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slovo zastupitelů obce
Vážení spoluobčané,

děkujeme za účast v říjnových komunálních volbách a za projevenou důvěru zvlášť. Výsledky těchto voleb vám přinášíme na další dvoustraně včetně představení členů obecního
zastupitelstva, kteří od vás získali mandát pro volební období 2018–2022.
Podle účasti na těchto volbách konstatujeme, že mnohým spoluobčanům není jedno,
v jaké obci žijí a vychovávají své děti. To je pro nás signál, abychom vás oslovili k vyšší
účasti na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, abychom se dozvěděli, co se vám
v naší obci libí, a co naopak ne, a čím bychom mohli přispět ke zlepšení života v naší obci.
Obec Daskabát má v nejbližší době v záměru opravu některých místních komunikací,
investice do oprav – úspor energií budovy ZŠ a MŠ Daskabát, investice do úprav okolí obecního úřadu a základní školy.
Byla zahájena výstavba lokality obytného okrsku „U Lesa – etapa II.“ soukromým investorem. Bude prodloužena místní komunikace, vodovodní a kanalizační řad a plynovod.
Vzniknou nová stavební místa.
Chceme opravdu vědět, co si občané naší obce přejí. Zjistit to můžeme jen vzájemnou
komunikací. Jsme malá obec, většina občanů se dobře zná, myslíme si, že hovořit o problémech a spolupracovat mezi sebou jsme snad ještě nezapomněli.
První informace, které se k nám dostaly jsou, že si občané přejí stanovit čas veřejného
hlášení z důvodu, že všude rozhlas slyšet není.
Za tento podmět děkujeme a na nejbližším veřejném zasedání budeme společně hledat
to nejlepší řešení.
Závěrem vás chceme požádat, abychom v tom novém roce k sobě byli více ohleduplní
a více otevření ke společné spolupráci. Vyzkoušet to můžeme již nyní, protože začala topná
sezona a některé večery se naše obec ztrácí v oblacích kouře. Vypadá to, že se do kamen
a kotlů nedává jen to, co tam opravdu patří.

Přejeme vám krásné a veselé vánoční svátky v rodinném kruhu, aby pro
vás Vánoce nebyly obdobím shonu, ale klidu, míru a dobré pohody. Mnoho
štěstí a zdraví do nového roku.
Zastupitelstvo obce Daskabát

první úřední den na obecním úřadě v novém roce 2019 je středa 2. ledna

volby 2018
LUDĚK MELNIČUK – Narozen 19. 11. 1972 v Olomouci. V roce 1993 jsem absolvoval SPŠ elektrotechnickou v Olomouci. Po povinné základní vojenské službě jsem pracoval v oboru elektromontáží,
naposledy jako revizní technik elektrických a zdvihacích zařízení v Opravárenském závodě Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Hraji v místní rockové kapele Negativ a v přerovské kapele
Elixír. Od roku 2010 jsem členem Obecního zastupitelstva obce Daskabát a od roku 2014 vykonávám funkci
starosty obce. Jsem ženatý, mám dva syny Tomáše a Vojtu.
MUDr. KATEŘINA PIKOVÁ – Narozena 12. 11. 1981 v Olomouci. Po všeobecném gymnáziu jsem
r. 2006 absolvovala Lékařskou fakultu UP v Olomouci. Pracuji jako lékař. V Daskabátě žiji od roku 2005.
Jsem vdaná, mám dvě děti. Spolupořádám řadu veřejných akcí, zejména pro rodiny s dětmi, jako projektový manager pracuji ve spolku EKOžába. Jsem vedoucím KMM Veverky z Daskabátu. Druhé volební
období vykonávám funkci místostarosty. Věřím, že i v tomto volebním období se mi podaří realizovat
projekty pro zlepšení života v naší obci. Byla bych moc ráda, kdyby se aktivně do dění v obci zapojilo
více lidí.
ROMAN MELNIČUK – Narozen 2. 10. 1968 v Olomouci. Celé půl století žiji v obci Daskabát,
kde jsem navštěvoval jak mateřskou školku, tak i první čtyři třídy základní školy. Po ukončení ZŠ ve
Velkém Újezdě jsem studoval v Mohelnici na SPŠ elektrotechnické. V roce 1988 jsem nastoupil do
Moravských elektrotechnických závodů MEZ Holice. V této společnosti pracuji dosud. Celý život jsem
jako registrovaný hráč hrál fotbal. Po své fotbalové kariéře jsem založil fotbalový klub malé kopané
i v naší obci pod názvem AMG DASKABÁT, který reprezentoval naši obec šest let. Další mojí zálibou
je modelaření a cestování na motorce. Jsem ženatý a mám dvě dcery a jednoho vnuka. Cílem mého
působení v obecním zastupitelstvu je využít mé dlouhodobé zkušenosti a technické praxe ke zlepšení
životního stylu v naší obci.
ZDEŇKA CHODILOVÁ – Narozena 28. 5. 1968 v Kyjově. Jsem vdaná, mám tři děti. V Daskabátě
žiji od roku 1986. V roce 1985 jsem ukončila SOŠ – železniční. Později v roce 2008 jsem si doplnila
vzdělání o tříleté dálkové studium v oboru podnikání. Od roku 1986 pracuji u Českých drah, kde jsem
prošla několik pracovních pozic. Nyní pracuji v mezinárodní pokladně v Olomouci na hlavním nádraží.
V roce 2009 jsem složila myslivecké zkoušky a již sedmým rokem vedu kroužek mladých přátel
přírody a myslivosti KMM Veverky z Daskabátu. Absolvovala jsem pedagogické minimum a základy
zdravovědy pro práci vedoucího kroužku pro děti. V obecním zastupitelstvu působím již třetí volební
období. Budu podporovat veškeré aktivity zaměřené na zlepšení životních podmínek a životního prostředí pro naše občany, a také se podílet na rozvoji kulturního a sportovního života.
Ing. PETR SIKORA – Narozen 15. 2. 1969 v Kroměříži. Jsem ženatý. Mám tři děti. V roce 1992 jsem
vystudoval Vysokou vojenskou školu v Liptovském Mikuláši. V letech 1992 až 1997 jsem působil jako
velitel čety v Kroměříži. Mezi roky 1997 a 2003 jsem pracoval jako náčelník oddělení taktických systémů
na Velitelství Vzdušných sil ve Staré Boleslavi. V rozmezí 2003 až 2007 jsem působil jako náčelník oddělení informačních systémů na Velitelství společných sil v Olomouci. Od roku 2008 do srpna 2018 jsem
pracoval jako specialista kryptografické ochrany na Ministerstvu obrany ČR. Nyní pracuji na Národním
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Mojí zálibou je jízda na kole.
JAROSLAV ŠESTÁK – Narozen 10. 8. 1978. Od narození žiji v obci Daskabát a jinak to nebude :-).
Jsem ženatý a mám dvě krásné dcery. Od roku 2005 pracuji v obchodní firmě Geco, kde jsem i prošel
všemi pozicemi. V rámci mého volebního období bych chtěl v obci zlepšit krom jiného kulturu a sport.
Bc. JIŘÍ KAŠPAR – Narozen 29. 3. 1990 v Olomouci. Jsem rodákem naší obce, ve které jsem
navštěvoval místní MŠ a ZŠ. Po absolvování ZŠ jsem nastoupil na Střední školu stavební v Lipníku
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nad Bečvou. Po maturitě jsem absolvoval vysokoškolské studium na VUT v Brně, fakulta stavební
se specializací na navrhování pozemních staveb, kde jsem získal titul Bc. Mnozí mne mají spojeného
s aktivitami v místním Sboru dobrovolných hasičů, ve kterém jsem působil do letošního roku na pozici
velitele. V roce 2014 jsem se stal zastupitelem obce, ve kterém jsem zůstal i po volbách v roce 2018.
V tomto volebním období bych rád využil dotačních programů na realizaci projektů, a to zejména
na rekonstrukci místních komunikací včetně revitalizace prostranství u obecního úřadu. Samozřejmě
jako budoucí rodič jsem pro zachování základní školy v naší obci.
Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Volební strana č. 1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1.
Petr Sikora
Volební strana č. 2 – KANDIDÁTI DASKABÁT 2018
1.
Roman Melničuk
Volební strana č. 3 – DASKABÁT 2018
1.
Luděk Melničuk
2.
Kateřina Piková
3.
Zdeňka Chodilová
4.
Jiří Kašpar
5.
Jaroslav Šesták
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Věk

Pořadí
na HL

Počet
hlasů

49

1.

89

50

2.

93

46
37
50
28
40

1.
3.
5.
2.
4.

189
161
140
138
108
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Září září v kalendáři a všichni společně vítáme školní rok
2018/2019 v novém personálním obsazení.
Už od srpna jsme chystali školičku, ať je na nápor odpočinutých dětí připravená! Proběhl veliký úklid, úprava interiéru, vytřídění poškozených hraček a přichystání přihrádek v šatně pro nově příchozí děti! A že
jich bylo :-) Děti si rychle zvykly a seznámily se.
V září přijelo do školky sférické kino s programem pro děti. Pozvali jsme i děti ze
sousední ZŠ Doloplazy. Sférické kino bylo pro děti velikým zážitkem. Vzduchem se
nafoukla veliká kopule, do které si děti vlezly, lehly si na karimatky a nad hlavami jim
probíhala projekce o zvířátkách.
V říjnu jsme navštívili MŠ Velký Újezd s divadelním představením s názvem Skřítek Vítek – byl opravdu kouzelný.
Na konci října jsme navštívili svíčkárnu Rodas u Olomouce. Děti si vytvořily dvě
barevné svíčky, mýdlo a sůl do koupele. Ve svíčkárně bylo moc krásných vůní a barev
a velice příjemná atmosféra. U svíčkárny je minizoo s domácími zvířátky a přímo ve
svíčkárně mají přes zimní období dva ara papoušky – pro děti byli velkým zážitkem.
100 let trvání naší republiky jsme společně oslavili zasazením národního stromu
na pozemku školy. Lipku chodíme s dětmi navštěvovat a sledujeme, jak se jí daří. Následující drakiádou jsme zakončili společně prožité slavnostní odpoledne.
Pro lampionový průvod děti připravily výzdobu – dýně ve školce dlabaly a dlabaly... Všem rodičům, kteří svými výpěstky obdarovali školku, děkujeme. :-)
V listopadu v tělocvičně sehrálo maňáskové divadlo z Prostějova tři pohádky pro děti.
Hodně úsilí jsme věnovali výrobkům na
vánoční prodejní jarmark! Připravovali jsme
s dětmi svíčky z včelího vosku, svícínky, vyráběli vánoční přání, ve školce jsme pekli perníčky a pilně cvičili koledy.
4. 12. nás ve školce navštívil Mikuláš se
svojí družinou! Děti ze školy se převlékly do
andílků a čertů. A byly úplně senzační! Musíme říct, že úkol vzaly opravdu zodpovědně.
Všichni byli úplně nejkrásnější! Děti z mateřinky – ačkoliv školáky poznaly – měly z nich
respekt! A jelikož žádné děti v mateřské škole
nezlobí, čerti odešli s prázdnou a andílci také.
Celý koš dobrot nám v mateřince nechali.
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Veliké poděkování patří rodičům a zaměstnancům obecního úřadu za skvělou spolupráci!
Učitelky MŠ

Všichni se už těšíme a připravujeme na Vánoce, a proto i celý kolektiv mateřské
školy přeje všem krásné a klidné prožití vánočních svátků! V novém roce
jen to dobré, lepší a nejlepší! Ať máte pořád úsměv na tváři! 
V týdnu od 8. do 12. 10. jsme v rámci celorepublikového dobrovolnického projektu
„72 hodin“ provedli první úpravu pozemku za školou. Na zahradě vznikla krásná bylinková spirála, kout pro trvalky, tři záhony určené žákům školy pro pěstování zeleniny,
zasadili jsme tři stromky rakytníku, několik keřů borůvek a jeden ostružiník. Dále jsme
připravili prostor pro živý plot, který zakryje pohled na sběrné nádoby u školy. Jeho
část jsme již osadili keři dřínu, na kterém porostou jedlé plody. Vysadili jsme pás rychlerostoucího jilmu a třešeň, kterou jsme obdrželi zdarma k dobrovolnickému projektu.
Do zahradnických prací jsme zapojili i školní družinu, děti dostaly možnost si za 50
Kč koupit tričko s potiskem projektu „72 hodin“.
Na prvním místě velice děkujeme panu Novákovi za porytí dlouhého zatravněného
pásu pro živý plot. Děkujeme Haně Zelinkové za poskytnutí fůry hnoje, manželům
Smolkovým, kteří nám pomohli zaplnit bylinkovou spirálu a zasadit keře, Dianě Myslikovjanové a všem ostatním za to, že přišli a pomohli. Rádi bychom ve zvelebování
školní zahrady pokračovali i příští rok. Plánujeme vybudovat herní prvky, které budou
sloužit nejen dětem docházejícím do naší školy. Lucie Urbanová a Kateřina Piková

www.zsmsdaskabat.cz
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
První zářijovou středu jsme zahájili již 7. ročník KMM Veverky v naší klubovně základní školy.
Sraz byl jak pro rodiče i pro Veverky, sešlo se nás opravdu
hodně. Ke stávajícím 12 Veverkám se přihlásilo nových 10 dětí.
Každou sudou středu je kroužek pro velké Veverky od
15.30 do 17.30 hod,
které vede vedoucí
Zdeňka. Chodí tam děti
od 2. třídy do 9. třídy.
Každou lichou středu je kroužek pro
malé Veverky od 15.30 do 17.00 hod., které
vede vedoucí Kateřina. Jsou tam děti od 5
let do 2. třídy základní školy.
S velkými Veverkami jsme v říjnu podnikli výlet na kolech do Přáslavic na rozhlednu, která se jmenuje ,,Božka“. Má 94
schodů a je 21m vysoká. Výhled byl opravdu nádherný a daleký. V jednom okamžiku se přihnaly mraky a začalo pršet, i když
svítilo sluníčko. Pak se znatelně ochladilo
a šli jsme na čaj ke Kubovi. Pozvala nás
maminka, děti se zahřály a přečetli jsme si
malou myslivost a jeli jsme domů. Vyjížďka se všem líbila a těší se na jaro na další.
Říjnové krásné počasí nás lákalo do přírody. Na procházce v lese jsme si povídali
o stromech. Chtěli jsme nasbírat šišky, ale našli jsme více hříbků, děti s radostí sbíraly
a běhaly po lese, každý si odnesl domů na večeři.
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V říjnu myslivci z honebního společenstva Daskabát instalovali pachový ohradník
a mladí myslivci z KMM Veverky u toho
nesměli chybět. Pachový ohradník (který
patří mezi tzv. zradidla) je metoda odpuzování zvěře pomocí speciální pěny napuštěné pachem predátora. Pachový ohradník
byl instalován podél cesty mezi obcí Daskabát a Kocourovec, která bývá místem
častých střetů mezi vozidly a zejména srnčí zvěří. Cílem je tedy nejen ochrana volně
žijící zvěře, ale i zvýšení bezpečnosti řidičů
a snížení možných materiálních škod.
Na další schůzce jsme vyráběli svícny na
vánoční jarmark a také aby si každá Veverka doma navodila vánoční atmosféru. Děti
byly opravdu šikovné. Pár spálených prstů
to odneslo. Ale rozzářené oči, že se jim svícny povedly, na bolest zapomněly.
Další schůzka bude vánoční zakrmování, na které se děti už moc těší.
Veverky Zdeňka a Kateřina

www.kmmveverky.cz

Přejeme krásné pohodové prožití svátků vánočních
a do nového roku 2019 hodně zdraví přeje
kroužek mladých myslivců veverky z daskabátu
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
PODZIM U MLADÝCH HASIČŮ

V září se konal již XII. ročník soutěže Olomoucký Drak a naše
statečná družina samozřejmě nemohla chybět. Letos nás reprezentovali Domča, Klárka, Karolína, Vítek, Vojta, Nicky a Matěj P. Všichni zaslouží velkou pochvalu a zejména Kája, která si odbyla soutěžní
premiéru a bohužel taky první zranění.
Celý rok jsme nevynechali ani jeden ze sedmi závodů ligy mladých hasičů. Oproti
loňsku jsme se posunuli o jednu příčku vpřed, na 23. příčku z 31 soutěžících družstev,
a pokud to tak půjde dál, jsme za dvacet dva let první. Je vidět, že se postupně zlepšujeme, a to je důležité. Za naše umístění jsme obdrželi od okresního sdružení novou
nástěnnou tabuli a děti drobné věcné ceny a sladkosti.
S přicházejícím podzimem se také konal
očekávaný poslední závod roku a zároveň první
v nové sezoně 2018/2019, tedy Závod požárnické všestrannosti. Jeden z posledních tréninků
před závodem se konal ve spolupráci s vedoucími z Velkého Újezdu na jejich písečku a oba
kolektivy si tak mohly zkusit „braňák“ nanečisto. Tento zvyk držíme už třetí rok a doufám, že
nám vydrží i do budoucna. Ale zpět k závodu.
Vůbec poprvé jsme zkusili postavit na start dvě
pětičlenné hlídky „A“ a „B“. Děti se rozdělily čistě náhodně a udělaly nám radost, když hlídka
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„B“ obsadila nádherné 12. místo a hlídka
„A“ rovněž krásné 26. místo ze 40 startujících hlídek. Nejlepší letošní umístění a zároveň krásný start do nové sezony. Všichni,
kdo nás reprezentovali, zaslouží velkou pochvalu. Byli to: Kája, Matěj, Domča, Vojta,
Luky, Ivan, Martina, Vítek, Klárka, Martin.
Na podzim jsme pomáhali našim starším bratrům ve velkém úklidu hasičárny
a sami jsme si po sezoně překontrolovali
a poopravili naše sportovní vybavení.
V prosinci jsme tradičně se staršími připravovali a vázali jmelí, které jsme pak rozdávali našim spoluobčanům při rozsvěcení
obecního vánočního stromku. Za drobný
příspěvek na činnost MH děkujeme. Do
Vánoc nás čeká ještě náš tradiční vánoční večírek. Nás vedoucí čeká přes vánoční
svátky administrativa spojená s dotacemi
a vedením kolektivu, ale také plány na příští rok.
V zimním období probíhají tréninky
vždy v pátek v tělocvičně školy Daskabát.
Těšíme se na novou sezonu, do které vstoupíme s obnoveným vybavením, a kdo ví,
možná také s novými členy…
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika
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fotoreportáž

Úprava pozemku za školou v rámci celorepublikového dobrovolnického projektu
„72 hodin“

15. 10. Sázení lípy na školním dvoře ke 100. výročí založení Československa
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ohlédnutí za kulturními akcemi

Lampionový průvod 4. 11.

Vánoční tvůrčí dílna
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Mikuláš v obci
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tradiční vánoční akce v obci

V pátek 7. prosince proběhlo tradiční rozsvěcení vánočního stromu před obecním úřadem.

24. 11. jako první v obci rozsvěcela
vánoční strom Hospůdka Na Hřišti.
/ 12 /

Rozsvěcení vánočního stromku u Restaurace
U Matýska doprovodili muzikanti.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2018

KNIHOVNA OBCE DASKABÁT
Milé děti, paní a pánové, babičky a dědečkové, maminky a tatínkové!
Děkujeme za Vaše návštěvy v knihovně obce Daskabát v roce 2018. Máme novou knihovnu, ve které se již od jejího „znovuotevření“ v září tohoto roku uskutečnilo několik akcí – bleší
trh, dvakrát se konalo deskohraní pro děti a naposledy Vánoční čtení nejen pro děti. Věříme,
že takto budeme pokračovat i v roce následujícím. Již v březnu se děti mohou těšit na tradiční
a oblíbenou „Noc s Andersenem“.
Knihovna bude v novém roce poprve otevřena
7. ledna 2019.
Přejeme Vám krásné a milé Vánoce
se svými nejbližšími a v novém roce zdraví,
štěstí a dostatek času na čtení .
Již teď se těšíme na Vaši návštěvu a také
na nové čtenáře!
Knihovna obce Daskabát

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2019 – Vážení čtenáři, od nového roku si můžete předplatit
na obecním úřadě čtyři čísla Daskabátského zpravodaje Otěhřib,
který vám bude dodáván do schránky.

KDO SI TO PAMATUJE?

XII.

Při letošních podzimních volbách děda zavzpomínal, jak to bylo v 50. letech s volbami,
když byl jako vojín základní služby na Slovensku. Ony to vlastně nebyly volby, ale hlasování. Nehlasovalo se o jednotlivých kandidátech (o tom rozhodovala strana), ale hodnotilo
se, kdo nebyl u voleb a proč.
U vojenského útvaru se předpokládala účast 100 % zapsaných voličů. Jít s volebním
lístkem za plentu a potom ho vložit do urny, to mohlo mít nepříjemné následky, a tak
se volilo manifestačně. Jednotlivé čety přicházely do volební místnosti a vojáci vkládali
volební lístky do urny. Šlo to jako na drátku. Politruci (důstojníci pro věci politické) měli
jediný problém, jak dostat k volební urně i vojáky, kteří byli v současné době ve výkonu
trestu. Takový vězeň se mohl zatvrdit a odmítnout volební účast. To by bylo pro zmíněné
důstojníky velmi nepříjemné.
Ptala jsem se: ,,Za co se u vojenského útvaru zavíralo?“
Děda odpověděl, že to bylo různé. Přijít z vycházky pozdě a opilý nebo zaspat na stráži,
mít v nepořádku výstroj apod.
Vrátím se zpět k tomu, jak zařídit, aby odvolil i poslední voják.
Volební akce proběhla takto: Velitel útvaru odpustil vojínovi zbytek trestu. Poddůstojníci vzali posledního voliče na ramena a odnesli ho přímo k volební urně. Akci sledovali na
nádvoří všichni ostatní voliči a volali hurá…
Co dodat, odvolilo 100 % zapsaných voličů. Všechny hlasy byly pro navržené kandidáty.
Opět jsme porazili kapitalisty a náš pracující lid zvítězil…
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2018
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poděkování
V naší obci jsou vedeny dva kroužky, které navštěvují děti od 5 do 14 let – kroužek Mladých myslivců Veverky z Daskabátu a kroužek Mladí hasiči při SDH Daskabát.
Kroužky navštěvuje mnoho dětí z obce i mimo ni.
Děkujeme: ZDEŇCE CHODILOVÉ, JAROMÍRU CHODILOVI, KATEŘINĚ PIKOVÉ,
TOMÁŠI PIKOVI, JAKUBOVI NIESNEROVI a PETRU HAJDOVI za jejich čas, trpělivost, chuť a nadšení při vedení těchto kroužků. Vyplatí se to! Děti do kroužků chodí rády,
a ač chodí do různých škol v okolí naší obce či v Olomouci – scházejí se spolu.
Za rodiče Diana Myslikovjanová

Z AKTIVIT SPOLKU EKOŽÁBA – VÝSADBA PODÉL POLNÍCH CEST
Spolek EKOžába částečně uspěl s žádostí o dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018.
Olomoucký kraj akci podpořil částkou 20 000 Kč. Částka
byla určena cíleně pouze na nákup sadebního materiálu, za
částku bylo pořízeno celkem 30 ks stromků durancií (což je regionální odrůda slivoně Olomoucka), 31 ks vysokokmenů ovocných dřevin. Výběr odrůd byl cílený na původní druhy
vyskytující se v naší oblasti. Dřeviny byly cíleně zakoupeny ve školce specializující se na dlouhověké stromy a původní odrůdy. V listopadu byla členy spolku spolu s dalšími dobrovolníky
provedena výsadba podél vybraných polních cest, se souhlasem majitelů pozemků (pozemky ve vlastnictví obce, státního pozemkového úřadu i v soukromém vlastnictví). Celkem se
podařilo jednořadově osadit cca 630 metrů polních cest. Dotace kraje byla použita čistě na
zajištění sadebního materiálu, materiál nutný k zajištění zasazených stromů (kůly, ochrana
před okusem) byl financován z prostředků spolku. Doufáme, že vysazené stromy nepadnou
za oběť vandalům či zemědělské technice.
Za pomoc děkujeme Járovi, Mariánovi (dobrovolníci), Petrovi (SDH Daskabát), panu
J. Horylovi (bagr) a panu L. Chodilovi (vydatná zálivka)
a v neposlední řadě malým myslivcům z KMM Veverky
z Daskabátu.
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HON V DASKABÁTĚ
V sobotu 8. 12. se konal tradiční hon na drobnou zvěř, který byl pořádán Honebním společenstvem Daskabát. Po osmé hodině ráno se myslivci, honci a mladí
myslivci z KMM Veverky sešli na obecním hřišti, kde byli přivítáni starostou společenstva panem Rokytou a hospodářem panem Šubrtem. Po nezbytných organizačních pokynech a provolání „Lovu zdar“ se myslivci a honci odebrali do lečí, které byly
připravené na horním konci obce v prostoru Kamenné a Zamčiska. Jednotlivé leče
probíhaly v rychlém sledu, před polednem pak následoval přesun ke Třem dubům,
kde hospodář pro účastníky zajistil vydatnou svačinu. Po občerstvení pak následovaly leče v prostoru Bělé. Po druhé hodině odpoledne se lovci i honci vrátili zpět na
hřiště, kde mezitím děti z Veverek připravily výřad. Na výřadu informoval hospodář
o průběhu honu a počtu ulovené zvěře. Celkem bylo uloveno pět zajíců a devatenáct
kohoutů bažanta obecného. Po předchozích deštivých dnech počasí po celý den přálo
a většina zúčastněných si domů odnesla hezký zážitek.
V odpoledních hodinách myslivci uspořádali pro spoluobčany Poslední leč, která
byla spojena nejen s nabídkou výborných zvěřinových specialit, ale byla zakončena
i bohatou tombolou.
-tp-
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kalendář akcí 2019

Klidné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2019

přeje redakce Otěhřibu
Kalendář
svozu odpa
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Kalendář svozu odpadu 2019
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LEDEN 2019
• 4–5. 1. Tříkrálová koleda – obchůzka obcí
• 26. 1. Dětský karneval – ZŠ a MŠ Daskabát – sál Na Hřišti
ÚNOR 2019
•	2. 2. Veverkovský bál – KMM Veverky z Daskabátu – sál Restaurace
U Matýska
• 16. 2. Král daskabátské slivovice – Obec Daskabát – sál Na Hřišti
BŘEZEN 2019
• 2. 3. Vodění medvěda – Sousedé – obchůzka obcí
• 15. 3. Setkání seniorů – Obec Daskabát – sál Restaurace U Matýska
• 29. 3. Noc s Andersenem – obecní knihovna a prostory OÚ
DUBEN 2019
•	15. 4. Velikonoční tvůrčí dílna – ZŠ a MŠ Daskabát a EKOžába,
z.s. – školní jídelna
•	21. 4. Velký jarní úklid u příležitosti Mezinárodního dne Země –
EKOžába, z.s. – les kolem Olešnice od Mlýna ke Kravímu mostu
•	27. 4. Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu – areál Na
Hřišti
• 30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje – Sousedé – areál Na Hřišti
•	Vítání občánků – budova ZŠ či OÚ – místo konání bude upřesněno
podle počtu dětí
KVĚTEN 2019
• Hody obce Daskabát
• 15. 5. Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Daskabát ke Dni matek
•	31. 5. Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů ZŠ a MŠ – ZŠ
a MŠ, zahrada/tělocvična
ČERVEN 2019
•	Kácení máje a Dětský den Na Hřišti – Obec Daskabát, Sousedé –
areál Na Hřišti
ČERVENEC 2019
• Zábava Na Hřišti – paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
• Soutěž ve vaření guláše – paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
SRPEN 2019
• Pohádkový les – Sousedé – areál Na Hřišti a blízký les
• Zábava Na Hřišti – paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
• Pivní soutěž – paní Šťastná – sál areálu Na Hřišti
ZÁŘÍ 2019
• 30. 9. –VI. daskabátská drakiáda – EKOžába, z.s. – louka za školou
ŘÍJEN 2019
•	20. 10. Lampionový průvod – EKOžába, z.s. – obchůzka obcí, areál
Na Hřišti
LISTOPAD 2019
•	26. 11. Vánoční tvůrčí dílna – ZŠ a MŠ Daskabát a EKOžába, z.s. –
školní jídelna
•	30. 11. Rozsvěcení vánočního stromku a vánoční jarmark – Obec
Daskabát a spolky s působností v obci, veřejné prostranství u obecního úřadu
• Rozsvěcení vánočního stromku – p. Šťastná – sál areálu Na Hřišti
PROSINEC 2019
•	7. 12. Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát – sál areálu Na
Hřišti
• 31. 12. Silvestrovská oslava – p. Šťastná – sál areálu Na Hřišti
• Výstava betlémů v kapličce – p. Maráčková – kaple J. Nepomuckého
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