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Vážení spoluobčané,

PF 2021

máme za sebou nelehký rok. Životy nás všech byly
poznamenány probíhající koronavirovou pandemií. Pocítili jsme to všichni snad ve všech aspekÿ±¨£Ä±
tech našeho lidství. Všem nám tato doba něco
ąĎ£¤Ĵ¨Ĵ¡
dala a mnohé i vzala. Letošní doba adventní tak měla být, snad více než kdy jindy,
dobou cesty k sobě samému, k lásce,
pravdě, víře a naději.
Přeji nám všem pevnou víru v lepší
zítřky, dostatek ohleduplnosti a pokory a v neposlední řadě pevné
zdraví!
Kateřina Piková, místostarostka obce
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informace pro občany

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní
úřad bude po vánočních svátcích otevřen od pondělí 4. ledna 2021.
Posledním úředním dnem byl 16. prosinec 2020.
Na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatřeObecní úřad bude po vánočních svátcích otevřen od pondělí 4. ledna 2021.
ní budou úřední hodiny Obecního úřadu Daskabát upraveny následovně:

Na základě usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření budou
hodiny Obecního úřadu Daskabát upraveny následovně:
pondělí od 08.00
do 09.00 h. a od 13.00 do 17.00 h.
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DOTACE
OD OLOMOUCKÉHO KRAJE 2020
Dotace od Olomouckého kraje 2020 – D

Dotace na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ Daskabát
otace na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ Daskabát
Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního programu
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora
Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát dotaci v rámci dotačního programu Program obnovy
budování a obnovy infrastruktury obce, na akci Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, na
Daskabát ve výši 250 000 Kč na výměnu podlahové krytiny včetně řešení hydRekonstrukce tělocvičny ZŠ Daskabát ve výši 250.000,- Kč na výměnu podlahové krytiny vče
roizolace
a podloží a výměnu dřevěného obložení včetně opravy zdiva. (Průběh
hydroizolace a podloží a výměnu dřevěného obložení včetně opravy zdiva.
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jak to epidemická
situace
dovolí.
ZŠ proběhne hned, jak to epidemická situace dovolí.

Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje – Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
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KDO SI TO PAMATUJE?

XIX.

Nedávno neměl děda práci na zahradě (asi se mu nechtělo) a tak hledal na
internetu něco na dívání a našel si pohádku.
Starší lidé prý sledují více pohádek než dnešní dětský divák. Tak to aspoň tvrdí
různé údaje ze statistik sledovanosti televizních programů.
Neviděla jsem začátek filmu, který děda zaujatě sledoval, a tak jsem se ptala,
na co se to vlastně dívá. Bylo to nějaké novější zpracování na motivy pohádek
K. J. Erbena pod názvem Slíbená princezna.
Musím uznat, že mně pohádka zaujala, a spolu jsme sledovali, jak se autoři
vypořádali s jednotlivými motivy pohádkového klasika.
Z čítanky si ještě pamatuji… Moje ryba, tvoje chyba,
kdo jí chytil?… Já to byl… Čí je síť a čí je loďka… Já
tu rybu vylovil…
Jiřík za rybu zaplatí, rybáři se podělí a ryba
pomůže najít prsten v moři. Známý děj pokračuje,
podle klasika, sběrem perel pomocí mravenečků a krkavci donesou mrtvou a živou vodu…
Zatím nic nového. Přijde však zlom a konečně něco nového.
Princezna má 19 sestřiček a jednoho bratra a byla před léty přislíbená tajemnému
cestovateli. Cestovatel je kapitán pirátů (neplést s politickou stranou) a ten připluje s lodí na nádherný ostrov a vyžaduje splnění slibu.
Nevím, jak by to řešil Karel Jaromír, ale děda byl řešením situace přímo nadšen.
Na ostrově není žádná ozbrojená stráž a tak se pirátům do cesty postaví princezny.
Nejsou to žádné ufňukané slečinky, které čekají, až jim někdo pomůže, ale pořádné ženské se vším všudy.
Domluví se jak na piráty, vystrojí, vyzbrojí vínem z královského sklepa a zajedou na kotvící pirátskou loď. Použijí všech ženských zbraní a piráty utancují,
umoří, odzbrojí a svážou. Taneční diskotéka na pirátském škuneru patří k tomu
nejlepšímu z filmu (alespoň podle dědy). Když potom královna umravní konví na
zalévání zloducha, není co řešit…
Děda se teď těší na nové vánoční pohádky a doufá, že se toho dožije…
Coronaviru 3× zmar…

aNa

PS.
Když se král loučil s dcerami, které se vracely do svých rodin, tak jim radil:
,,Nemusíte doma povídat všechno o tom, co se na lodi dělo…“
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti,
pomalu končí rok 2020, ve kterém jsme byli všichni zkoušeni
z trpělivosti, vytrvalosti a lásky.
Společně jsme zvládli vzdělávání i výchovu dětí za neobvyklých podmínek, plných
obav a strachu o zdraví a z nadcházející budoucnosti.
Tato nelehká doba přetrvává a nikdo si už ani nedovolí představit si její konec,
i když v něj pevně věříme. Proto je důležité být nadále pozorní k tomu, co se kolem nás
děje. Nebýt k sobě lhostejní, ale laskaví a vstřícní.
Ze srdce Vám přejeme hodně štěstí v novém roce, zdraví, klidnou duši a harmonii ve
vašem domově, lásku i porozumění.
Dětem přejeme bohatého Ježíška a radostné chvíle prožité s těmi nejbližšími.
Mgr. Eva Maršálková, ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát, p.o.
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podzim nám přinesl plískanice, déšť, ale i dost sluníčka, které jsme s dětmi využili
při pobytu na čerstvém vzduchu.
Jelikož nám situace s tím neřádem virem nedovolila divadla, besídky a koncerty,
byl podzim na kulturu dost chudý. Ale i tak k nám – ještě za včas – dorazil pan Taraba
s divadelním představením „Bajaja“, což byl v jeho mistrovském podání zážitek, který
stál za to!
Adventní období začalo pro nás už v půlce listopadu. Nacvičovali jsme písničky,
básničky a připravovali jsme výrobky na tradiční vánoční jarmark, který, víme proč,
bohužel nebyl. Ale děti jsme nechtěli ochudit o každoroční přípravy, tak jsme si minijarmark udělali ve školce. Děti plnily levandulové pytlíčky sušenou levandulí, kterou
jsme si napěstovali na naší zahrádce. Plnily vánoční kouličky vánočními motivy. No
a bez tradičního pečení perníčků už si adventní čas ani neumíme představit. Perníčky
provoněly celou školku a opravdu se povedly! Trošku alchymie si mohly děti vyzkoušet
výrobou solí do koupele. Špetku toho, kapku toho a už je krásná voňavá nádhera ve
skleničce. Po výrobcích rodiče „skočili“, za což děkujeme. Ze zisku koupíme puzzle,
která děti rády staví a která už potřebují ve školce obměnu.
Děti si s pomocí nazdobily stromeček, je ještě hezčí než ten loňský, provoněl nám
celou mateřskou školu.
Trošku netradiční byla čertovsko-andělská nadílka, tentokrát bez Mikuláše. Čert se
nedal, ale andílek a samozřejmě písničky a básničky dětí ho nakonec obměkčily, do
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pekla se vracel opět s prázdným pytlem. Andílek předal všem dětem balíčky s malou
dobrotou. Všechny děti si oddechly a mají zase rok na lumpačiny.
Vánoční besídku, jsme pro nás také velmi netradičně zprostředkovali rodičům přes
video soubory. Nechtěli jsme, aby rodiče přišli o to, jak to jejich děti krásně před kamerou umí. Záběry jsou velmi amatérské, ale účinkující amatéři nejsou, jsou to naše moc
šikovné děti. Snad nahrávky udělaly radost!
Do Vánoc je coby kamenem dohodil a snad přijde i Ježíšek.
Hezké vánoční období, v novém roce hodně zdraví a úsměvů.
MŠ Daskabát

Další fotky z akcí na: https://msazsdaskabat.rajce.idnes.cz/
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Vánoční nadílka ve škole

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
Na zahájení dalšího školního roku s naším kroužkem mladých
myslivců jsme se velmi těšili. V říjnu se nám podařilo alespoň jedno setkání s dětmi a jejich rodiči při sběru žaludů. Podařilo se
nám nasbírat úctyhodných 55 kg. Žaludy poslouží pro založení
nové sadby v lesní školce.
Další schůzky našeho kroužky jsme byli nuceni do odvolání
zrušit kvůli covidové situaci a s dětmi se sejdeme hned, jak to bude
možné.
Zděňka Chodilová a Kateřina Piková

www.kmmveverky.cz
/8/
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Nový
automobil

JSDH

Obec Daskabát a její Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Daskabát
od začátku letošního října disponuje
novým dopravním automobilem, který je zhotoven na podvozku Volkswagen Crafter.
Vozidlo dodala firma MOTO-TRUCK CZ s.r.o. z nedalekého Přerova v celkové
ceně 1 380 000 Kč včetně DPH. Financování nového vozidla bylo z několika zdrojů
a to z dotace od Ministerstva vnitra v částce 450 000 Kč, z dotace Olomouckého kraje
v částce 100 000 Kč a také z fondu Nadace Agrofert v částce 100 000 Kč. Zbylé náklady v hodnotě 730 000 Kč uhradila ze svého rozpočtu obec Daskabát.
O pohon se stará dieslový motor o objemu 2.0 s výkonem 130kW se šestistupňovou manuální převodovkou. Pro barevnou úpravu byla zvolená červená barva RAL
3020 a bílý pruh RAl 9003 po celé délce vozidla.
Podvozek se středním rozvorem je v provedení 4×2. Z důvodu terénu v okolí obce
je zadní náprava vybavena vzduchovým pérováním. Měchy se možné odpustit nebo
přifouknout z dosahu řidiče. Dále vozidlo je vybavené tažným zařízením pro připojení přívěsu.
Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech
řadách. Dvě řady sedadel (první a třetí) jsou orientovany po směru jízdy. Druhá
řada sedadel je orientována proti směru jízdy. Pod sedadly druhé a třetí řady sedadel
je prostor pro uložení drobné výbavy v přepravkách, které jsou provedeny z hliníkového plechu. Mezi druhou a třetí řadou sedadel je umístěn skládací stolek. Třetí
řada sedadel má sklopné opěradla ke
zpřístupnění dalšího prostoru. Zde
máme umístěny prodlužovací kabely,
hydrant, kalové elektrické čerpadlo.
Kabina osádky je vybavena klimatizací a topením nezávislým na chodu
motoru a jízdě. V zadní části kabiny je přístupná otevřená police, kde
je umístěna lékárnička pro hasičské
vozy, dva kusy ručních radiostanic,
2 kusy dobíjecích svítilen a držák na
ruční svítilny pro 6 svítilen. Řidič voDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020
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zidla má k dipozici couvací kameru, která zvyšuje bezpečnost a usnaďňuje couvání.
U dveří řidiče je umístěna magnetická zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátoru.
Nákladový prostor je řešen pro přepravu vybavení a nákladů. Tento prostor je
koncipován na dvou výsuvných platech, na které je možné umístit požární stříkačku, vybavení, přepravky nebo zavazadla při evakuaci osob. Nad výsuvy se nachází
jedna police, na které jsou umístěny 4 plastové přepravky s vybavením. Zadní dveře
jsou dvoudílné otvíratelné do stran. Toto řešení nám umožnilo nechat na tyto dveře
umístit ženijní nářadí a jiné drobné vybavení. V nákladovém prostoru máme také
umístěny hasící přístroje.
Na pravých zadních dveří je výstupní žebřík na pochozí střešní plošinu, kde je možné
umístit savice, žebřík či skládací lavičky na
závody.
Světelné výstražné zařízení je tvořeno rampou na střeše a doplňovými světly v zadní části
pochozí střechy a pod předním sklem v masce vozidla. Vozidlo je vybaveno dle vyhlášky
i světelnou oražovou sváděcí alejí. Vše v provedení LED technologie v modročerveném
provední s ovládáním v dosahu řidiče. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje také reprodukci mluveného slova.
Prostor kabiny osádky, nákladový prostor
i okolí vozidla je osvětleno pomocí LED osvětlení. V prostoru velitele vozu je také čtecí lampička.
Pro komunikaci s KOPIS (Krajské operační a informační středisko) je vozidlo také vybaveno vozidlovou radiostanicí, kterou jsme
získali v minulých dotačních programech.
Na tomto projektu se pracovalo dva roky
a za zmínku také stojí fakt, že se jedná o historicky první vozidlo, které bylo jednotce předáno jako úplně nové.
Všem institucím, firmám a osobám, kteří
se podíleli na pořízení tohoto nového vozidla
patří obrovské poděkování.
Slavnostní předání vozidla se z důvodu
opatření proti šíření COVID 19 odložilo, avšak před jeho uskutečněním budete včas
informováni.
Za SDH Daskabát Jiří Kašpar
/ 10 /
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
PODZIM U MLADÝCH HASIČŮ
S přicházejícím koncem roku nastává čas k hodnocení uplynulé
soutěžní sezóny a teprve teď se ukazuje, jak moc blázinec kolem koronaviru ovlivnil naši činnost.
Již v minulém čísle jsem informoval, že byly zrušeny veškeré jarní
soutěže a bohužel v podzimní části tomu nebylo jinak. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci byl zrušen i Závod požárnické všestrannosti, na který jsme trénovali.
Současná situace nám neumožňuje scházet se ani v tělocvičně, a tak jsou další tréninky v nedohlednu.
Nejvíce mě mrzí, že se neuvidíme ani na tradiční vánoční besídce v hasičárně. Ale
neházíme hadici do žita.
Věřím, že jednou zase budeme moci zazářit a natřít to kolegům z Velkého Újezdu.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika

NOVINKY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři, návštěvníci naší knihovny,
děkujeme Vám za Vaši přízeň a Vaše návštěvy v tomto končícím roce.
Ani jsme se nenadáli a rok 2020 bude minulostí. Dobře tak, říkají mnozí.
Ale, ať jsou události, skutky a zážitky všelijaké, vždy se jedná o cestu a na té
potkáváme všemožné.
Na naší knihovní cestě jsme potkali nové čtenáře, za které jsme moc rádi.
Obdrželi jsme darem mnoho nových knižních titulů, za které moc děkujeme.
Obec Daskabát nám také přispěla na nové knihy. Děkujeme.
Celkem dlouhou dobu jsme z důvodu protiepidemiologických opatření měli
knihovnu uzavřenu. Díky tomu jsme poznali zblízka roznášku knih na objednávku pro naše čtenáře.
V souvislosti s touto zvláštní dobou jsme pochopili, že člověk je tvor společenský a uzavření se před světem není pro jednotlivce vůbec jednoduchá věc.
A v neposlední řadě je nám jasné, že důležité je věřit v lepší zítřky.
Přejeme Vám krásné Vánoce v kruhu Vašich nejbližších.
Přejeme Vám vše dobré v novém roce, pevné zdraví a štěstí!
Knihovna obce Daskabát
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020
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Nové knižní tituly v knihovně
Aurelius Marcus: Hovory k sobě
Boček Evžen: Aristokratka u královského
dvora
Borovský Havlíček Karel: Král Lávra
Březinová Ivona: Poušť: všude poušť
Březinová Ivona: Teta to zase plete
Březinová Ivona: Šel jsem se psem
Collodi Carlo: Pinocchiova
dobrodružství
Doskočilová Helena: Pohádky pro děti,
pro mámy a pro táty
Dousková Irena: Hrdý Budžes
Durrel Gerald: Mluvící balík
Dvořák Václav: Já, Finis
Dvořák Václav: Písečníci a bludný
asteroid
Ende Michael: Děvčátko Momo
a ukradený čas
Frýd Norbert: Krabice živých
Gaarder Jostein: Sofiin svět
Hlavinková Lucie: Sesterstvo
a nejoblíbenější barva na světě
Jarolímková Stanislava: Co v učebnicích
nebývá aneb Čeští panovníci, jak je
(možná) neznáte 2
Jarolímková Stanislava: Světové osobnosti, jak je (možná) neznáte 1
Komenský Jan Amos: Labyrint světa
a ráj srdce
Leonard Maya Gabrielle: Královna
brouků

Lingrenová Astrid: Děti z Bullerbynu
Lukášková Markéta: Vlaštovka
v bublině
Morrisová Heather: Tatér z Osvětimi
Morrisová Heather: Tatér z Osvětimi:
Cilčina cesta
Neumann Stanislav Kostka: Kniha lesů,
vod a strání
Neuwirth Štěpán: Pazderna
Pikora Vladimír, Šichtářová Markéta:
S androidkou v posteli
Poe Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné
fantastické povídky
Říha Bohumil: O letadélku Káněti
Skácel Jan: Hodina mezi psem a vlkem
Soukupová Petra: Věci, na které nastal
čas
Stará Ester: Chrochtík a Kvilkalka na
cestě za blýskavým prasátkem
Vondruška Vlastimil, Vondrušková
Alena: Řemesla a výroba
Vondruška Vlastimil, Vondrušková
Alena: Vesnice / Průvodce českou
historií
Vondruška Vlastimil, Vondrušková
Alena: Církev / Průvodce českou
historičí
Vácha Marek: Nevyžádané rady
mládeži
Wolker Jiří : Host do domu, Svatý
kopeček

I nadále bude pro naše čtenáře vždy v pondělí od 15.30 do 18.00 hodin
otevřeno knihovní okénko. Knihy vám po telefonické domluvě také
můžeme donést až do domu. Telefon: 777 001 660
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ZE SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Chci vás seznámit s akcemi, co se nám podařilo uskutečnit, i když nás omezil
koronavir.
V červnu se pár členů účastnilo ozdravného pobytu v Karlově Studánce. V červenci jsme si prohlédli památky Českého Krumlova. V září se pár členek podívalo na
Svatý Hostýn, procházkou kolem křížové cesty ke chrámu a dále do muzea.
25. září se uskutečnil autobusový zájezd do Valašského Meziříčí s prohlídkou manufaktury gobelínky, která existuje již 110 let, kde pár žen tká nádherné obrazy, koberce. Následně se pokračovalo do Rožnova pod Radhoštěm prohlídkou dřevěného
skanzenu se hřbitůvkem, kde jsou pohřbeni slavní lidé. Poté se jelo na Pustevny za
pěkného slunečného počasí. Prohlédli jsme si chatu Libušín, která vyhořela v roce
2014 a je znovu postavena do dřívější podoby podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče, včetně vnitřních kreseb. Zdatní členové si vyšlápli do kopce k soše Radegasta
a někteří i ke kapličce.
16. září na společném setkání členů v Restaurci Na Náměstí jsme zhodnotili naši
činnost a nastínili akce na rok 2021 dle situace. Malým dárkem jsme ocenili nejstarší členy a v družné zábavě a po dobrém občerstvení jsme s přáním dobrého zdraví
ukončili setkání.
8. října jsme ukončili naše vycházky pěším výšlapem na hrad Helfštýn, který je
nově opraven, a za pěkného počasí s výhledem do okolí jsme obdivovali nádherně
zbarvenou krajinu.
Ostatní akce byly zrušeny.

V této koronavirové době prosíme,
dodržujte nošení roušek a mytí rukou! Ať
se můžeme opět scházet nejenom členové spolku, ale děti ve školách a na dalších
společenských a kulturních akcích.
Proto přejeme všem lidem hodně
zdraví, pohody, štěstí v rodinách a snad
příští rok 2021 bude příznivější.
Marie Dokoupilová za výpor SPCCH
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2020

/ 13 /

fotoreportáž

4. října – proběhla na louce za obecním úřadem tradiční Drakiáda

Drakiáda – louka za OÚ 4. října 2020
Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/ průběh akce v nejbližším vydání Otěhřibu 4/2020.

5. prosince – prošel obcí Mikuláš, anděl a dva čerti…

Mikuláš
– sobota 5. prosince 2020
Z epidemiologických důvodů ruší obec Daskabát do odvolání akce pořádané ve vnitřních
Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz

i venkovních prostorách. O termínu ostatních akcí vás budeme průběžně informovat.
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ohlédnutí nejen za kulturními akcemi

Rekonstrukce tělocvičny

Původní stav
tělocvičny 2021 – I.pololetí
Tělocvična po rekonstrukci
alendář svozu
odpadu
2021
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2021

Kalendář svozu
odpadu 2021
office.lasakovi.com

12

13

14

Vážení čtenáři, na obecním úřadě
si můžete předplatit 4 čísla
zpravodaje Otěhřib, který vám
bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete zakoupit
na obecním úřadě
a v obecní knihovně.

 komunální odpad + papír kontejnery
 plasty přímo od domu + kontejnery
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Vážení a milí občané,
ve dnech 1. až 24. ledna 2021 se
v našem regionu uskuteční Tříkrálová sbírka. Vzhledem k současné
epidemiologické situaci nelze říci,
jak přesně koleda proběhne. Jedno je
však jisté, koledovat se bude! Naším
přáním je, aby Vám koledníci, králové Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesli do Vašich domovů požehnání do nového roku tak, jak jste zvyklí. Respektujeme
současný stav a potřebná omezení v době pandemie.
Pokud nám aktuální vládní nařízení koledu umožní, bude tradiční obchůzka obcí
probíhat v pátek a sobotu 8. a 9. ledna 2021.
Kasička bude k dispozici od 4. do 18. ledna 2021 v obecní knihovně
(knihovní okénko) vždy v pondělí v době od 15:30 do 18:00 hodin.
Připravuje se i jiný způsob koledování, a to tříkrálová koleda online,
kterou můžete podpořit záměry Charity Olomouc.
Bližší informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Sbírkou chceme umožnit, aby všichni lidé dobré vůle měli možnost přispět na pomoc
svému bližnímu a zakusit tak spolu s námi radost z pomoci lidem v nouzi. Příspěvky se
během koledy sbírají do úředně zapečetěných a očíslovaných kasiček s logem Charity.
Pokud máte dotazy a rádi byste předali svůj příspěvek do sbírky a nevíte kam, kontaktujte Kateřinu Pikovou, tel. 736 628 453, která má v naší oblasti sbírku na starosti.
Váš dar do Tříkrálové sbírky bude v roce 2021 věnován na:
• podporu rozvoje domácí hospicové péče na Olomoucku,
•	finanční a materiální pomoc lidem s psychosociální poruchou nacházejících se
v nouzi,
• zajištění pomoci jednotlivcům a rodinám ohroženým chudobou.
Během loňské sbírky v olomouckém děkanátu dárci věnovali neuvěřitelné
2 000 000 Kč. Výtěžek Charita Olomouc použila na:
• podporu a rozvoj domácí hospicové péče,
• úpravy azylového domu sv. Anežky pro starší nemocné lidi bez domova,
• rozšíření a opravy hygienického zázemí pro lidi bez domova.
Všem dárcům děkujeme!
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 4/2020, vydáno dne 23. 12. 2020, 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 6. března 2021.

