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Cena 10 Kč

slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás přivítala na stránkách prvního čísla obecního zpravodaje v letošním roce. Začínáme tak pátý ročník znovuobnoveného vydávání Otěhřibu. Velmi nás
těší velká čtenářská přízeň.
Nové zastupitelstvo obce má smělé investiční plány. V letošním roce je v plánu oprava
místních komunikací i dlouho plánovaná revitalizace veřejného prostranství u obecního
úřadu. Vím, že se jedná o projekt, o kterém slýcháte již poněkolikáté. Je třeba si uvědomit, že
se realizace odsunula s ohledem k finanční náročnosti stavby. Za minulé funkční období se
nám podařilo ušetřit finance i na větší investiční akce a i v letošním roce jsme podali žádosti
o dotace do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a o dotace Olomouckého kraje. Je
také nutná oprava střechy obecního úřadu. Kromě těchto velkých akcí nás čeká dokončení
rekonstrukce interiérů obecního úřadu a výměna oken a vstupních dveří v budově školy.
Dále dojde k opravě osvětlení školní tělocvičny, která slouží nejen pro potřeby žáků, ale také
pro volnočasové aktivity širší veřejnosti. V následujících letech zastupitelstvo naplánovalo
opravu chodníků a koliby ve sportovním areálu, výsadbu parku za obecním úřadem a opravu veřejného osvětlení.
Od loňského roku došlo ke změně způsobu třídění odpadu v obci. Třídění plastů přímo v domácnostech přispělo k lepšímu vytřídění odpadu i ke zmenšení množství odpadu
ukládaného mimo kontejnery. V plánu je dále úprava prostranství kolem sběrných nádob
tak, aby došlo k jejich estetickému odclonění. Od počátku dubna budou opět k dispozici
kontejnery na bioodpad. I nadále mohou občané využívat místo pro odložení papírového
sběru za budovou školy, sběr je nutné svázat. Navíc takto finančně podpoříte naši školu.
Aktuálně byl schválen nový územní plán obce. Dokument je k dispozici na obecním
úřadě. Územní plánování je dynamickým procesem a v brzké době bude nutné začít pracovat na pořízení nového územního plánu, respektive na jeho změnách.
I v letošním roce se rozhodla obec podpořit místně akční spolky a sdružení v jejich
činnosti částkou 10 000 Kč. Dotační žádosti je potřeba podat do 29. března 2019.
Blíží se období platby obecních poplatků. Současně budou připraveny nové smlouvy
o dodávce vody. Podrobnosti se dočtete na následující straně.
S přáním pěkných jarních dnů Kateřina Piková, místostarostka obce

informace pro občany
POPLATKY V ROCE 2019 – OBEC DASKABÁT

Vodné 38,00 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH).
	Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu vodoměrů
z března 2019.
Vodoměr 218,00 Kč/měřidlo (včetně platné sazby DPH).
Stočné 40,00 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:
	
1. v oda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru

(výpočet počet m3 × 40 Kč);
	2. voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 35 m3/osobu/rok × 40 Kč);
	3. voda z kombinovaného odběru – dle vyšší spotřeby:
• pokud odběr z vodovodního řadu přesahuje 35 m3/osobu/rok, je výpočet stejný jako při
variantě 1, tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 × 40 Kč);
• pokud odběr z vodovodního řadu nepřesahuje 35 m3/osobu /rok, je výpočet stejný jako
při variantě 2, tedy dle směrného čísla (výpočet 35 m3/osobu /rok × 40 Kč).
Obec Daskabát je plátcem DPH, k ceně vodného a stočného je připočtena aktuální
sazba DPH.

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 1. února 2019.
Poplatky za vodné a stočné jsou splatné dle faktury, která je vystavena
na základě odečtů vodoměrů v březnu 2019.
Zúčtovací období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
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 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019.

TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2019
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny
(pondělí a středa) 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.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti či změnu údajů uvedených v ohlášení je
poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
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Podmínky čerpání jednorázové dotace pro organizace a spolky

v roce 2019
Zastupitelstvo obce Daskabát schválilo na svém únorovém zasedání nové podmínky pro čerpání jednorázové dotace do maximální výše 10 000 Kč pro organizace
a spolky s působením v obci v roce 2019. Cílem obecní dotace je podpořit spolky
v aktivním zapojení do dění v obci. Žádost musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně (zákon č. 250/2000 Sb.). Dále je potřeba doložit vyúčtování dotace. Žádost a tiskopis vyúčtování je k dispozici na obecním úřadě i na webových stránkách obce.
Veškeré podmínky budou zahrnuty ve smlouvě.
Podmínky pro čerpání dotace:
• D
 otace slouží k podpoře aktivit místně činných spolků a organizací;
• Podmínkou udělení dotace je pořádání či spolupořádání veřejně přístupné (kulturní či sportovní) akce za daný kalendářní rok, název plánované akce je součástí
žádosti. Dotace nemusí být čerpána za účelem zajištění přímo této akce, ale také
k zajištění činnosti spolku či organizace jako takové;
• Dotace bude poskytnuta na základě žádosti, která bude obsahovat povinné náležitosti dle formuláře;
• S chválení žádosti je v kompetenci ZO Daskabát;
• O
 dotaci lze žádat nejpozději do 29. března 2019;
• D
 otace bude vyplacena v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní účet;
• Příjemce dotace je povinen doložit do 29. 11. 2019 řádné vyúčtování dotace.
Vyúčtování musí být provedeno v souladu s účelem uvedeným v dotační žádosti
a musí obsahovat povinné náležitosti dle smlouvy;
• N
 evyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit do 10. 12. 2019
poskytovateli (obci) v hotovosti.

POŠTA PARTNER Velký Újezd
Občané Daskabátu mají možnost změnit ukládací poštu.
V současné době je ukládací poštou pro naši obec pošta Olomouc, Jeremenkova 2.
Pro změnu ukládací pošty je třeba navštívit pobočku pošty ve Velkém Újezdě,
zde vyplnit formulář s předložením občanského průkazu. Změnu musí každý
učinit osobně. Následně je potřeba označit svou poštovní schránku nálepkou,
která vám bude vydána přímo na poště.
Je potřeba, aby se změna ukládací pošty vždy týkala všech osob žijících na
daném čísle popisném a aby byla poštovní schránka řádně označena. Předejde
tak možnému chybnému uložení zásilky na olomoucké poště.
Věříme, že tento nadstandardní přístup poštovní pobočky ve Velkém Újezdě oceníte a budete shovívaví, než se nový systém zautomatizuje.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Daskabát
4. až 5. ledna
2019Daskabát
Tříkrálová
sbírka

4. až 5. ledna 2019
Vybráno bylo

19 507 Kč

Obec Daskabát děkuje všem
občanům, kteří do Tříkrálové
sbírky 2019 přispěli.
Obec Daskabát rovněž děkuje:
paní Janě Maráčkové, paní Eleně
Melničukové a paní Bohunce
Špakové za dlouholeté
pořádání Tříkrálové sbírky v naší
obci. Celkem sbírku uspořádaly
šestnáckrát.

19 507 Kč
DĚKUJEME
Zastupitelstvo
obce–Daskabát
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

OBEC DASKABÁT DĚKUJE:
paní Janě Maráčkové, paní Eleně Melničukové a paní Bohunce Špakové za dlouholeté
pořádání Tříkrálové sbírky v naší obci. Celkem sbírku uspořádaly šestnáckrát.

SETKÁNÍ SENIORŮ, které se uskuteční

v pátek 22. března 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
v sále restaurace U Matýska.

K tanci i poslechu zahraje Karamel Music Band Olomouc.

Vystoupí děti MŠ a ZŠ Daskabát  Bohatá tombola  Občerstvení zajištěno
Srdečně zve Zastupitelstvo obce Daskabát

Od března si mohou děti i dospělí ZAHRÁT ŠACHY.
Kroužek šachů vede pan Jiří Novák v OBECNÍ KNIHOVNĚ.
Bližší informace v knihovně či na obecním úřadě.

OBECNÍ KNIHOVNA

oznamuje, „Březen – měsíc čtenářů“
oslavíme v naší knihovně nejen u nás
tradiční „Nocí s Andersenem“,
ale pro všechny věkové kategorie
čtenářů budeme mít v měsíci březnu
nové knižní přírůstky 
Na Vaší návštěvu se těší
Knihovna obce Daskabát
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ZAČÁTEK:
pátek
29. 3. 2019 od
19.00 do 22.00 h.
KONEC: sobota
30. 3. 2019
v 9.00 hodin
Pořádá: Knihovna obce Daskabát

Děti je nutno předem přihlásit!
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nové aktivity v obci

PING-PONG

pro děti od 3. třídy až po dospělé
od dubna každé pondělí a středu
od 17.00 do 18.00 hodin
v tělocvičně Základní školy Daskabát
Informační schůzka v pondělí 1. dubna 2019 v 17.00 hodin v tělocvičně

Přihlášky budou k dispozici na obecním úřadě od 20. března 2019
Ping-pong povede Tomáš Petružela
Kontakt: tel.: 604 843 036 nebo na e-mailu: petruzela.tomas@gmail.com

Školení pro řidiče

PINGosobních
PONG
vozidel
od Autoškoly Havala

9. dubna 2019 v 17.00 hodin

A
M

AR
ZD

v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Daskabátě
Školení je ZDARMA, má omezenou kapacitu,
je nutné se na něj přihlásit osobně na obecním úřadě
nebo na tel. čísle 585 358 001
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Autoškola Havala je akreditované školicí středisko, které poskytuje pro organizace i fyzické osoby
zákonem předepsaná školení zvyšování odborné způsobilosti řidičů.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
ZIMA V MŠ

V letošním roce zima dětem dopřála spoustu sněhu, a tak jsme
společně stavěli sněhuláky za humny, hledali a poznávali stopy zvěře, sypali ptáčkům do krmítka.
Rodičům předškolních dětí byla nabídnuta lyžařská škola pana Dorazila „Rok s pohybem“. A tak starší děti jezdily každý týden do Hluboček lyžovat.
Děti se také účastnily ještě probíhajícího předplaveckého výcviku v Přerově.
V lednu přijelo do MŠ divadlo „Plyšového medvídka“ se zimní pohádkou „Ježek
a sněhulák“. Měli jsme na návštěvě i děti z MŠ Velký Újezd.
26. 1. byl pod záštitou ZŠ a MŠ uspořádán na místním hřišti karneval. Všem rodičům, kteří se podíleli na jeho zdárné organizaci, maminkám za upečené dobroty a dárky do tomboly velice děkujeme. Výtěžek bude použitý k modernizaci didaktických pomůcek v MŠ v rámci metodického kabinetu digitálního vzdělávání „Barevné kamínky“.

V současné době je v MŠ stále v běhu kroužek „Keramiky“ i pro děti základní školy
a pro starší děti kroužek „Povídálek“.
Krásné jaro, na které se všichni moc těšíme, přejí děti a učitelky MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Od začátku měsíce února jsme se ve škole pilně připravovali na Den otevřených
dveří. Uklidili jsme a vyzdobili všechny třídy a chodby, v tělocvičně jsme nachystali
opičí dráhu pro malé návštěvníky a vrátili jsme z archivu do tříd staré plakáty s fotografiemi ze školních akcí. Naše pozvání ve čtvrtek 13. února přijali bývalí učitelé školy
i školky (manželé Malíškovi, paní učitelky Niesnerová, Hamplová, Prejzová), kteří nám

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
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tak pomohli vytvořit příjemnou besedu plnou hezkých vzpomínek na minulé časy. Povídání bylo protkáno recitací básniček, které se žáci naučili na
školní recitační soutěž. Rádi bychom v
podobném duchu opakovali Den otevřených dveří i v příštím roce – proto
určitě přijďte, těšíme se na další přátelské setkání!
Od ledna jezdí naši žáci každé úterý na plavecký kurz do Přerova.
27. března se naše škola v zastoupení Gabriely, Karolíny, Matěje, Martinky a Klárky
zúčastní mikroregionální recitační soutěže ve Velké Bystřici. Přejeme hodně štěstí!
Jakmile začne opravdové jaro a venku se oteplí, vyjdeme se školáky prozkoumat,
kam pokročily změny v lese za Daskabátem a hlavně navštívíme místa, která jsou spojena s deníkem Otty Wolfa (chlapce, který se za druhé světové války ukrýval s rodinou
na různých místech v okolí Tršic a Zákřova).
Zápis do první třídy proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 12.30 hodin. Zákonní
zástupci s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud možno přineste
vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (případně Žádost o odklad) a Zápisní list (oboje k dispozici v MŠ a na webových stránkách školy). Zájemci o individuální vzdělávání mají možnost domluvit se na zápise v jiném termínu dle možností.
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
4. VEVERKOVSKÝ BÁL

Pomalu, ale jistě začíná mít náš veverkovský bál tradici v obci.
To dokazuje i vyšší návštěvnost oproti loňskému roku. V sobotu
2. února 2019 se v sále restaurace U Matýska sešlo celkem 204
hostů a zaplnili tak nejen sál a přísálí, ale i „peklo“.
Bál pořádají vedoucí Kroužku mladých myslivců Veverky
z Daskabátu za pomoci rodičů, kamarádů a přátel.
V pátek v podvečer nám pomohli připravit a vyzdobit sál. V sobotu dopoledne
pak maminky připravily pomazánky na chuťovky a napekly zákusky.
Po osmé hodině večerní vedoucí
kroužku a organizátoři celé akce zahájili 4. veverkovský bál.
K tanci a poslechu hrála kapela
Karamel Music Band Olomouc, která
nám zatím hrála na všech předešlých
bálech. Po zahájení bálu vystoupili
naši trubači začátečníci – Tomáš Pika
se synem Matějem.
V průběhu večera vystoupila taneční skupina Šahína s břišními tanci.
Okolo deváté hodiny večerní se začaly prodávat ruličkové losy. Ceny v tombole,
bylo jich okolo 300, byly vystaveny v restauraci, aby nám neblokovaly prostor na sále.
Po rozbalení losu hosté ihned zjistili, co vyhráli. Po jedenácté večer byly výhry na
losy předány. O půlnoční přestávce proběhlo slosování vstupenek.
Kuchař Jaromír Chodil navařil opět chutné zvěřinové speciality. V průběhu celého večera se podávaly jelení svíčková,
guláš, jelení či kančí řízek s bramborovým salátem, játrová směs, zvěřinová
paštika a sekaná. Hosté se bavili a tančili do třetí hodiny ranní. Ples se vydařil
a všem se moc líbil.
Na závěr chceme touto cestou ještě
jednou poděkovat sponzorům, kamarádům a všem, co pomáhali, aby se náš
4. veverkovský bál konal a všichni byli

www.kmmveverky.cz
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spokojeni. Poděkování patří také všem hostům za to, že přišli, bez nich by se bál nemohl uskutečnit.
Fotografie z 4. veverkovského bálu jsou k nahlédnutí na našem webu i se jmény
sponzorů a na webu Obce Daskabát. Zisk z této veřejné 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

VEVERKOVSKÉ VÁNOCE A DALŠÍ AKTIVITY

Vánočně jsme se ladili dlouho před Vánocemi, když jsme s dětmi a jejich rodiči
vyráběli svícny na vánoční jarmark.
V sobotu 22. prosince 2018 jsme se s dětmi z našeho mysliveckého kroužku a některými rodiči vydali na tradiční předvánoční procházku lesem, abychom zvěři nachystali vánoční krmelce. S ohledem k velikosti naší honidby jsme vzdálenosti mezi
krmelci překonali na vlečce traktoru a korbě terénního vozu, což sklidilo u dětí velký
úspěch. Zvěři jsme kromě sena předložili laskominy v podobě krmné řepy a jablek,
kterými jsme i ověšeli stromky v okolí krmelců. Cestou zpět jsme si zazpívali koledy.
A pak už stačilo popřát si krásné svátky.

V lednu se ještě někteří členové našeho kroužku zúčastnili odchytu zajíců v olomouckém rozáriu. Většina dětí se zúčastnila zajímavého semináře o vábení zvěře
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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s Kateřinou Cheníčkovou,
který pro nás připravil OMS
Olomouc. Děti si mohly
vyzkoušet řadu vábniček.
Ze semináře jsme si kromě
nevšedních zážitků odvezli
i malou soví „vábničku“.
Hned po Novém roce
jsme se s dětmi setkali v naší
klubovně, neboť čas rychle
letí a za chvíli tu bude jaro
se seriálem soutěží O zlatou srnčí trofej, na kterou se
každým rokem velmi pečlivě připravujeme. V loňském roce slavily zejména mladší děti velké úspěchy v okresním kole, jak jsme vás dříve informovali. V letošním roce máme řadu nováčků, kteří
jsou i přes svůj krátký pobyt v našem kroužku velkými nadějemi.
Přípravy na soutěžní vědomostní klání si zpestřujeme výtvarnými aktivitami, hrami a procházkami přírodou. Jedna z našich prvních jarních procházek nás zavedla
i nedaleko pozůstatků středověké tvrze Sedlec, mezi místními zvané Zamčisko. Dětem se zde podařilo neplánovaně najít poklad v podobě schránky, kterou zde zanechali příznivci geocachingu.
Z nálezu měly děti velkou
radost. Kromě velkého vědomostního klání se mohou děti
v následujících měsících těšit
na výlety. Sezonu zakončíme
na konci června tradičním
spaním v lese.
Za vedoucí KMM
Veverky z Daskabátu
Zdeňka Chodilová
a Kateřina Piková

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

VII. místní kolo myslivecké soutěže „ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“
27. dubna 2019 od 9.30 hodin v areálu místního hřiště Daskabát
Další informace na webových stránkách http://kmmveverky.cz
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
KONEC ROKU A ZIMA U MLADÝCH HASIČŮ

Před Vánocemi jsme na závěr roku pořádali tradiční vánoční večírek. Sešli jsme se v příjemně vytopené hasičárně, nazdobili
stromeček a při slavnostní večeři
jsme si pochutnali na dvou druzích řízků s bramborovým salátem nebo kaší. Ježíšek na nás nezapomněl a pod
stromečkem jsme našli hasičské kšiltovky a nový
závodní sací koš. Vedoucí Petr upekl a krásně
nazdobil dort, který byl pak sladkou tečkou za celým večerem.
V lednu jsme nezaháleli a opět jsme zavítali na
soutěž v uzlování, kterou pořádají hasiči z Ratají.
I přes poctivou přípravu se nám bohužel nepodařilo umístit na lepším místě než
posledním. Nutno ale podotknout, že se letos zúčastnilo jen deset, opravdu skvělých
družstev. Více se nám dařilo v individuální disciplíně, kde závodník musí postupně

uvázat v jakémkoliv pořadí všech pět uzlů (zkracovačka, lodní uzel, tesařský uzel,
plochá spojka, úvaz na proudnici). Gabča a Ivan zde soutěžili za jednotlivce vůbec
poprvé a rozhodně neudělali ostudu.
V zimě trénujeme v tělocvičně,
ale věnujeme se i dalším činnostem,
které souvisí s kolektivy mladých hasičů. Účastníme se výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“ a začínáme plnit Odznaky odborností.
Ohni, velké vodě a bodavému
hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub
Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Opět se setkáváme při čtení oblíbeného Otěhřibu. Zima pomalu ustupuje, i když
se občas potýkáme s haldami sněhu, ale již máme rozkvetlé sněženky před okny,
což už je předzvěst jara.
Já se ještě vrátím k minulému roku. V Otěhřibu č. 3 jsem vás seznámila s činností našeho spolku. Na listopadovém setkání jsme opět naplánovali akce na rok
2019. V prosinci jsme uskutečnili zájezd vlakem do Prahy. Navštívili jsme Národní muzeum, které bylo
po osmi letech oprav znovu
zpřístupněno. Přestože jsme
dvě hodiny čekali na otevření, prohlídka stála za to.
Interiér krásný! Mramorová schodiště, sloupy, obrazy,
i výstava ke stoletému výročí republiky. Po nádherném
zážitku, ale na prohlídku to
chtělo celý den, jsme přešli
přes Václavské náměstí na
Staroměstské náměstí, poslechli jsme si zvonkohru na orloji. Dále již každý podle
zájmu procházel vánočními trhy s mnoha stánky s dobrotami, svařáky, tak jak to
známe z Olomouce.
I v letošním roce plánujeme akce. Jsou to procházky, návštěva divadla, jednodenní autobusový zájezd, návštěva Brna, opět vlakem s prohlídkou výstavy Titanik, v dubnu a listopadu společenská setkání s programem a občerstvením, v červnu opět do Prahy s prohlídkou Národního divadla, dále rekondice ve spolupráci
s Okresním výborem SPCCH Olomouc a další akce, jak je výbor naplánuje.
Důležité je osobní setkávání při různých příležitostech, a proto přejeme všem
občanům hodně sluníčka, pohodu a zdraví v rodinách po celý rok.
Za výbor SPCCH Marie Dokoupilová
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KDO SI TO PAMATUJE?

XIII.

Dnes měl děda hodně špatnou náladu, a tak tento příspěvek bude poněkud
o méně vhodném tématu. Ale takový je život.
Ráno musel děda brzy vstávat a jít pro nákup k pekařům. Po cestě s nákupem si
nevšiml, že to, co zbylo po pejscích, rozmrzlo a stopa zůstala na kolečku od kabely.
Dojel až do kuchyně… 
Očista proběhla přes toaletní papír a bylo tu
vzpomínkové téma.
V minulém století se dával toaletní papír do
plechové krabičky o velikosti cca 20×30 cm. Papír
byl překládaný, každý list byl jednotlivý. Když
se odebral jeden, tak další se z krabičky povytáhl
(nebo taky ne).
V jednom, asi šedesátém roce, byla havárie stroje
na výrobu toaletního papíru. Zařízení bylo v republice jediné, v Harmanci na Slovensku. V celé republice z toho byla kalamita. Mnohé domácnosti tuto kalamitu řešily stejnými lístky, jen z novinového papíru.  Na
dnešní poměry asi nepochopitelná záležitost.
Nejvyšší stranické orgány řešily situaci tak, že zvýšily cenu balíčku na 2,50 Kčs
a uvolnily devizy na nákup v zahraničí.
Co k tomu dodat? Dnes se kupuje papír v balících po osmi roličkách, dvou, tří,
čtyřvrstvý, s vůní i bez. Ve slevě jej dostanete za 39,90 nebo taky 99,90 Kč. Prý se vyrábí
v Číně z hader… Cena už není uváděná v Kčs, ale Kč (zatím)!
aNa

BĚŽKAŘSKÁ SEZONA V DASKABÁTĚ
Ačkoliv si letošní zima s námi pohrála a sněhová
nadílka nevydržela delší dobu, tak i v těch pár
dnech, kdy bylo bílo, řada z nás nazula běžky
a vydala se do stopy. Pokud nebylo možné nazout
lyže hned za zahradou, tak se vyrazilo do Oderských vrchů, zejména do terénů kolem blízkého
Kozlova. Bohužel z důvodu těžby a přibližování
dříví bylo letos obtížné navštívit pramen Odry,
tak se bylo nutné spokojit s okruhy na pláních
v okolí. Účelem běžkování není jen sport a pohyb na čerstvém vzduchu, ale i snažší
překonávání vzdáleností v hlubokém sněhu. Tak i třeba některé Veverky z KMM
Daskabát objížděly s dobrotami pro zvěř svěřené krmelce na běžkách.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019
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fotoreportáž

KRÁL

DASKABÁTSKÉ

SLIVOVICE
XII. ročník soutěže
Holky Minxovy s Františkem Šimonem
Hospůdka
Na Hřišti

SOBOTA
16. února 2019

1. místo
Josef Hudec
s pálenkou z jablek

2. místo
Ladislav Melničuk

blahopřejeme

s pálenkou z jablek a hrušek
Cenu převzala manželka Elena

3. místo
Jiří Novák
s pálenkou z třešní

Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/ průběh akce v nejbližším vydání Otěhřibu 1/2019.

Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz

Zastupitelé s pomocníky
při přípravě pohoštění
/ 14 /

Místostarosta obce Roman
Melničuk s Františkem Čabelickým

Kontrola výsledkové listiny
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

ohlédnutí za kulturními akcemi

13. února 2019 – Den otevřených dveří v základní škole se velmi vydařil.

2. března 2019 uspořádal Spolek občanů a sousedů tradiční Vodění medvěda. Podařilo se
vybrat částku 6201 Kč, za kterou spolek děkuje všem občanům, kteří do kasičky přispěli.
Částka bude použita na další akce, především pro děti.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

/ 15 /

Krásné prožití
po
út
st
čt
svátků
jara

2019

1
2
7
8
9
14 15 16
21 Otěhřibu
22 23
redakce
28 29 30

leden

přeje

Jarní dětský bazárek
Kde: restaurace u Matýska Daskabát
Kdy: 30.3.2019 8:00-11:00
Prodej dětského jarního a letního oblečení, obuvi, hraček,
dětských potřeb a těhotenského oblečení
Zájemci o prodej se mohou hlásit na email:
dexterous@seznam.cz
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   BŘEZEN 2019
• 22. 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. – šk. 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
• 15. 5. Vystoupení žáků ZŠ a MŠ ke Dni matek
• 26. 5. Hody obce Daskabát
• 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
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 komunální  papír  plast
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2019
Vážení čtenáři, na obecním úřadě si můžete
předplatit 4 čísla zpravodaje Otěhřib, který
vám bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete zakoupit na OÚ
a v obecní knihovně.
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