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Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tři měsíce utekly jako voda a máme pro vás další číslo Otěhřibu. Otevřely se obchody, služby, zahrádky, a nejen ty doma. Značně se nám změnilo zastupitelstvo obce, obměnilo se obsazení úřadu a rozšířil se strojový park údržby obce. Něco se povedlo, něco méně nebo vůbec.
Obec Daskabát s mikroregionem Bystřička pro vás zajistily v dotačním titulu „Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích mikroregionu Bystřička – II. etapa“ nádoby na
papír o obsahu 120 a 240 l, které jste měli možnost si zapůjčit do užívání na dobu 5 let. Po
uplynutí této doby bude nádoba ve vašem vlastnictví. V tomto dotačním programu jsou
pro obec i další kontejnery: na papír 1100 l, na plast 1100 l, kontejnery na sklo barevné
i čiré o objemu 1100 l, nádoby na drobné kovy 240 l, kontejnery na bio odpad 770 l v počtu 20 kusů. Současné kontejnery na bio jsou pouze zapůjčené svozovou firmou. Za celý
mikroregion (dnes je to 12 obcí) je hodnota těchto nádob 5 800 870 Kč, na obec Daskabát
připadá 458 469 Kč a spoluúčast hrazená obcí je 17 %, tedy 77 940 Kč.
Další úspěšný dotační titul „Kompostéry pro občany mikroregionu Bystřička – II. etapa“ obsahuje 107 domovních kompostérů o objemu 900 l, domácí štěpkovače o počtu
125 kusů (podrobnější informace ke štěpkovačům na straně 4).
Hodnota za celý mikroregion Bystřička je v celkové částce 3 809 202 Kč z toho na obec
Daskabát připadá 828 669 Kč a spoluúčast obce činí 140 874 Kč, tedy opět 17 %.
Podmínky pro občany jsou stejné jako ve výše zmíněném dotačním titulu.
Obec Daskabát uspěla v dotačním programu rozvoje cykloturistiky, podíl na nákladech projektu „Rozvoj cykloturistiky v mikroregionu Bystřička“, kde dojde k výstavbě odpočinkového místa s posezením pro cyklisty. Z celkové částky 95 106 Kč je spoluúčast obce
38 042,40 Kč – 40 %. Celková částka za mikroregion Bystřička činí 3 135 814 Kč.
Mini projekt mimo mikroregion Bystřička je rozjednán v projektu výdejních míst na
reflexní prvky na stezkách pro pěší a cyklostezkách, dotace by měla dosáhnout ke 100 %
nákladů. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele výdejových tubusů a reflexních prvků. Projekt se uskuteční ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR, z. s.
Stavební úpravy chodníku v obci Daskabát (Ruská ul.), které jsou spolufinancovány
Evropskou unií, jsou před zahájením stavby. V současné době nás zdržuje přeložka IS
– telekomunikační infrastruktury (CETIN). Dojde k výstavbě bezbariérového chodníku
od horní autobusové zastávky (směr Olomouc) k autoservisu Dalibora Šišky. Alokovaná
dotace na tuto stavbu je přes 900 000 Kč. Vybraný dodavatel je firma Modos, spol. s r.o.,
Olomouc, s vysoutěženou cenou za dílo 1 567 615 Kč.

V letošním roce dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení (VO). V rámci energetických
úspor budou vyměněna stávající sodíková světla za LED osvětlení z dalšího získaného
dotačního titulu ministerstva průmyslu a obchodu „Efekt 2021“. Cena díla dle smlouvy je
1 158 322 Kč, podpora ze státního rozpočtu (dotace) je předpokládaná ve výši 656 454 Kč.
V květnu letošního roku došlo k opravě střechy Obecního úřadu Daskabát. Bylo provedeno zalaťování, montáž parozábrany a montáž nové hliníkové střešní krytiny. Celková
částka opravy činila 274 100 Kč.
Obec Daskabát neuspěla s žádostí na dotaci v „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“ v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“
na akci „Výstavba koliby – přístřešku pro pořádání venkovních kulturních akcí“ ve výši
500 000 Kč. Důvodem bylo nízké bodové hodnocení a nedostatek finančních prostředků
v dotačním titulu. Žádost byla zařazena do seznamu náhradních žadatelů.
Přeji vám příjemné prožití prázdnin a hezkou dovolenou.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
Úřední hodiny Obecního úřadu Daskabát:

pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin
Telefon starosta: 739 369 712
E-mail: podatelna@obecdaskabat.cz

Telefon podatelna: 724 189 229
Datová schránka: 7aqbktg

Změny v Zastupitelstvu obce Daskabát:
Dne 25. března 2021 rezignovala na funkci místostarostky a zastupitelky obce
MUDr. Kateřina Piková. Novým zastupitelem obce se dne 26. 3. 2021 stal Václav
Drábek. Místostarostkou obce Daskabát byla zvolena Zdeňka Chodilová, která do
funkce nastoupila 10. 5. 2021. Dne 20. 5. 2021 podal rezignaci na mandát zastupitele
Bc. Jiří Kašpar, na jeho funkci byl dosazen Mgr. Slavomír Dostálík, který 23. 5. 2021
podal rezignaci. Dalším kandidátem na zastupitele byl Stanislav Smolka, který
31. května 2021 podal rezignaci. Novou zastupitelkou obce se 1. června 2021 stala
Miluše Andělová.
MILUŠE ANDĚLOVÁ Narozena 20. srpna 1958. Téměř celý život jsem pracovala u Českých drah, později Správy železnic. Dříve
jsem se podílela na kulturních akcích v Daskabátě. Pamětníci pamatují společenská odpoledne pro důchodce, pohádkový les apod.
Pak jsem bydlela nějakou dobu v Mariánském Údolí. Nyní jsem zase
zpět a snažím se opět zapojovat do kulturního dění v obci. Letos jdu
do „zaslouženého“ důchodu, tak mě asi uvidíte častěji.  Jinak mám
ráda přírodu, zvířata, práci na zahradě a pivo.
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V noci z 22. 4. na 23. 4. 2021 došlo z neznámých důvodů ke kontaminaci odpadních vod přitékajících na ČOV Přáslavice z naší obce. Vlivem nátoku silně znečištěných
odpadních vod nad rámec kanalizačního řádu došlo k přerušení provozu ČOV, protože
v aktivační nádrži došlo k vymření aktivního kalu a zastavení čisticího procesu.
Na základě laboratorních rozborů byly zjištěny zvýšené hodnoty amoniakálního dusíku a pachu na přítoku odpadních vod z obce Daskabát. Tyto indikátory dle vyjádření
akreditované laboratoře ukazují na znečištění odpadních vod prasečí kejdou (zejména
pro její typický zápach). Odpadní vody s tímto nadměrným znečištěním mohly být do
kanalizace vypuštěny buď přímo (např. z fekálního vozu), nebo přečerpáním obsahu
domovní jímky. Vzhledem k rychlé reakci obsluhy ČOV Přáslavice nedošlo k jakékoliv
kontaminaci životního prostředí vlivem odtoku z ČOV. Aktivační nádrž byla odstavena
a další přitékající odpadní vody byly akumulovány v retenčním prostoru ČOV.
V souvislosti s touto havárií vás žádáme o dodržování kanalizačního řádu,
nevypouštějte do kanalizace nic, co tam nepatří. Odpadní jímky, septiky, splašky
od hospodářských zvířat, ropné látky, zbytky potravin, tuky atd. Náprava škody je
finančně velmi nákladná.
Oznamujeme občanům, že v poslední době v naší obci proběhlo vloupání
do obytných prostor a byly odcizeny osobní věci. Ve vašem zájmu, si prosím
dostatečně zabezpečte svoje obydlí, a všímejte si svého okolí. Děkujeme.

NELEGÁLNÍ UKLÁDÁNÍ ODPADU v katastru obce
Vážený pane starosto,
obracím se na Vás jako majitel nemovitosti v katastru vaší obce. Při užívání polní komunikace k mé
nemovitosti (komunikace od nadjezdu na D35 mezi
poli směrem k přáslavickým kasárnám) jsem v minulém týdnu zaznamenal nelegální ukládání stavebního odpadu v rozporu se zákonem č. 541/2020
Sb. Nejenže jde z pohledu platných zákonů o nepřijatelnou činnost, tak také umístění sutě znemožňuje přiměřené užívání komunikace. Pro představu
přikládám několik fotografií. Věřím, že Vaše místní
znalost a autorita pomůže vypátrat původce této
činnosti a zamezí dalšímu pokračování.
S pozdravem Jaroslav Omelka
V minulých dnech došlo k další nelegální
skládce za OÚ. Díky všímavosti občanů a jejich
upozornění byl pachatel odhalen a bezprostředně vyzván k odstranění této skládky. Na základě
těchto událostí bude okolí obce náhodně monitorováno fotopastmi. Děkujeme, že vám není naše okolí, kde žijeme, lhostejné!!!
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021
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V celé vodovodní síti, kterou tvoří městys Velký Újezd, obec Daskabát a Výkleky,
došlo o víkendu 5.– 6. června 2021 k přetížení vodojemu – velkému odběru
vody. Tato zvýšená spotřeba způsobila nedostatek vody ve vodovodním řadu
a na některých místech přestala téci voda. Předpokládáme, že zvýšená spotřeba
byla způsobena neoprávněným napouštěním bazénů. V souvislosti s touto havárií byla zaznamenána i zhoršená kvalita vody v množství kalu, které se uvolnilo
ve vodovodním potrubí.
Upozorňujeme občany, že je přísně zakázáno napouštění bazénů a zalévání
zahrad pitnou vodou z obecního vodovodu.

Nově se instalují v obci koše na
psí exkrementy.
V obci je zaevidováno 139 psů.
Někteří občané
trávu používají
pro krmení zvířat. Je velice nemilé, když sečete
trávu a přejedete sekačkou psí exkrement… Proto jsme se rozhodli v obci
zbudovat tyto koše. Věříme, že majitelé
psů je budou využívat a po svém mazlíčkovi si uklidí. U každého koše budou
pytlíky. Je jich celkem zřízeno 12 pro
psy a 3 nové na odpadky. Jsou kolem
cest za obcí a kolem polní cesty.

Vodovod.
celéobce
vodovodní
Od července budou mít občanéVnaší
mož- síti, kte
6.
2021
k
přetížení
nost vyzvedávat objednané zásilky v nové vý- vodoj
ve vodovodním řadu a na
dejní službě Z-Box Zásilkovny. Z-Box je umíszpůsobena neoprávněným
těn na prostranství u bývalého
obchodu.
Do vody v m
zhoršená
kvalita
konce června je zapotřebí zprovoznit a zavést
k domácím š
zásilkovnu do systému. BěhemPodrobnosti
září bude okolí
Vysoutěžený
model
boxu upraveno. Služba je dostupná 24 hodin
(Drtiče
jsou
vyrobeny
vI
denně. Zcela ekologická, napájená solárními
jak dlouho jede kontejner
panely.
-gk-

Elektrický drtič STIGA BIO SILENT 2500
Podrobnosti k domácím štěpkovačům – drtičům (vysoutěžený model)
Má rotační válečkový řezací systém s osmi zuby, který dokáže řezat větve
až do průměru 40 mm pomocí své nastavitelné funkce drcení. Jeho kompaktní rozměry a dvě zadní kola usnadňují používání a přepravu drtiče.
Plastový zásobník pojme až 60 litrů rozdrceného materiálu.
Motor:
Drcení:
Rozměry:
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•
•
•
•
•
•

Typ pohonu elektrický
Výkon motoru 2500 W
Rotující válec s 8 zuby
Max. průměr větve 40 mm
Hmotnost produktu 27,43 kg
Šířka produktu 494 mm

•
•
•
•
•
•

Typ motoru bezkartáčový
Maximální otáčky motoru 2850 ot./min.
Reverzní funkce – ano
Nastavitelnost pracovní šířky – ano
Délka produktu 586 mm Elektrický drtič STIGA B
Výška produktu 936 mm
Má rotační válečkový ře
pomocí své nastavitelné f
DASKABÁTSKÝ přepravu
ZPRAVODAJ
2/2021
drtiče.
Plastový

Cyklostezka není parkoviště!

Prosíme občany, aby svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo
ve svých garážích. Chodníky jsou označeny dopravní značkou „Stezka pro chodce
a cyklisty“ a auta stojící na ní brání průchodu a bezpečnému průjezdu cyklistům.
Nehledě na to, že stání na cyklostezce
je porušení zákona o silničním provozu pod hrozbou pokuty. Nechceme, aby
naše obec vypadala jako parkoviště. -gk-

SVATOJÁNSKÉ ZVONĚNÍ

V sobotu 15. května 2021 se po 19. hodině rozezněl zvon v naší kapli stejně
jako v řadě dalších kaplí a kostelů zasvěcených Janu Nepomuckému. Uctili
jsme tímto památku našeho milého světce u příležitosti 300 let od jeho blahořečení. Díky této celosvětové tradici se v tento den rozezněly zvony po celém
světě, napříč kontinenty. Zvonilo se v Polsku, v Německu, v Itálii, ve Španělsku, v USA, v Brazílii, na Kubě, v Chorvatsku, v Indii i v Austrálii.
-kp-

Hry s hasičskou
tematikou
────
Výlety po okolí
a sportovní
aktivity
────
Ukázky práce
hasičů a
záchranářů
────

12.–16. 7. 2021
PŘÍMĚSTSKÝ
LETNÍ KEMP
na téma: Hasiči a záchranáři
Týden plný zábavy, her a dobrodružství nejen pro mladé hasiče.
•

Pondělí až pátek od 8.00 do 16.00

•

Pro mladé hasiče od 8 do 15 let (kapacita bude doplněna
nečleny MH Daskabát)

•

Zázemí klubovny Mladých hasičů SDH Daskabát

•

Strava 3x denně (svačina, oběd, svačina) + pitný režim

•

Pořádají SDH Daskabát a Velký Újezd ve spolupráci s
Českou radou dětí a mládeže, za podpory ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
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Disciplíny
požárního sportu
────
Ukázky hasičské
techniky
────
Spolupráce
s hasiči z
Velkého Újezdu

Přihlášky zde:
https://cutt.ly/anLtSee
Kontakt a další informace:
jakub.niesner@gmail.com

DEN REGIONU AVICE
BYSTrˇIcˇKA - PRˇÁSL
cyklistickou
spojený s veřejnou Bystřička
em
ion
reg
ou
poznávací jízd

21. 8. 2021

jízdy se koná
cyklistické poznávací parku ve Velké
ckém
Zahájení veřejné
amfiteátru v Záme informaci a malé
21.8.2021 v 9:30 v
níci obdrží kompletní
Bystřici, kde účast jení není povinné a účastníci si trasu
pohoštění. Toto zahámohou zvolit individuálně.
přes jednotlivé obce

PROGRAM
Ě PŘÁSLAVICE
V OBECNÍ ZAHRAD
14:00 ZAHÁJENÍ
AČA
ÁLOVÁ MUZIKA OKYB
14:00 – 17:00 CIMB NÍ KROUŽEK ZŠ PŘÁSLAVICE

MEZI VSTUPY: TANEČ
S OLOMOUC
TANEČNÍ ŠKOLA M-PLU
ICE
OR HANÁ V. BYSTŘ
FOLKLORNÍ SOUB

DANCING QUEEN
17:00 ABBA REVIVAL
NÍ CYKLOVÝLETU,
18:00 VYHODNOCE
LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ
S ONDROU HEJMOU
19:00 ŽLUTÝ PES
AR BAND
21:00 ZÁBAVA - YANT
ý.
ramu je vstup voln
Po celou dobu prog
těno.
zajiš
ní
rstve
Bohaté obče

GRAM
DOPROVODNÝ PRO
káry, fotobudka
na obličej, šlapací

vání
skákací hrad, malo
ních úřadech obcí
jednotlivých obec
Mapky získáte na
centru v podloubí
v informačním
regionu Bystřička,
ouci a v Kulturním
ím náměstí v Olom
v době Út–Pá
radnice na Horn
ice
Bystř
centru Velká
na
a informačním
den konání akce
e 11–19 hod., v
9:30–18 hod., So–N h místech.
olníc
jednotlivých kontr
avice
atelská obec Přásl
pořad
zve
ně
srdeč
Všechny
Bystřička.
a zástupci obcí MR

sdhdaskabat.webnode.cz
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Zprávy z knihovny – léto 2021
„Jedinou věc, kterou musíte znát, je umístění knihovny.“ – Albert Einstein
Milé čtenářky, milí čtenáři, velcí a malí,
jsme moc rádi, že od poloviny dubna máme již knihovnu otevřenou v téměř běžném provozu tak, jak jsme byli zvyklí. Dětským, ale i dospělým čtenářům již taková skoro „normální“ návštěva knihovny chyběla. Každé pondělí
se u nás knihy vrací a půjčují „ve velkém“ a rozmlouvá se nad některými krásnými, zajímavými knižními tituly. Opět pro vás máme novou nabídku knih
z knižního fondu Knihovny města Olomouce a z obce Daskabát byly taktéž
zakoupeny nové knižní tituly a klasická literatura pro děti i dospělé. Děkujeme.
Přichází léto. Začalo tak nějak studeně, ale teď už nám sluníčko hřeje o sto
šest. S létem přichází pro děti krásný čas prázdnin a stejně tak i naše knihovna
bude užívat volných dnů, aby se od září opět otevřela pro své čtenáře.
Na konec června nás čeká jedna milá a pro děti už dlouho očekávaná akce
Noc s Andersenem, vlastně letos to bude Večer s Andersenem. Akce nebude
úplně stejná jako v jiných ročnících. Nebudeme v knihovně nocovat, sejdeme
se s dětmi v knihovně dne 25. června 2021 od 18.00 hodin. Budeme si číst,
hrát, povídat a jistě si něco i vyrobíme. Naše setkání zakončíme v pozdních
večerních hodinách tradičně – stínovým divadlem Pimydika, bez kterého by
to snad už ani nešlo. Tato akce je konána ve spolupráci se spolkem EKOžába,
z. s. Děkujeme.
Poslední červnové pondělí bude také posledním výpůjčním dnem před
prázdninami. Již nyní se těšíme na vás, kteří si přijdete udělat zásobu čtení na
léto. Dva měsíce bude knihovna uzavřena. V tento den, 28. června, se budeme
těšit i na děti, se kterými nás čeká opět malování na chodníku před obecním
úřadem, což už k poslednímu výpůjčnímu dni v knihovně patří. Pan starosta
měl loni z obrázků velkou radost . Pro děti máme připraveny obálky se známkou a adresou, aby nám do knihovny mohly zaslat tak, jako v minulých letech
prázdninový pozdrav. Vždy se z každého zaslaného pozdravu od dětí radujeme
a společně s dětmi si je v podzimních a zimních měsících při akcích v knihovně
čteme a vzpomínáme tak na různé prázdninové zážitky a dobrodružství.
Přejeme dětem krásné prázdniny a vám všem příjemné letní dny a pevné
zdraví! Těšíme se na viděnou v září.
Knihovna obce Daskabát

Poslední den výpůjční doby před prázdninami je v pondělí 28. června.
První den výpůjční doby po prázdninách je v pondělí 6. září.
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„Dnes lidé mezi sebou hovoří tak, že jeden druhého neposlouchá.“
„Nic se neděje bez nás.“
„Život byl vždy nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám.“
–vše František Hrubín–
Přečtete si – s Vašimi dětmi, vnoučaty?
Nebo jen tak pro radost… Báseň známou u dětí již desítky let.

Kuřátko a obilí / František Hrubín
Jak to bylo pohádko?
Zabloudilo kuřátko.

„Ptej se pšenic,
vzpomenou si.“

Za zahradou mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic.

Ve vysokém obilí,
bude večer za chvíli.

„Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to.“

„Povězte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?“

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.

„Děkuji ti, žitné pole!“

A na suchá strniska
vítr tiše zapíská.

„Koho, milé políčko?“

„Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.“
Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.
„Pověz, milý ječmínku,
jak mám najít maminku?“
Ječmen syčí mezi vousy:

„Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní
– a tvá máma za vraty
– zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty.“

„Pozdravuj tam ve stodole!“
„Zrno i to zrníčko!
Ať se ke mně z jara hlásí,
vychovám z nich nové klasy
A tak mámu za krátko
našlo také kuřátko.

ZDENĚK MILER – 100 LET OD NAROZENÍ
Datum narození: 21. únor 1921
Datum úmrtí: 30. listopad 2011
Zdeněk Miler byl český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti, autor
oblíbené a známé postavičky snad u všech našich dětí – Krtečka.
„Walt Disney použil pro své kreslené filmové příběhy téměř všechna zvířátka,
jen jedno ne. To jsem si vybral já.“
–Zdeněk Miler–
„Chtete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly
ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ – Albert Einstein
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FRANTIŠEK HRUBÍN – 50 LET OD ÚMRTÍ
Datum narození: 17. září 1910
Datum úmrtí: 1. březen 1971
František Hrubín byl český spisovatel, autor přírodní a milostné lyriky, později
básník obav, dramatik, překladatel – především z francouzštiny.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Od dubna a s radostí všech, jsme se po nějaké době všichni
zase ve školce setkali, někteří dříve (předškoláci), někteří později,
ale shledání bylo milé, bouřlivé a hlavně radostné. Ty děti, které
pečlivě plnily námi posílané úkoly, dostaly odměnu. Myslím, že
výzdoba velikonočního keře před mateřskou školkou se povedla! A také velikonoční
putování za pokladem mělo u dětí velký úspěch.
Předškolní děti byly v přípravě moc šikovné a úspěšně absolvovaly zápis do 1. třídy.
Za což jsme moc rády, ale opět se pozastavujeme nad tím, jak ten čas letí…
V květnu v naší MŠ proběhl také zápis, opět – jako loni – distanční formou. Na
všechny přijaté děti se od nového školního roku moc těšíme.
Den dětí byl plný zábavy, her, hudby a úsměvů. Každý žáček dostal za odměnu
diplom, medaili, balíček drobností a jak
jinak, ani sladká odměna nemohla chybět
(co by to bylo za den dětí?)
10. června jsme s dětmi navštívily
místní hasičskou zbrojnici. Pan Smolka se
na nás perfektně připravil! Nové hasičské
auto nás vítalo blikajícím majákem, viděli
jsme vybavení hasičů, mohli jsme si potěžkat a zkusit hasičský oblek včetně helmy.
Pan Smolka nám vyprávěl o výjezdech a co
je k nim potřeba, řekl nám, jaký je rozdíl mezi profesionálním a dobrovolným hasičem,
a s trpělivostí odpovídal na všechny otázky dětí, za což mu moc děkujeme. Velký zážitek měly děti z hasičského auta, to nevěděly kam dřív s očima a některé děti si zkusily
i štafetový běh s proudnicí! Byl to super den! Veliteli hasičů Petru Harazinovi moc děkujeme, že nám umožnil nakouknout do zákulisí hasičské zbrojnice.
V červnu ještě proběhlo dopolední šerpování dětí a rozloučení se školkou, školní
výlet na hrad Helfštýn, sportovní dopoledne s Peckou a netradiční rozloučení s předškoláky noční/večerní indiánské hry v MŠ.
A jelikož je tohle vydání Otěhřibu poslední ve školním roce 2020/2021, chtěly
bychom touto cestou poděkovat za super
spolupráci všem dětem, rodičům, prarodičům, panu starostovi, paní Pikové, zaměstnancům obce a zkrátka všem, kteří
zvelebují školku a její okolí.
Kolektiv MŠ
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12. duben 2021 byl pro nás sváteční den. Konečně jsme se dočkali a mohli jsme se
vrátit zpátky do školy. Čekalo na nás sice povinné testování, ale děti vše pojaly jako hru,
a tak vše probíhalo hladce.
30. duben jsme ve škole oslavili jak
se patří – jako čarodějnice. Prolétli jsme
se na svých košťatech před okny školky,
možná trochu vylekali projíždějící řidiče
aut, ale byla to zábava.
V měsíci dubnu proběhl zápis do
1. ročníku základní školy pro následující školní rok 2021/2022 a v měsíci květnu
dětí do mateřské školy.
I když jsme nemohli oslavit Den maminek tradiční besídkou, vyrobily pro ně děti
alespoň krásná přáníčka a dáreček. Příští rok snad bude lépe a tradice v podobě besídky
opět rozzáří daskabátský sál.
Den dětí jsme oslavili výletem do Velkého Újezda na zmrzlinu. Ve škole pak na děti
čekalo sladké překvapení od pana starosty, které děti využijí na další výlet.
Ve školní družině
8. 6. proběhla beseda
se sokolníky z Olomouce.
Poutavě nás seznámili se životem nejznámějších dravců. Přivezli nám ukázat orla
skalního, sokola stěhovavého, sokola šahin,
raroha velkého, raroha
jižního a káně Harissovo.
Ve čtvrtek 10. června jsme navštívili místní požární zbrojnici, kde nám zástupce
zdejších dobrovolných hasičů ukázal mj. nové auto, připravené k zásahu.
V pondělí 14. 6. do naší školy přišel zapálený chovatel, který s sebou přivezl drobné
ptactvo, zejména papoušky.
16. června jsme absolvovali vlastivědnou exkurzi do Lipníka nad Bečvou, kde jsme
se vydali na stopovačku „Po stopách lipnických Židů“.
Naše každoroční setkání v kině Metropol s manžely Motani, kteří cestují po světě
a poté promítají své zážitky z cest, se letos konalo pouze on-line formou. Navštívili
jsme s nimi Madagaskar.
23. 6. proběhlo v obecní knihovně Pasování na čtenáře, kde jsme ocenili píli našich
prvňáčků. Přišel se na ně podívat a poblahopřát i pan starosta.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021
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Školní výlet proběhl ve čtvrtek 24. 6. Spolu s MŠ jsme si byli prohlédnout opravený
hrad Helfštýn, kde jsme se zúčastnili i prohlídky s průvodcem.
Sportovní dopoledne „Bavíme se pohybem“ bylo náplní pátečního vyučování dne
25. 6. Děti soutěžily v jednotlivých sportovních disciplínách, za které dostávaly body
i sladkou odměnu. Nejlepší sportovci byli odměněni i medailí. Na závěr jsme si všichni
zahráli náš oblíbený baseball. Další sportovní dopoledne proběhne 29. 6. na daskabátském hřišti.
V týdnu před vysvědčením jsme se vydali pěšky na výlet do Zákřova, kde jsme
uctili památku obětem zdejší tragédie.
Poslední školní den nás čeká nejen předávání vysvědčení, ale i loučení s našimi
„páťáky“. Čeká je přechod na druhý stupeň ZŠ nebo víceleté gymnázium.

Školní družina

Smysluplné trávení volného času a každodenní pobyt v přírodě ve sportovním
duchu, tak by se daly shrnout hlavní činnosti naší školní družiny v letošním roce.
Proto i Den Země oslavily děti s paní vychovatelkou besedováním nad ekologickými otázkami. Poté se společně vydaly na procházku po obci a jejím okolí. Vybaveni
rukavicemi a pytli na odpadky vyčistily vybrané lokality od nejrůznějších odpadů.
Akce vzbudila u dětí takový zájem, že si ji ještě třikrát zopakovaly. Je chvályhodné,
že dnešní mladé generaci není osud naší planety lhostejný. Za tuto činnost byly poté
děti odměněny.
Fotografie ze všech školních akcí, ale i práce našich žáků, můžete vidět na webových stránkách školy.

www.zsmsdaskabat.cz

Školní rok 2020/2021 se nachýlil k závěru a my všichni školou povinní myslíme
na to, jaký byl. Prošli jsme si náročným obdobím způsobeným covidovým ohrožením.
Vzdělávali jsme se převážně distančně s počítačem. Učili jsme se doma bez každodenního setkávání ve škole. Na prvním místě bylo a je zdraví. Snažili jsme se vyhovět náročným požadavkům vzniklé situace. Bez spolupráce rodičů bychom nezvládli
učení, práci s počítači i plnění úkolů. Děkujeme.
Školní život se pomalu vrací do svých kolejí. Určitě nemáme vyhráno, budeme
muset pořád myslet na důležitá opatření, která nám pomohou udržet obvyklý chod
školy. Ale i přesto se zastavte na chvilku, uvařte si hrnek dobrého voňavého čaje nebo
kávy a pokračujte ve čtení.
Nechaly jsme děti ve škole přemýšlet – co by chtěly napsat o škole, o prázdninách,
o výletě… Na následující straně jsou jejich odpovědi.
Všem děkujeme za spolupráci, přejeme krásné prázdniny, příjemnou dovolenou
či volný čas a budeme se těšit na nový školní rok.
Kolektiv ZŠ
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(před) Prázdninové myšlenky našich žáků…
O prázdninách se budu koupat v bazéně. T. N.
Už bych chtěl prázdniny. Prázdniny jsou docela
dobré, těším se na ně. Budou za dva týdny. Š. M.
Mně se na této škole líbí to, že každý člověk je
jiný. A to, že se mají rádi a pomáhají si. I. Š.
Mám ve škole kamarádky. K. S.



Paní učitelka učí matematiku. Těším se na
prázdniny. V. N.
Nejvíce mě baví o přestávce, když hrajeme hru,
kde se honíme po čtyřech. O prázdninách konečně nemusím vstávat a budu na hřišti. A jak
budeme ochraňovat přírodu se těším. A. U.
Jsem vlastně ráda, že se učíme ve škole a ne na
počítači, protože mě to fakt na těch počítačích
nebavilo. Tady mám kamarády. Sice tam, na
počítači, jsem je měla taky, ale ve škole je to
prostě lepší. A moc se těším na prázdniny. Už
jenom 16 dní učení a jsou prázdniny! E. Z.
Už konečně nejsme doma, ale ve škole. Ve škole je hodně zábavy. Nejsme furt zavření doma,
nekoukáme pořád na notebooky. A choďte
ven! L. H.
My ze ZŠ Daskabát jsme byli na výletě ve Velkém Újezdě na zmrzlině, v obchodě, u kostela
a špitálu. Naštěstí se už nemusíme učit doma
a můžeme chodit ven. M. N.



Už budou prázdniny, tak se už těšte! Kam pojedete na prázdniny? M. R.
Nastávají prázdniny a celá škola se na ně těší!
Žáci z 1. třídy vyprávějí, co všechno budou dělat.
My z 2. třídy plánujeme oslavu narozenin. K. P.
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Na prázdniny se těší celá naše třída. Dokonce
máme napsané na tabuli, kolik dní se ještě budeme učit. Do tělocvičny stále nemůžeme, ale
přesto se moc těšíme. Už se rozhoduje o tom, že
se nebudou muset nosit ve škole roušky. To by
bylo dobře. T. K.



Za 23 dní budou prázdniny. Už se učíme chvilkami hravě, ale někdy dostaneme písemku.
A na prázdniny se těší všichni. T. R.
Dne 2. 6. se naše škola vydala na výlet do Velkého Újezdu. Děti ráno přišly do školy a šly do
družiny. Tam chvíli počkaly a šly do tříd.
Potom je čekala svačina a po ní dlouhé vyprávění o Daskabátu a Velkém Újezdu. Měli jsme
se ve Velkém Újezdu podívat na starobylé památky – bývalou budovu pošty, Vrchnostenský
špitál a pak jsme měli jít na zmrzlinu.
Cesta do Újezdu trvala +- 1 hodinu. Zastavili
jsme se u hospody a dali si zmrzlinu. Byla karamelová a borůvková. Potom jsme se šli podívat
na poštu a na špitál. Cesta zpět do Daskabátu
trvala +- 1 hodinu.
Paní ředitelka a polovina prváků šli vzadu a pořád se zastavovali a ostatní třídy v čele s paní
učitelkou a zbytkem prvňáků jim utekli. Naštěstí jedna žákyně 3. třídy byla tak pozorná
a všimla si, že nemáme ocas.
Nakonec jsme se zase všichni sesbírali a dorazili
do školy. M. P.
Brzy budou prázdniny. Byl to perný školní rok.
Více než půlku jsme strávili doma na počítačích. Poslední dva měsíce jsme konečně ve škole.
A to díky vám!
Ze srdce děkuji:
- lidem, kteří nosili roušky,
- lidem, kteří se nestýkali s ostatními,
- ale největší zásluhu mají sestřičky a doktoři.
DĚKUJEME. A. Z.
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V DASKABÁTĚ úklid obce a okolí
Sobota 24. dubna 2021 sraz u obecního úřadu v 9.00 hodin
Bude připraven výdej pytlů a předání informací
Úklid
obce Daskabát
a jejího okolí proběhl v několika dnech. Během
od 9.00–9.30hod.
Každý
si může vybrat
úsek obce,
týdne se
úklidu
účastnila
ZŠ a MŠ včetně školní družiny.
který bude chtít uklidit.
Účastník
nebo
malá
skupina
–
rodina,
Děti
spolu se svými vyučujícími sbírali různé odpadky v okolí
dostane pytle a podle druhu smetí bude
třídit
odpada
naobecního
plasty a smíšený odpad.
školy
úřadu.
Po skončení akce se pytle odevzdají
Vkontejnerům
rámcinaškolní
družiny uklízeli opět okolí školy, ale i u „nových
ke
sběrných místech.
Více informací na tel. čísle
domečků“,
na hřišti, cestu ke hřišti, na Kramlově a všude tam,
mezinárodní
777
632
kde děti chodí v491
rámci školních procházek.
Úklidu ke Dni
Země se v MŠ účastnily tyto děti: Čepp
Adam, Esson Theodore, Horký Michal,
Hric Adam, Zajacová Viktorie, Studená
Vendula. Paní učitelky: Bc. Alena Houšková a Tereza Studená. DĚKUJEME!
Úklidu ke Dni Země se v ZŠ zúčastnily
tyto děti: Viktorka Nádvorníková, Terezka Niesnerová, Míša Šťastná, Klárka
Smékalová, Anička Urbanová, Belinka
Šestáková, Eliška Zelinková, Martina
Němcová, Klárka Piková, Maty Pika,
Lukáš Hajda, Terezka Kvapilová, Anička
Zelinková a Martin Růžička. Paní učitelky: Mgr., Bc. Eva Maršálková a Mgr.
Kristýna Ferová, DiS.
DĚKUJEME!
V sobotu 24. dubna 2021 uspořádaly úklid obce zastupitelky Zdeňka Chodilová a Ing. Gabriela Kubešová. Pro účastníky
měly připravené malé občerstvení – děti obdržely drobné sladkosti a dárečky. Starosta
obce Luděk Melničuk navařil čaj s rumem. Přišlo okolo 20 sběračů. Ti si sami vybrali,
který úsek obce chtějí uklidit. Dostali rukavice a dva pytle. Jeden na směsný odpad,
druhý na plasty. Po sesbírání plasty uklidili do žlutých kontejnerů a směsný odpad ponechali na sběrných místech k odvozu. DĚKUJEME těm, kteří přišli uklidit: Vojta Hošek, Adéla Povalilová, Nela Selicharová, Jiřina Niesnerová s dcerou Terezkou, Zuzana Šestáková s dcerami Belinkou a Laurou, Martina Melničuková se syny Vojtou
a Tomáškem, Gabriela a Jaroslav Kubešovi s dcerou Natálkou, Hana Kvapilová,
všichni Plošticovi a Zdeňka Chodilová.
I tyto malé skupinky sesbíraly úctyhodné množství odpadu ať už plastů, skla,
plechovek a nechyběl ani deštník, rybářská
udice, pneumatika, linoleum atd. atd…
Během dne byl i trvalkami osázen památník před OÚ.
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU

Po dlouhé odmlce
jsme se zase začali s dětmi scházet v našem
mysliveckém kroužku. V rámci venkovních aktivit chodíme
na průzkumné výpravy do blízkého lesa
a nenápadně opakujeme, co jsme za ten
skoro rok zapomněly.
Oprašujeme poznávání
rostlin přímo v terénu,
opakujeme dříve nabyté vědomosti o naší zvěři. V rámci výprav se věnujeme také
péči o naši krajinu a zvěř. Na poslední schůzce jsme s dětmi rozmisťovali plašiče
zvěře. Ty se umísťují do luk před senosečí, aby tak odlákaly zalehlá srnčata, která by
kolizi s těžkou zemědělskou technikou nepřežila.
19. června jsme se zúčastnili okresní Zlaté srnčí trofeje v areálu myslivecké chaty
U Svatopluka v Drahanovicích – Ludéřově. Účastnilo se 10 dětí.
Vedoucí kroužku Kateřina Piková a Zdeňka Chodilová

www.kmmveverky.cz

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DASKABÁT
Dne 21. 5. 2021 ve 22.35 hodin vyjížděla
jednotka k dopravní nehodě v obci Daskabát. Vyjeli v počtu 3 lidí a spolupracovali se
složkami IZS a také s dobrovolnými hasiči
z Velkého Újezda a Velké Bystřice. Všem
zúčastněným bych chtěl poděkovat za skvělou odvedenou práci.
Velitel jednotky Petr Harazin
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021
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z našich kronik…
ROK 1931

V letošním roce vyměřována silnice k Varhošti. Kdy však stavba
její bude uskutečněna, není možno určiti. Došlo však k vážnému jednání s okresem
a přilehlými obcemi.
poměry politické Poměry politické nedoznaly letošního roku změny.
drobné události

ROK 1941

lesní polom V jarních měsících roku 1941 proletěla naším krajem větrná smršť, která

nadělala v lese velké škody. Polomovou kalamitou pracovaly na plno všechny okolní
pily, protože bylo nutno dřevo rychle zpracovat. Aby polomy byly rychleji zvládnuty,
organizoval Němec – lesmistr Štolba ve Velkém Újezdě pracovní oddíly asi po 70 lidech, kteří pak v těchto polomech pracovali.
Přestože práce bylo dost, byli někteří daskabátští občané nakomandováni pracovním úřadem v Hranicích na nucené práce do Reichu.
sbírky na německý červený kříž Sbírky na německý červený kříž neměly u nás nikdy
valného úspěchu. Rovněž sbírka kovů dopadla u nás špatně. Něco bylo vždy pro formu dáno, a to proto, aby v písemných záznamech nebyla nula.
ROK 1951
Rok 1951 byl dosti příznivý, avšak poněkud suchý. Úroda byla dosti dobrá. Sena
bylo hojně, obilí také, ale otavy nebyly skoro žádné. I zemáků a cukrovky bylo málo.
ROK 1961

výstavba V červenci byla dohotovena výstavba nové požární zbrojnice. Je to oprav-

du krásné dílo, na kterém se podíleli všichni požárníci i ostatní občané obce. Zbrojnice má dvě prostorné garáže a moderně zařízenou zasedací síň. (Obrázek připojuji.)
Dne 9. července se mělo konat slavnostní otevření nové požární zbrojnice. Všechno bylo připraveno, napečeno mnoho koláčů a cukroví a slavnost se přece nekonala.
V sobotu dopoledne přišla hrozná zpráva o úmrtí
108 horníků na dole Dukla v Ostravě. Byly zaraženy
všechny kulturní podniky i oslavy a vyhlášen celostátní smutek. Nálada v obci byla hrozná, a já nemohu
najít slova, kterými bych ji vylíčila. Z obce byl poslán
soustrastný telegram pozůstalým.
Otevření zbrojnice bylo odloženo na druhý týden.
Napečené cukroví a koláče se rozprodaly, protože se
nic nedalo skladovat pro velké teplo.
Příští týden se peklo znova. Otevření zbrojnice dopadlo velmi dobře, počasí přálo.
/ 14 /
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Zúčastnilo se velmi mnoho lidí i ze sousedních vesnic. Za obětavou práci bylo
odměněno 10 nejlepších požárníků. Jsou to: Zatloukal Miloš, Kubáš Karel, Tomeček Jakub, Hudák Matúš, Preč Rostislav, Březina Antonín, Přikryl Alois, Polcar Josef,
Zdařil Josef a Gregor Ladislav. Jako nejlepší zedníci, kteří na zbrojnici odpracovali
nejvíc hodin, byli vyhodnoceni: Veiser Bedřich st. a Palík Stanislav. Všichni dostali
Čestné uznání MNV.
ROK 1971

kulturní dům Všechny letošní plesy, zábavy a jiné zábavné akce se pořádaly v nově
opraveném sále. Vejde sem mnohem víc lidí, protože nové přísálí je prostorné, určené
k sezení a sál už tak slouží při tanečních zábavách pouze k tanci.
V přísálí a ve vinárně se konají svatební hostiny a jiné velké rodinné slavnosti.
Také se zde pořádají veřejné schůze, výroční a slavnostní zasedání složek a organizací
obce. V sále se každou středu odpoledne a večer promítá film.

ROK 1981

tragická událost Dopravní nehoda si vyžádala úmrtí tří chlapců z Daskabátu –
Ladislava Gregora (19), Jiřího Zatloukala (19) a Stanislava Hudáka (20).

ROK 2011
V neděli dne 19. června 2011 se uskutečnilo poslední domácí utkání malé kopané
na domácím hřišti v Daskabátě mezi celky AMG Daskabát a Lošov. Domácí celek,
který se bohužel v tomto ročníku ligy umístil na sestupové pozici, nastoupil v sestavě:
Kapitán Josef Ploštica, Petr Zatloukal, Roman Melničuk, Jiří Zatloukal, Karel Svoboda, Roman Götzel, Bohumil Novotný, Dušan Magna a v brance Antonín Zedek.
V utkání, hraném za příznivého, i když trochu chladnějšího počasí, se ukázala
větší síla celku z Lošova, který nakonec zvítězil nad domácím
mužstvem 10 : 3. Domácí celek potvrdil letošní horší výkonnost
a i poslední zápas
před domácím publikem prohrál. Před
posledním zápasem
venku již nic nemohlo změnit skutečnost účinkování Daskabátských v příští
sezoně v nižší soutěži.
Poznáte, který z
hráčů je k nám zády?
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021
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z našich kronik…
PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 1991
Rok po osamostatnění obce dochází poprve k vítání občánků v Daskabátě. Konalo se
v sobotu 29. června 1991 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Místnost
byla pro obřad upravena (vymalování, nová
podlahová krytina, nové záclony, nábytek –
stůl, židle, květinová výzdoba a dřevěná dětská
kolébka – zatím zapůjčená).
Slavnostní obřad uváděla tajemnice Sylva
Klimešová v roli matrikářky. Slavnostní projev
a přivítání provedl poprve nový starosta obce
Lubomír Malíšek. Kulturní program: přednes
básní – žáci základní školy, hudební doprovod
na elektrofonické varhany Ludmila Chodilová.
Na pozvání k obřadu se dostavili rodiče
s dětmi: Jakub Malíšek, Monika Malíšková, Veronika Drábková, Adéla Drábková, Michaela
Horylová, Kateřina Šišková, Pavla Šretrová, Michal Chodil a Karel Frančák. Na závěr obdrželi
rodiče pro dítě malý dárek a pamětní list.

/ 16 /
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OPRAVA SILNICE 1991
Dlouhou řadu let si občané
Daskabátu stěžují na nesnesitelný hluk, který způsobují prasklé a uvolněné betonové plotny
vozovky, způsobené průjezdem
nespočetného množství osobních a nákladních aut. Zvláště
v posledních dvou letech, po otevření hranic pro západoevropské turisty a kamiony se počet
vozidel rozrostl na neúnosnou
míru. Je prokázáno, že každou
hodinu projíždí obcí průměrně
1200 automobilů. Děti a starší
lidé nejsou schopni přejít silnici
na druhou stranu! Vozidly způsobený hluk, prašné, zamořené
ovzduší a časté tragické nehody,
to vše zůstalo i přes trvalé protesty občanů do minulého roku
bez jakékoli nápravy. Slibovaná výstavba dálnice D35, která
se připravuje už od roku 1981
a která by uvedené problémy vyřešila je v nedohlednu.
Na jaře roku 1991 vznikla stížnost organizovaná obecním zastupitelstvem, formou podpisové
akce občanů s žádostí o urychlení výstavby D35. Výsledkem
stížnosti byl příslib, že výstavba prvního úseku D35 Přáslavice – Velký Újezd s obchvatem Daskabátu bude zahájena na
jaře r. 1993, tedy o dva roky dříve než bylo původně plánováno.
Mimo to, byla 30. 8. 1991 zahájena i oprava silnice v Dasbabátě.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021

První fáze opravy – vyfrézování povrchu.

Vytrhávání dlažebních kostek podél vyfrézované vozovky

Z našich kronik zpracovala Blanka Plošticová
/ 17 /

ohlédnutí za kulturní akcí

V sobotu 29. května 2021 uspořádal
Spolek občanů a sousedů Dětský den. Konečně se po roce mohlo něco na Daskabátu dělat. I když nám počasí moc nepřálo,
návštěvnost byla úžasná! Balíčků pro děti
za splnění úkolů bylo přes 70 kusů. Nezbyly
žádné, a to nás těší.
Moc bych chtěla poděkovat starostovi
obce Luďku Melničukovi za výbornou spolupráci a příspěvek od obce. Dále nás zasponzorovalo Wiki hračkářství Hranice, kde vše
zařídila kamarádka Renata. Děkuji Máši Šťastné za ochotu a spolupráci. Děkujeme manželům Skopalovým za pečivo jako vždycky. Nesmím ale zapomenout na ostatní lidičky,
kteří nám nakoupili věci do tomboly. A to NEJVĚTŠÍ poděkování patří našim kamarádům a kamarádkám, kteří pomáhají uskutečnit tyto akce. Moc všem děkujeme! Vzhledem k deštivému počasí mne mrzí, že se nebylo kde schovat. Nějaké zastřešení na hřišti
prostě chybí. S přáním pevného zdraví za Spolek občanů a sousedů Zdeňka Sikorová

PROSÍM plaťte
platební kartou,
jestli můžete,
DĚKUJEME

Hledáme na letní sezonu

brigádníky

/ 18 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021

HASIČSKÉ
SLAVNOSTI
U PŘÍLEŽITOSTI 121. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU

sobota 4. září 2021
od 15 hod. hřiště Daskabát

 PŘEDÁNÍ NOVÉHO ZÁSAHOVÉHO AUTOMOBILU
 UKÁZKY HASIČSKÉ TECHNIKY
 SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

 POŽÁRNÍ ÚTOK V PODÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ
 NAFUKOVACÍ HRAD A PĚNA PRO DĚTI
 ZÁBAVA SE SKUPINOU NEGATIV OD 20:00
 OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
srdečně zvou členové Sboru dobrovolných hasičů Daskabát

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2021
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kalendář akcí 2021

ČERVENEC
•	17. 7. Soutěž ve vaření kotlíkových
gulášů – areál Na Hřišti
SRPEN
• Zábava Na Hřišti
•	28. 8. Pohádkový les – Sousedé – areál
Na Hřišti a blízký les
ZÁŘÍ
•	4. 9. 2021 areál Na Hřišti – Slavnostní
předání nového hasičského automobilu – odpolední program pro děti, večer
zábava se skupinou Negativ
•	26. 9. 2021 VI. daskabátská drakiáda – EKOžába, z.s. – louka za školou
a školní
hřiště na odpadu
pečení špekáčků2021
alendář
svozu
2021

office.lasakovi.com
Kalendář svozu
odpadu 2021
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KOTLÍKOVÝCH
GULÁŠŮ
IV. ročn

ík

17.7. 2021

NA HŘIŠTI, Daskabát
Zájemci se mohou přihlásit osobně
u obsluhy nejpozději do 1.7.
Zapálení pod kotlíkama v 10.30 h.
Pro veřejnost od 13.00 h.

– II.pololetí

Připraveno občerstvení a BOHATÁ TOMBOLA.
TOMBOLA.
Vstupné 80 Kč

Vstupné bude použito k pokrytí základních
nákladů všech družstev.
VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME.
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SOUTĚŽ VE VAŘENÍ

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2021
Vážení čtenáři, 4 čísla zpravodaje Otěhřib si můžete
předplatit osobně na obecním úřadě
nebo částku 40 Kč uhradit na

BANKOVNÍ ÚČET 1810476339/0800

variabilní symbol: vaše číslo domu
do poznámky: Otěhřib + vaše jméno
Otěhřib vám bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete také zakoupit na obecním úřadě
a v obecní knihovně.

VODA DO BAZÉNU
Možnost objednat na telefonu:
602 177 333 – Josef Klabík
Upravená chlorovaná voda
8 kubíků vody 1500–1700 Kč.
www.kropickaolomouc.cz

7

8
9
10Otěhřib,
11 číslo12
Daskabátský
zpravodaj
2/2021 13
vydáno 14
dne 25. 6. 2021, periodický tisk územního samosprávného celku obce
Daskabát,
číslem 20
MK ČR 21
E 22075, vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
15 čtvrtletník,
16
17registrován
18 pod19
Redakce: Zdeňka Chodilová, Blanka Plošticová a Ing. Gabriela Kubešová, tel.: 777 632 491. Příspěvky zasílejte na:
22
23
24
25
26
27
28
Z.Chodilova@seznam.cz či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 6. září 2021.
29

30

