, p.o.
27. 1. 2018 Dětský karneval – ZŠ a MŠ Daskabát – sál Na Hřišti
ÚNOR
3. 2. 2018 Veverkovský bál – KMM Veverky
z Daskabátu – sál Restaurace U Matýska
10. 2. 2018 Vodění medvěda – Sousedé – obchůzka obcí
17. 2. 2018 Král daskabátské slivovice – Obec
Daskabát – sál Na Hřišti
BŘEZEN
16. 3. 2018 Setkání seniorů – Obec Daskabát –
sál Restaurace U Matýska
23. 3. 2018 Noc s Andersenem – Obecní
knihovna – knihovna a prostory OÚ
26. 3. 2018 Velikonoční tvůrčí dílna – EKOžába, z.s. – školní jídelna
DUBEN
22. 4. 2018 Velký jarní úklid u příležitosti
Mezinárodního dne Země – EKOžába, z.s. – les
kolem Olešnice od Mlýna ke Kravímu mostu
26. 4. 2018 Vítání občánků – budova ZŠ či OÚ
– místo konání bude upřesněno podle počtu
dětí
28. 4. 2018 Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky
z Daskabátu – areál Na Hřišti
30. 4. 2018 Pálení čarodějnic a stavění máje –
Sousedé – areál Na Hřišti
KVĚTEN
13. 5. 2018 Hodová mše – farnost Velký Újezd
– kaple Jana Nepomuka Daskabát
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2017

19. 5. 2018 Hodová zábava – paní Šťastná – sál
areálu Na Hřišti
20. 5. 2018 Hody – Obec Daskabát – areál Na
Hřišti
ČERVEN
1. 6. 2018 Dětský den s pasováním prvňáčků
a čtenářů ZŠ a MŠ – ZŠ a MŠ, zahrada/tělocvična
2. 6. 2017 Kácení máje a Dětský den Na Hřišti –
Obec Daskabát, Sousedé – areál Na Hřišti
ČERVENEC – SRPEN
Zábava Na Hřišti – paní Šťastná – sál areálu Na
Hřišti
ZÁŘÍ
1. 9. 2018 Pohádkový les – Sousedé – areál Na
Hřišti a blízký les
24. 9. 2018 V. daskabátská drakiáda – EKOžába,
z.s. – louka za školou
ŘÍJEN
21. 10. 2018 Lampiónový průvod – EKOžába,
z.s. – obchůzka obcí, areál Na Hřišti
LISTOPAD
24. 11. 2018 Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát – sál areálu Na Hřišti
26. 11. 2018 Vánoční tvůrčí dílna – EKOžába,
z.s. – školní jídelna
PROSINEC
1. 12. 2018 Rozsvěcení vánočního stromku
a vánoční jarmark – Obec Daskabát a spolky
s působností v obci, veřejné prostranství u OÚ
31. 12. 2018 Silvestrovská oslava Na Hřišti –
paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
Výstavka betlémů v kapličce – p. Maráčková –
kaple J. Nepomuckého
/ 11 /
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prosinec
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duben

březen
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leden

2018
Kalendář svozu odpadu 2018

Týden

Kalendář odpadů Obec Da

Vážení čtenáři, od nového roku
10
21
si můžete předplatit na obecním
17
úřadě čtyři
čísla Daskabátského
157,5
24
zpravodaje Otěhřib, který vám
31
bude dodáván do schránky.
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