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Kalendář svozu odpadu 2021

prosinec

listopad

říjen

kalendář akcí 2021

ŘÍJEN
• 11. 10. Knižní bleší trh – knihovna
• 31. 10. Lampionový průvod – EKOžába
LISTOPAD
• 13. 11. Poslední leč – myslivci
• 8. 11. Deskohraní – knihovna
• 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
• Rozsvícení vánočního stromu
– Hospůdka Na Hřišti
• 7. 12. Tvůrčí dílna – EKOžába
• 13. 12. Vánoční čtení – knihovna
• Koncert – kaplička – pí Maráčková
• Výstava betlémů – místní kaplička
• Silvestrovská oslava – Hospůdka Na
Hřišti
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komunální odpad
komunální odpad + papír kontejnery
plasty – přímo od domu + kontejnery
plasty
+ kontejnery
papír
– přímo
přímoododdomu
domu
+ kontejnery
bioodpad kontejnery – na výzvu celoročně

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2022
Knižní bleší trh
v pondělí 11. října 2021 od 15:30 do 18:00 hodin v obecní knihovně
Máte doma knihy, které by udělaly radost někomu jinému? Přijďte je vyměnit či prodat.
Máte doma knihu, kterou chcete dát do sběru? Přineste nám ji, najdeme jí nový domov.
Těšíme se na setkání všech knihomolů, kterým osud knih není lhostejný.

lampionový průvod
neděle 31. 10. 2021
17.30 hod sraz na hřišti
masky vítány, opékání špekáčků (zajištěny), malování na obličej

18.30 hod odchod průvodu
čas orientační - po setmění, trasa bude vyznačena „dýňáky“

za deště se akce nekoná!

kontakt: 736 628 453, ekozaba@seznam.cz

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.

Nestihli jste sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů?
Občané mikroregionu Bystřička mohou
využít Sběrný dvůr Přáslavice
Provozní doba:
Pondělí /Středa: 15.00–17.00 hodin
Sobota: 9.00–11.00 hodin
Telefon: 734 236 609

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 3/2021 vydáno dne 25. 9. 2021, periodický tisk územního samosprávného celku obce
Daskabát, čtvrtletník, registrován pod číslem MK ČR E 22075, vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
Redakce: Zdeňka Chodilová, Blanka Plošticová a Ing. Gabriela Kubešová, tel.: 777 632 491. Příspěvky zasílejte na:
Z.Chodilova@seznam.cz či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 3. prosince 2021.
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Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou další vydání našeho obecního zpravodaje, ve kterém bych vás rád informoval o dění v naší obci.
V úvodu bych chtěl zmínit oslavu 121. výročí založení hasičského sboru Daskabát, která
se konala první zářijový víkend. Na organizaci akce se podílela jak obec, tak sbor dobrovolných hasičů. Dle ohlasů z řad občanů se akce velmi vydařila. Účast byla veliká a děti si
oslavu moc užily. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webu http://obecdaskabat.
rajce.idnes.cz/. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
A co dalšího se během léta událo v naší obci? Během celých prázdnin se pracovalo na
opravách a údržbě základní a mateřské školy. Došlo k zásadní opravě učebny Barvínkov,
která slouží pro výtvarnou výchovu a kroužky. Byla provedena oprava omítek včetně výmalby, oprava vodo a elektroinstalace.
Ve škole byly vyměněny dveře ve většině učeben a novou výmalbou prošly třídy, chodby
i schodiště. Opravila se vodoinstalace a rozvod teplé vody.
V rámci dotace a spolupráce s mikroregionem Bystřička byl na horním konci „pod kaštanem“ umístěn nový kus mobiliáře – dřevěná lavice pro odpočinek pěších turistů i cyklistů.
Během měsíce září a října proběhne výměna veřejného osvětlení v obci. Akce je financována z dotace a budou vyměněna stávající sodíková světla za úsporná LED světla v souladu
s dotačním titulem Efekt 2021. V rámci výměny VO proběhne i montáž 2 ks ukazatelů rychlosti, které budou umístěny vždy na začátku obce a budou upozorňovat neukázněné řidiče
na překročení rychlosti při vjezdu do naší obce.
Dále bude do konce letošního roku pořízeno vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
obce z dotačního titulu Programu a rozvoje venkova. Například velké a malé nůžkové stany,
pivní sety, pevné stoly s lavicemi, promítací plátno, dataprojektor, židle do knihovny a klubovny pro hasiče a další drobné vybavení.
V závěru úvodníku bych chtěl na základě stížností hromadících se na obecním úřadě
všechny občany požádat a vyzvat, aby byli ohleduplní ke svému okolí a odpad ze svých
zahrad ukládali do hnědých kontejnerů na bioodpad umístěných v obci. Kontejnerů je dostatek na všech sběrných místech a svoz probíhá v pravidelných intervalech. Není tedy důvod
znečišťovat ovzduší sobě ani svým sousedům.
A nakonec, co se týká kulturních akcí do konce letošního roku 2021, není v tuto chvíli
jasné, co se uskuteční a co ne. Budeme vycházet z aktuální situace a včas občany informovat
na obecní vývěsce nebo místním rozhlasem.
Přeji všem občanům krásné a klidné podzimní dny.
Luděk Melničuk, starosta obce

ohlédnutí za kulturními akcemi

informace pro občany
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2021 – informace
Volební místností v obci Daskabát je zasedací místnost v budově
obecního úřadu a volbu lze provést:
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost
ze závažných, zejména zdravotních důvodů přijímá Obecní úřad Daskabát na
tel. čísle 585 358 001 nebo na e-mailu: podatelna@obecdaskabat.cz.

Zprávy z obecní knihovny

Sobota 28. srpna
Pohádkový les
Přes 100 dětí ať už
s rodiči, prarodiči
či samy se zúčastnilo oblíbeného
pochodu okolním
lesem s plněním
nejrůznějších
úkolů a otázek. Jen
to počasí, ke konci
této akce, moc
nepřálo…

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

— Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ

Milí příznivci daskabátské knihovny,
obecní knihovna je po prázdninách, kdy byla uzavřena, opět v provozu od 6. září
2021, každé pondělí od 15.30 do 18.00 hodin v budově obecního úřadu.
Již v tento první den přivítala nedočkavé čtenáře, kteří přišli svou prázdninovou
četbu – knihy vrátit pro další zájemce a zapůjčit si knihy nové.
Knihovna vyhlašuje pro děti výtvarnou soutěž „Moje prázdniny“. Už nyní se na
všechny soutěžní obrázky těšíme. Ze všech výtvarných děl uděláme v knihovně výstavu, kterou zahájíme při společném čtení pozdravů z prázdnin, které proběhne
v měsíci říjnu.
Děti se v podzimním a zimním období
mohou těšit na již tradiční akce – deskohraní, bleší trh, ale i na novinky. Všechny
informace k akcím budou vždy vyvěšeny
na webových stránkách obce v aktualitách,
ale také na těchto stránkách v záložce Obec
a Knihovna. Zároveň budou vyvěšeny na
vývěsce před obecním úřadem.
Přejeme vám příjemné babí léto se zářivým sluncem a vlídné barevné podzimní
dny.
Knihovna obce Daskabát
/2/
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fotoreportáž

Sobota 17. července Gulášfest – 4. ročník proběhl tradičně na místním hřišti.
Vaření kotlíkových gulášů se tentokrát účastnilo 11 týmů. Některé zde vaří opakovaně každý rok, jiné zde byly poprvé. Soutěž nakonec vyhrál tým č. 6 – Los Daskabátos
ve složení Václav Drábek, Jaroslav Šesták, František Gregor a Petr Niesner s hovězím
gulášem. I když se jednalo o tým z Daskabátu, byla to jejich premiéra.
-bpMilé lidičky a také dětičky,
úžasní soutěžící, všichni
naši sponzoři, naše skvělá
poroto a také všichni, co se
podíleli na přípravě
celé této akce.
Chtěla bych vám všem
moc poděkovat za vaši
podporu a překrásný
4. ročník GULÁŠFESTU
NA HŘIŠTI.
I to počasí nám přálo!
Budeme se na vás těšit
na další super akci
na hřišti v Daskabátě!
Vítězný tým – zleva: Jaroslav Šesták, Petr Niesner,
František Gregor a Václav Drábek
/ 14 /

Z našich fotoreportáží vám chceme
přiblížit Noc s Andersenem. Proběhla netradičně bez nocování v knihovně. S dětmi
jsme si společně užili stopovací hru, skládali
jsme lodičky na prázdninové cesty. V podvečer jsme si všichni opékali špekáčky na
školní zahradě a večer, když se setmělo,
divadlo „Stínové tety ve stínu“ představilo
pohádku O veliké řepě.
Poslední otvírací den v knihovně před
prázdninami, který byl ve znamení „velkého“ půjčování knih na prázdniny malými
i velkými čtenáři a již tradičně také programem pro děti „Rozloučení s knihovnou
na prázdniny“, je na dalších fotografiích.
Přišlo vás opravdu mnoho a nás to velmi
těší. Děti v knihovně malovaly, prohlížely

Obecní knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž

„MOJE PRÁZDNINY“
Výtvarná díla mohou nosit děti přímo do knihovny či
na obecní úřad až do 1. 10. 2021.
Vyhodnocení proběhne v obecní knihovně v měsíci
říjnu společně se čtením prázdninových pozdravů a
s výstavou soutěžních obrázků.
Pravidla soutěže: zúčastnit se mohou děti do věku 18 let,
libovolná technika, formát A4. Ze zadní strany prosím
napište – jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a
uvedení věku autora .

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
DASKABÁT

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2021

si nové knižní tituly k půjčení. Každé z dětí
dostalo obálku se známkou, aby do knihovny poslaly pozdravy z prázdnin. A my už
víme, že pozdravy od dětí dorazily.
Před obecním úřadem pak děti soutěžily a malovaly na chodník. Velmi děkujeme maminkám a přátelům, kteří nám při
těchto akcích pomohli.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT

Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Jak to bývá, prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok.
Ale o prázdninách, když děti myslely na hry, zábavu, koupání či
práci, ve škole se to hemžilo zedníky, instalatéry, těmi, kteří přispěli
ke změnám ve škole. A nebylo toho málo. V první třídě se sundalo takzvané „Slunce do škol“, které mělo ušetřit na elektřině a už nesloužilo. V učebně
„Barvínkov“ postavili krásnou kuchyňku pro malé výtvarníky a přivedli teplou vodu tak
jako ve II. třídě.
Malíři vymalovali chodbu základní školy a třídu v mateřské škole, kde paní výtvarnice vyhotovila úplně nový obrázek–strom, pod kterým se děti schovají a budou poslouchat povídání paní učitelky.
Děkujeme Obci Daskabát, pracovníkům i přátelům školy za vstřícnost, dary i provedenou práci.
Školní rok začal testováním žáků. Děti přišly do školní jídelny, kde paní vychovatelka
společně s učitelkami provedla testování antigenními testy. Vše proběhlo v poklidu.
Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro bezpečí a zdraví nás všech. Nadále musíme
dbát hygienických opatření, tak jako to bylo v minulém roce. To znamená pravidelná
dezinfekce rukou, doporučené testování žáků, mírný odstup, v případě nachlazení musí
žáci zůstat doma a vyléčit se.
„Společně jsme zvládli, společně zvládneme.“
Co nás čeká v tomto roce? Je to především učení, které přináší radost z vědění, nové
zkušenosti, dovednosti a kamarády „do nepohody“. Nadále budeme plnit závazky z dotací Šablony II. a Šablony III. Budeme pořádat projektové dny, exkurze a výlety.
Závěrem vám chci popřát příjemné chvilky prožité s těmi nejbližšími a ranec zdraví, fyzického, ale i duševního. Aby protiepidemických opatření ubývalo a obavy z nakažení odezněly.
Eva Maršálková, ředitelka

Opět vás seznámím s akcemi, které se nám podařilo uskutečnit po uvolnění s koronavirem. Výbor se sešel až v květnu a naplánoval akce do konce roku.
První vycházku jsme uskutečnili autobusem na Kozlov a pěšky k pramenu Odry.
Dříve byl pramen skrytý v lese a teď je tam planina, stromy jsou vykácené po napadení
kůrovcem. Je to smutný pohled. V červnu se jelo do Kroměříže na výstavu do zámeckých zahrad. V červenci jsme navštívili hrad Helfštýn.
Na společném setkání v restauraci ve Velkém Újezdě jsme členy seznámili s programem do konce roku, s finanční situací, s akcemi na příští rok a v družné zábavě a díky
dobrému občerstvení jsme se rozloučili s přáním příštího setkání ve zdraví.
V srpnu se jelo autobusem na zájezd do Náměště nad Oslavou. Prohlédly jsme si překrásný zámek, na kterém v letech 1945 až 1947 pobýval Edvard Beneš. V reprezentačních prostorách jsou nádherné tapiserie, historický nábytek, obrazy, porcelán, keramika
a kachlová kamna. Po prohlídce jsme si s průvodkyní prohlédly památky města. Zájezd
se velmi líbil, i slunečné počasí přálo. V září se těšíme, že opět budeme jezdit do divadla,
na koncerty a za kulturou. V podzimních měsících dle situace uskutečníme opět zdravotní procházky po okolí – rozloučení s podzimem. V prosinci zajedeme na vánoční
trhy, setkáme se snad u stromečku u obecního úřadu a na Silvestra u Boudy v lese.
Na závěr chci popřát všem občanům dobré zdraví, štěstí a pohodu v rodinách.
Za výbor SPCCH Marie Dokoupilová

Procházka k pramenu Odry
Výlet do Náměště nad Oslavou

Prvňáci zleva: Danny Kavalíř,
Adam Hric, Michal Horký, Theodor Esson
/4/
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Návštěva hradu Helfštýn
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z našich kronik…

slovem i obrazem

Z kroniky LIDÉ – DOBA – UDÁLOSTI – DASKABÁT 1991–1992

ČESKOMORAVSKÝ MODELÁŘSKÝ SVAZ – LETKA DASKABÁT r. č. 73
Vedení letecko-lodního modelářského klubu LETKA zůstalo v roce 1991 beze změn.
Náčelník – Stanislav Poles (Daskabát)
Hospodář – Vítězslav Divácký (Staměřice)
Člen výboru – Jaroslav Krbeček (Velký Újezd)
Členská základna starších modelářů zůstala nedotčena. Následkem značného
zdražení všech modelářských potřeb a zařízení a zrušení finančních příspěvků od
centrálních orgánů byla činnost LMK v letošním roce minimální. Nekonaly se žádné
soutěže. Jen na podzim uspořádalo vedení klubu dvě drakiády pro děti z Daskabátu
a širokého okolí.
První drakiáda se konala ve Velkém Újezdě. Ceny pro vítěze věnoval obchodník
Leoš Řeháček z Velkého Újezdu, rodák z Daskabátu čp. 104.
Druhá drakiáda proběhla v Daskabátě na louce a poli za školou. Odměny za nejkrásnější draky si modeláři zaplatili ze své kapsy.
Vzhledem k tomu, že během roku z finančních a jiných důvodů většina dětí z obou
modelářských kroužků ztratila zájem v práci pokračovat, hrozí úplné zastavení činZpracovala Blanka Plošticová
nosti klubu.

1. září – začátek nového školního roku 2021/2022

Opravená učebna Barvínkov a chodba ZŠ

Dannyho Kavalíře doprovodili první den
do školy rodiče

www.zsmsdaskabat.cz

Vítězové daskabátské soutěže o nejkrásnějšího draka
/ 12 /
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
LÉTO U MLADÝCH HASIČŮ V DASKABÁTĚ
Je to už více než rok, co je tu s námi koronavirus a poměrně výrazně ovlivňuje životy nás všech. Bohužel ovlivňuje také spolkovou
činnost v naší obci a volnočasové aktivity dětí. Jak už jsem psal minule, současná situace nám neumožňuje se pravidelně scházet, trénovat ani závodit. Proto jsem nesmírně rád, že se podařilo zorganizovat v této zvláštní
době pro naše mladé hasiče příměstský tábor.
Rozhodně to nebylo nic jednoduchého v kvantu různých nařízení, která se navíc
každou chvíli mění, ale za dotační podpory ministerstva školství, které letos mimořádně přispělo na konání tzv. letních kempů pro děti, se nám to nakonec podařilo.
Zázemí pro uskutečnění historicky prvního příměstského tábora v Daskabátě
nám poskytla nově zrekonstruovaná tělocvična místní školy a areál na hřišti.

Každý den ráno dorazili svou legendární Avií také mladí hasiči z Velkého Újezdu.
Společně s nimi, tedy celkem 26 dětí ze dvou obcí, se vydalo vstříc novým prázdninovým dobrodružstvím.
První je čekalo hned první den ráno, a to testování na přítomnost viru Covid-19.
O to se postaral náš tým zdravotníků Tomáš a Katka Pikovi, kteří se starali také o občerstvení. Pro děti byl každý den zajištěn oběd, svačinky i pitný režim. Testování znají
děti již ze školy a pozitivní bylo, že všechny testy vyšly negativní, dokonce i Újezdu.
Dalšími z týmu vedoucích byli Jakub Niesner, Jan Koky, sporťák Hanka Kašparová a instruktoři Míša Hudcová a Jirka Brlka.
Po vzájemném seznámení se děti náhodně rozdělily do týmů, ve kterých proti
sobě následující dny soupeřily v různých hasičských, sportovních ale i vědomostních
soutěžích. První body mohly získat za svou týmovou vlajku a pokřik, do jejichž tvorby se hned pustily a které zdobily každodenní nástupy.
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
VEVERKY Z DASKABÁTU
Ukončení školního roku 2020/2021 proběhlo pro Veverky
na okresní zlaté srnčí trofeji v Drahanovicích-Ludéřově. Soutěže se zúčastnilo 11 Veverek. Navzdory pandemii proběhla
jen stezka ve volné přírodě. Měla širší rozsah znalostí a na závěr
byla poznávačka ptáků a vycpanin. Celou akci provázelo krásné
slunečné počasí. Naštěstí všichni mohli odpočívat na lavičkách v příjemném prostředí stromů v okolí chaty, každý si opekl špekáček, než se vyhlásily
výsledky. Všichni byli jako na trní a čekali na výsledky. Mile nás všechny překvapilo
krásné první místo nejmladší kategorie Maty Šleška z Přáslavic a na 2. místě Pepy
Veselého z Velkého Újezdu. Velká gratulace a poděkování všem Veverkám za účast.
8. září 2021 jsme zahájili první info schůzku v naší klubovně, a otevřeli již
10. ročník našeho kroužku. Do kroužku chodí děti od předškolního věku do ukončení základní školní docházky. Naše klubovna je vybavena trofejemi od našich kamarádů myslivců a přátel přírody. A také vlastním přičiněním. Všem moc děkujeme za
podporu našeho kroužku.
Na schůzku přišli jak rodiče, tak děti a mile nás překvapil počet 30 podaných
přihlášek. Mladší děti povede Kateřina Piková a kroužek bude každou středu od
15.30 do 17.00 hodin. Starší děti povede Zdeňka Chodilová a kroužek bude ve středu
od 15.30 do 17.30 hodin. Kde se sejdeme a kdy budou kroužky, budou vedoucí informovat e-mailem rodiče včas, aby věděli, zda schůzka bude a kde. V průběhu roku se
uskuteční schůzky, zakrmování v lese, veverkovský bál, soutěž Zlatá srnčí trofej, výlet
a ukončení kroužku bývá spaní v lese. Věříme, že nás na našich akcích budou všichni
provázet a nenaruší nám je pandemie.
Myslivosti zdar Veverky Zdeňka a Kačka

www.kmmveverky.cz
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V neděli 19. září ve 12.00 hodin došlo
k uctění památky dvou zesnulých hasičů
jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Koryčany při výbuchu rodinného
domu v Koryčanech.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast
rodinám a pozůstalým minutou ticha.
JSDH Daskabát

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Po zimě, která byla po předchozích letech bohatší
na sněhovou nadílku, se myslivci z Honebního společenstva Daskabát začali naplno věnovat sezonním povinnostem.
Po pravidelném jarním sčítání zvěře a členské schůzi nastal čas obnovy a oprav mysliveckých a přikrmovacích zařízení. V červnu, který je měsícem rození mláďat
a v honitbě by měl být zachováván maximální klid, se
myslivci ve spolupráci s dětmi z kroužku Veverek věnovali záchraně srnčat při senosečích.
V Daskabátě využíváme akusticko-optických
a v menší míře i pachových zradidel již několik let se znatelnou úspěšností. Tato operace však vyžaduje těsnou spolupráci se zemědělci, neboť zradidla je nutné aplikovat
noc před plánovanou senosečí. Ne vždy se to však podaří, např. z důvodu klimatických podmínek. Bohužel některé zemědělské subjekty trvale i přes opakované urgence a zákonnou povinnost senoseče myslivcům nehlásí a dochází pak ke zcela zbytečným ztrátám na zvěři, způsobené zemědělskou technikou a lidskou lhostejností.
Obdobně se chovají i „pejskaři“, kteří nechávají své psy bez kontroly volně pobíhat
v honitbě a mláďata zvěře ponechávají svým čtyřnohým miláčkům na hraní. V řadě případů jsme pak za slušné upozornění odměněni kulometnou palbou vulgarismů. Bohužel.
Období dozrávání zemědělských plodin s sebou nese i snahu myslivců minimalizovat škody na plodinách způsobených černou zvěří. Na řadu exponovaných míst
byla dočasně umístěna mobilní lovecká zařízení a členové se pravidelně střídali „na
stráži“. Na hranici některých ploch byly umístěny i pachové ohradníky (viz foto).
Dalším úkolem myslivců během letní sezony je zajištění jadrného a objemného
krmiva pro zvěř (sena a letniny) na zimu.
Myslivci pravidelně spolupracují s dalšími organizacemi v obci (KMM Veverky,
SDH, MŠ a ZŠ Daskabát, spolek EKOžába a spolek Sousedé).
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Táborový program byl laděn spíše sportovně se zaměřením na disciplíny požárního sportu a kolektivní pohybové hry. Podívali jsme se i za hranice katastru obce při
návštěvě zoo na Svatém Kopečku a přilehlého lanového centra.
Nechyběla ukázka
hasičské techniky a práce záchranářů, a tak se
děti dozvěděly i něco
nového a zajímavého.
Týden nám utekl
jako voda. Té naštěstí
z mraků moc nespadlo, a tak jsme si v pátek
mohli užít pořádnou
vodní bitvu. Zbývalo
už jen rozdat medaile,
a první ročník byl minulostí.
Do toho dalšího máme ještě co zlepšovat, ale moc si vážím kladných ohlasů od rodičů, podpory školy
a obce. Velký dík patří také vedoucím a hasičům z Velkého Újezdu za spolupráci, na
kterou doufám příští rok navážeme.
Za tým vedoucích Jakub Niesner
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Hasičské slavnosti u příležitosti 121. výročí založení sboru

Do příprav oslav se zapojil celý sbor,
od nejmenších členů až po zkušené pracovníky. Ve spolupráci s panem starostou
a hospůdkou Na hřišti se podařilo zajistit
velké stany pro případ nepříznivého počasí. Naštěstí nebyly potřeba, ale poskytovaly příjemný stín před slunečními paprsky
mariánského léta. Případnou žízeň mohli
návštěvníci uhasit pivem či nealkem u výdejního okénka paní Šťastné. Pokud přišla
chuť na něco ostřejšího, postarali se o to
hasiči. Stejně tak o jídlo. Na své si přišli nejen příznivci
grilování a uzení, ale v nabídce byly i myslivecké speciality od místních myslivců.
Kdo měl vycházky na večer, mohl protančit jednu
z posledních letních nocí s místní skupinou NEGATIV,
která by možná bývala hrála až do rána, nebýt záškodníků, kteří se postarali o předčasné ukončení.
Dříve narození ví, že máme s pořádáním podobných
akcí dlouholeté zkušenosti, byla to ale pro nás všechny
hasiče těžká zkouška po dlouhé covidové pauze bez pořádání kulturních akcí. Některé věci jako třeba zázemí
ovlivnit nemůžeme, přesto jsme se snažili vytvořit příjemné pohodové prostředí a zajímavý program.
Závěrem už jen velké díky panu starostovi, zastupitelům obce a paní Šťastné na hřišti za trpělivost s námi.
Všem hasičům, jejich rodinám, a hlavně vám spoluobčanům, že jste přišli.
Jednatel SDH Daskabát Jakub Niesner

První sobota měsíce září patřila místním hasičům, kteří slavili 121 let od založení
svého dobrovolnického spolku. Bývalo by to výročí kulaté, kdyby nebyl covid, a tak
musely být oslavy přesunuty na letošní rok, kdy už je situace klidnější.
U příležitosti tohoto krásného výročí proběhlo slavnostní předání nového zásahového automobilu, který se stal pro mnohé členy výjezdové jednotky splněným snem.
Získat ho nebylo jednoduché ani levné, proto patří obrovské díky zejména obecnímu
zastupitelstvu a členům sboru, kteří se na
pořizování podíleli. Doufejme, že bude
u požárů potřeba co nejméně a využijí ho
hlavně mladí hasiči při reprezentaci obce
Daskabát na soutěžích.
Po slavnostním předání od pana starosty obce veliteli hasičů nám ho pro jistotu posvětil pan farář, který připomněl
dlouhou tradici hasičů v boji s přírodními živly a popřál nám šťastný návrat od
zásahu domů ke svým rodinám. Ceremoniál zakončilo společné focení celého sboru
s novou čtyřválcovou kráskou.
Program oslav pokračoval ukázkou mladých hasičů ve zdolávání opravdového
požáru. Obvodové stěny a střechu z domečku pro
trpaslíky se sice zachránit nepovedlo, přivolaný
statik ale shledal nosnou konstrukci neporušenou,
takže stačí jen znovu opláštit.
Nejen hasičská drobotina, ale všichni, kterým
začala zase škola, se mohli vydovádět v pěně, kterou pro děti připravili hasiči z Velké Bystřice. Ti
spolu s kolegy z Velkého Újezdu přijeli ukázat
svou zásahovou techniku.
Řidiči, cyklisté a chodci, malí i velcí, se ledacos
dozvěděli u stánku bezpečné jízdy BESIP. Třeba
jaké to je řídit pod vlivem omamných látek. Prosím, tohle doma nezkoušejte.
Členové naší výjezdové jednotky si připravili ukázku, jak postupovat při hašení oleje, která
v právě probíhající bramborákové sezoně možná
někomu zachránila kuchyň. Vyvrcholením celého odpoledne byla hasičská tombola se spoustou
zajímavých cen od sponzorů a přátel sdružení
hasičů v Daskabátě. Všem jim moc děkujeme za
podporu.
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
LÉTO U MLADÝCH HASIČŮ V DASKABÁTĚ
Je to už více než rok, co je tu s námi koronavirus a poměrně výrazně ovlivňuje životy nás všech. Bohužel ovlivňuje také spolkovou
činnost v naší obci a volnočasové aktivity dětí. Jak už jsem psal minule, současná situace nám neumožňuje se pravidelně scházet, trénovat ani závodit. Proto jsem nesmírně rád, že se podařilo zorganizovat v této zvláštní
době pro naše mladé hasiče příměstský tábor.
Rozhodně to nebylo nic jednoduchého v kvantu různých nařízení, která se navíc
každou chvíli mění, ale za dotační podpory ministerstva školství, které letos mimořádně přispělo na konání tzv. letních kempů pro děti, se nám to nakonec podařilo.
Zázemí pro uskutečnění historicky prvního příměstského tábora v Daskabátě
nám poskytla nově zrekonstruovaná tělocvična místní školy a areál na hřišti.

Každý den ráno dorazili svou legendární Avií také mladí hasiči z Velkého Újezdu.
Společně s nimi, tedy celkem 26 dětí ze dvou obcí, se vydalo vstříc novým prázdninovým dobrodružstvím.
První je čekalo hned první den ráno, a to testování na přítomnost viru Covid-19.
O to se postaral náš tým zdravotníků Tomáš a Katka Pikovi, kteří se starali také o občerstvení. Pro děti byl každý den zajištěn oběd, svačinky i pitný režim. Testování znají
děti již ze školy a pozitivní bylo, že všechny testy vyšly negativní, dokonce i Újezdu.
Dalšími z týmu vedoucích byli Jakub Niesner, Jan Koky, sporťák Hanka Kašparová a instruktoři Míša Hudcová a Jirka Brlka.
Po vzájemném seznámení se děti náhodně rozdělily do týmů, ve kterých proti
sobě následující dny soupeřily v různých hasičských, sportovních ale i vědomostních
soutěžích. První body mohly získat za svou týmovou vlajku a pokřik, do jejichž tvorby se hned pustily a které zdobily každodenní nástupy.
/6/
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
VEVERKY Z DASKABÁTU
Ukončení školního roku 2020/2021 proběhlo pro Veverky
na okresní zlaté srnčí trofeji v Drahanovicích-Ludéřově. Soutěže se zúčastnilo 11 Veverek. Navzdory pandemii proběhla
jen stezka ve volné přírodě. Měla širší rozsah znalostí a na závěr
byla poznávačka ptáků a vycpanin. Celou akci provázelo krásné
slunečné počasí. Naštěstí všichni mohli odpočívat na lavičkách v příjemném prostředí stromů v okolí chaty, každý si opekl špekáček, než se vyhlásily
výsledky. Všichni byli jako na trní a čekali na výsledky. Mile nás všechny překvapilo
krásné první místo nejmladší kategorie Maty Šleška z Přáslavic a na 2. místě Pepy
Veselého z Velkého Újezdu. Velká gratulace a poděkování všem Veverkám za účast.
8. září 2021 jsme zahájili první info schůzku v naší klubovně, a otevřeli již
10. ročník našeho kroužku. Do kroužku chodí děti od předškolního věku do ukončení základní školní docházky. Naše klubovna je vybavena trofejemi od našich kamarádů myslivců a přátel přírody. A také vlastním přičiněním. Všem moc děkujeme za
podporu našeho kroužku.
Na schůzku přišli jak rodiče, tak děti a mile nás překvapil počet 30 podaných
přihlášek. Mladší děti povede Kateřina Piková a kroužek bude každou středu od
15.30 do 17.00 hodin. Starší děti povede Zdeňka Chodilová a kroužek bude ve středu
od 15.30 do 17.30 hodin. Kde se sejdeme a kdy budou kroužky, budou vedoucí informovat e-mailem rodiče včas, aby věděli, zda schůzka bude a kde. V průběhu roku se
uskuteční schůzky, zakrmování v lese, veverkovský bál, soutěž Zlatá srnčí trofej, výlet
a ukončení kroužku bývá spaní v lese. Věříme, že nás na našich akcích budou všichni
provázet a nenaruší nám je pandemie.
Myslivosti zdar Veverky Zdeňka a Kačka

www.kmmveverky.cz
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2021

/ 11 /

z našich kronik…

slovem i obrazem

Z kroniky LIDÉ – DOBA – UDÁLOSTI – DASKABÁT 1991–1992

ČESKOMORAVSKÝ MODELÁŘSKÝ SVAZ – LETKA DASKABÁT r. č. 73
Vedení letecko-lodního modelářského klubu LETKA zůstalo v roce 1991 beze změn.
Náčelník – Stanislav Poles (Daskabát)
Hospodář – Vítězslav Divácký (Staměřice)
Člen výboru – Jaroslav Krbeček (Velký Újezd)
Členská základna starších modelářů zůstala nedotčena. Následkem značného
zdražení všech modelářských potřeb a zařízení a zrušení finančních příspěvků od
centrálních orgánů byla činnost LMK v letošním roce minimální. Nekonaly se žádné
soutěže. Jen na podzim uspořádalo vedení klubu dvě drakiády pro děti z Daskabátu
a širokého okolí.
První drakiáda se konala ve Velkém Újezdě. Ceny pro vítěze věnoval obchodník
Leoš Řeháček z Velkého Újezdu, rodák z Daskabátu čp. 104.
Druhá drakiáda proběhla v Daskabátě na louce a poli za školou. Odměny za nejkrásnější draky si modeláři zaplatili ze své kapsy.
Vzhledem k tomu, že během roku z finančních a jiných důvodů většina dětí z obou
modelářských kroužků ztratila zájem v práci pokračovat, hrozí úplné zastavení činZpracovala Blanka Plošticová
nosti klubu.

1. září – začátek nového školního roku 2021/2022

Opravená učebna Barvínkov a chodba ZŠ

Dannyho Kavalíře doprovodili první den
do školy rodiče

www.zsmsdaskabat.cz

Vítězové daskabátské soutěže o nejkrásnějšího draka
/ 12 /
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT

Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Jak to bývá, prázdniny utekly jako voda a začal nový školní rok.
Ale o prázdninách, když děti myslely na hry, zábavu, koupání či
práci, ve škole se to hemžilo zedníky, instalatéry, těmi, kteří přispěli
ke změnám ve škole. A nebylo toho málo. V první třídě se sundalo takzvané „Slunce do škol“, které mělo ušetřit na elektřině a už nesloužilo. V učebně
„Barvínkov“ postavili krásnou kuchyňku pro malé výtvarníky a přivedli teplou vodu tak
jako ve II. třídě.
Malíři vymalovali chodbu základní školy a třídu v mateřské škole, kde paní výtvarnice vyhotovila úplně nový obrázek–strom, pod kterým se děti schovají a budou poslouchat povídání paní učitelky.
Děkujeme Obci Daskabát, pracovníkům i přátelům školy za vstřícnost, dary i provedenou práci.
Školní rok začal testováním žáků. Děti přišly do školní jídelny, kde paní vychovatelka
společně s učitelkami provedla testování antigenními testy. Vše proběhlo v poklidu.
Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro bezpečí a zdraví nás všech. Nadále musíme
dbát hygienických opatření, tak jako to bylo v minulém roce. To znamená pravidelná
dezinfekce rukou, doporučené testování žáků, mírný odstup, v případě nachlazení musí
žáci zůstat doma a vyléčit se.
„Společně jsme zvládli, společně zvládneme.“
Co nás čeká v tomto roce? Je to především učení, které přináší radost z vědění, nové
zkušenosti, dovednosti a kamarády „do nepohody“. Nadále budeme plnit závazky z dotací Šablony II. a Šablony III. Budeme pořádat projektové dny, exkurze a výlety.
Závěrem vám chci popřát příjemné chvilky prožité s těmi nejbližšími a ranec zdraví, fyzického, ale i duševního. Aby protiepidemických opatření ubývalo a obavy z nakažení odezněly.
Eva Maršálková, ředitelka

Opět vás seznámím s akcemi, které se nám podařilo uskutečnit po uvolnění s koronavirem. Výbor se sešel až v květnu a naplánoval akce do konce roku.
První vycházku jsme uskutečnili autobusem na Kozlov a pěšky k pramenu Odry.
Dříve byl pramen skrytý v lese a teď je tam planina, stromy jsou vykácené po napadení
kůrovcem. Je to smutný pohled. V červnu se jelo do Kroměříže na výstavu do zámeckých zahrad. V červenci jsme navštívili hrad Helfštýn.
Na společném setkání v restauraci ve Velkém Újezdě jsme členy seznámili s programem do konce roku, s finanční situací, s akcemi na příští rok a v družné zábavě a díky
dobrému občerstvení jsme se rozloučili s přáním příštího setkání ve zdraví.
V srpnu se jelo autobusem na zájezd do Náměště nad Oslavou. Prohlédly jsme si překrásný zámek, na kterém v letech 1945 až 1947 pobýval Edvard Beneš. V reprezentačních prostorách jsou nádherné tapiserie, historický nábytek, obrazy, porcelán, keramika
a kachlová kamna. Po prohlídce jsme si s průvodkyní prohlédly památky města. Zájezd
se velmi líbil, i slunečné počasí přálo. V září se těšíme, že opět budeme jezdit do divadla,
na koncerty a za kulturou. V podzimních měsících dle situace uskutečníme opět zdravotní procházky po okolí – rozloučení s podzimem. V prosinci zajedeme na vánoční
trhy, setkáme se snad u stromečku u obecního úřadu a na Silvestra u Boudy v lese.
Na závěr chci popřát všem občanům dobré zdraví, štěstí a pohodu v rodinách.
Za výbor SPCCH Marie Dokoupilová

Procházka k pramenu Odry
Výlet do Náměště nad Oslavou

Prvňáci zleva: Danny Kavalíř,
Adam Hric, Michal Horký, Theodor Esson
/4/

Učebna I. třídy
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Návštěva hradu Helfštýn
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2021
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fotoreportáž

Sobota 17. července Gulášfest – 4. ročník proběhl tradičně na místním hřišti.
Vaření kotlíkových gulášů se tentokrát účastnilo 11 týmů. Některé zde vaří opakovaně každý rok, jiné zde byly poprvé. Soutěž nakonec vyhrál tým č. 6 – Los Daskabátos
ve složení Václav Drábek, Jaroslav Šesták, František Gregor a Petr Niesner s hovězím
gulášem. I když se jednalo o tým z Daskabátu, byla to jejich premiéra.
-bpMilé lidičky a také dětičky,
úžasní soutěžící, všichni
naši sponzoři, naše skvělá
poroto a také všichni, co se
podíleli na přípravě
celé této akce.
Chtěla bych vám všem
moc poděkovat za vaši
podporu a překrásný
4. ročník GULÁŠFESTU
NA HŘIŠTI.
I to počasí nám přálo!
Budeme se na vás těšit
na další super akci
na hřišti v Daskabátě!
Vítězný tým – zleva: Jaroslav Šesták, Petr Niesner,
František Gregor a Václav Drábek
/ 14 /

Z našich fotoreportáží vám chceme
přiblížit Noc s Andersenem. Proběhla netradičně bez nocování v knihovně. S dětmi
jsme si společně užili stopovací hru, skládali
jsme lodičky na prázdninové cesty. V podvečer jsme si všichni opékali špekáčky na
školní zahradě a večer, když se setmělo,
divadlo „Stínové tety ve stínu“ představilo
pohádku O veliké řepě.
Poslední otvírací den v knihovně před
prázdninami, který byl ve znamení „velkého“ půjčování knih na prázdniny malými
i velkými čtenáři a již tradičně také programem pro děti „Rozloučení s knihovnou
na prázdniny“, je na dalších fotografiích.
Přišlo vás opravdu mnoho a nás to velmi
těší. Děti v knihovně malovaly, prohlížely

Obecní knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž

„MOJE PRÁZDNINY“
Výtvarná díla mohou nosit děti přímo do knihovny či
na obecní úřad až do 1. 10. 2021.
Vyhodnocení proběhne v obecní knihovně v měsíci
říjnu společně se čtením prázdninových pozdravů a
s výstavou soutěžních obrázků.
Pravidla soutěže: zúčastnit se mohou děti do věku 18 let,
libovolná technika, formát A4. Ze zadní strany prosím
napište – jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a
uvedení věku autora .

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
DASKABÁT

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2021

si nové knižní tituly k půjčení. Každé z dětí
dostalo obálku se známkou, aby do knihovny poslaly pozdravy z prázdnin. A my už
víme, že pozdravy od dětí dorazily.
Před obecním úřadem pak děti soutěžily a malovaly na chodník. Velmi děkujeme maminkám a přátelům, kteří nám při
těchto akcích pomohli.

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2021
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ohlédnutí za kulturními akcemi

informace pro občany
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2021 – informace
Volební místností v obci Daskabát je zasedací místnost v budově
obecního úřadu a volbu lze provést:
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.
Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost
ze závažných, zejména zdravotních důvodů přijímá Obecní úřad Daskabát na
tel. čísle 585 358 001 nebo na e-mailu: podatelna@obecdaskabat.cz.

Zprávy z obecní knihovny

Sobota 28. srpna
Pohádkový les
Přes 100 dětí ať už
s rodiči, prarodiči
či samy se zúčastnilo oblíbeného
pochodu okolním
lesem s plněním
nejrůznějších
úkolů a otázek. Jen
to počasí, ke konci
této akce, moc
nepřálo…

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.“

— Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ

Milí příznivci daskabátské knihovny,
obecní knihovna je po prázdninách, kdy byla uzavřena, opět v provozu od 6. září
2021, každé pondělí od 15.30 do 18.00 hodin v budově obecního úřadu.
Již v tento první den přivítala nedočkavé čtenáře, kteří přišli svou prázdninovou
četbu – knihy vrátit pro další zájemce a zapůjčit si knihy nové.
Knihovna vyhlašuje pro děti výtvarnou soutěž „Moje prázdniny“. Už nyní se na
všechny soutěžní obrázky těšíme. Ze všech výtvarných děl uděláme v knihovně výstavu, kterou zahájíme při společném čtení pozdravů z prázdnin, které proběhne
v měsíci říjnu.
Děti se v podzimním a zimním období
mohou těšit na již tradiční akce – deskohraní, bleší trh, ale i na novinky. Všechny
informace k akcím budou vždy vyvěšeny
na webových stránkách obce v aktualitách,
ale také na těchto stránkách v záložce Obec
a Knihovna. Zároveň budou vyvěšeny na
vývěsce před obecním úřadem.
Přejeme vám příjemné babí léto se zářivým sluncem a vlídné barevné podzimní
dny.
Knihovna obce Daskabát
/2/
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Kalendář svozu odpadu 2021

prosinec

listopad

říjen

kalendář akcí 2021

ŘÍJEN
• 11. 10. Knižní bleší trh – knihovna
• 31. 10. Lampionový průvod – EKOžába
LISTOPAD
• 13. 11. Poslední leč – myslivci
• 8. 11. Deskohraní – knihovna
• 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
• Rozsvícení vánočního stromu
– Hospůdka Na Hřišti
• 7. 12. Tvůrčí dílna – EKOžába
• 13. 12. Vánoční čtení – knihovna
• Koncert – kaplička – pí Maráčková
• Výstava betlémů – místní kaplička
• Silvestrovská oslava – Hospůdka Na
Hřišti
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komunální odpad
komunální odpad + papír kontejnery
plasty – přímo od domu + kontejnery
plasty
+ kontejnery
papír
– přímo
přímoododdomu
domu
+ kontejnery
bioodpad kontejnery – na výzvu celoročně

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2022
Knižní bleší trh
v pondělí 11. října 2021 od 15:30 do 18:00 hodin v obecní knihovně
Máte doma knihy, které by udělaly radost někomu jinému? Přijďte je vyměnit či prodat.
Máte doma knihu, kterou chcete dát do sběru? Přineste nám ji, najdeme jí nový domov.
Těšíme se na setkání všech knihomolů, kterým osud knih není lhostejný.

lampionový průvod
neděle 31. 10. 2021
17.30 hod sraz na hřišti
masky vítány, opékání špekáčků (zajištěny), malování na obličej

18.30 hod odchod průvodu
čas orientační - po setmění, trasa bude vyznačena „dýňáky“

za deště se akce nekoná!

kontakt: 736 628 453, ekozaba@seznam.cz

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.

Nestihli jste sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů?
Občané mikroregionu Bystřička mohou
využít Sběrný dvůr Přáslavice
Provozní doba:
Pondělí /Středa: 15.00–17.00 hodin
Sobota: 9.00–11.00 hodin
Telefon: 734 236 609

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 3/2021 vydáno dne 25. 9. 2021, periodický tisk územního samosprávného celku obce
Daskabát, čtvrtletník, registrován pod číslem MK ČR E 22075, vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
Redakce: Zdeňka Chodilová, Blanka Plošticová a Ing. Gabriela Kubešová, tel.: 777 632 491. Příspěvky zasílejte na:
Z.Chodilova@seznam.cz či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 3. prosince 2021.

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává obec Daskabát

www.obecdaskabat.cz

č. 3/2021

Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou další vydání našeho obecního zpravodaje, ve kterém bych vás rád informoval o dění v naší obci.
V úvodu bych chtěl zmínit oslavu 121. výročí založení hasičského sboru Daskabát, která
se konala první zářijový víkend. Na organizaci akce se podílela jak obec, tak sbor dobrovolných hasičů. Dle ohlasů z řad občanů se akce velmi vydařila. Účast byla veliká a děti si
oslavu moc užily. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webu http://obecdaskabat.
rajce.idnes.cz/. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
A co dalšího se během léta událo v naší obci? Během celých prázdnin se pracovalo na
opravách a údržbě základní a mateřské školy. Došlo k zásadní opravě učebny Barvínkov,
která slouží pro výtvarnou výchovu a kroužky. Byla provedena oprava omítek včetně výmalby, oprava vodo a elektroinstalace.
Ve škole byly vyměněny dveře ve většině učeben a novou výmalbou prošly třídy, chodby
i schodiště. Opravila se vodoinstalace a rozvod teplé vody.
V rámci dotace a spolupráce s mikroregionem Bystřička byl na horním konci „pod kaštanem“ umístěn nový kus mobiliáře – dřevěná lavice pro odpočinek pěších turistů i cyklistů.
Během měsíce září a října proběhne výměna veřejného osvětlení v obci. Akce je financována z dotace a budou vyměněna stávající sodíková světla za úsporná LED světla v souladu
s dotačním titulem Efekt 2021. V rámci výměny VO proběhne i montáž 2 ks ukazatelů rychlosti, které budou umístěny vždy na začátku obce a budou upozorňovat neukázněné řidiče
na překročení rychlosti při vjezdu do naší obce.
Dále bude do konce letošního roku pořízeno vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
obce z dotačního titulu Programu a rozvoje venkova. Například velké a malé nůžkové stany,
pivní sety, pevné stoly s lavicemi, promítací plátno, dataprojektor, židle do knihovny a klubovny pro hasiče a další drobné vybavení.
V závěru úvodníku bych chtěl na základě stížností hromadících se na obecním úřadě
všechny občany požádat a vyzvat, aby byli ohleduplní ke svému okolí a odpad ze svých
zahrad ukládali do hnědých kontejnerů na bioodpad umístěných v obci. Kontejnerů je dostatek na všech sběrných místech a svoz probíhá v pravidelných intervalech. Není tedy důvod
znečišťovat ovzduší sobě ani svým sousedům.
A nakonec, co se týká kulturních akcí do konce letošního roku 2021, není v tuto chvíli
jasné, co se uskuteční a co ne. Budeme vycházet z aktuální situace a včas občany informovat
na obecní vývěsce nebo místním rozhlasem.
Přeji všem občanům krásné a klidné podzimní dny.
Luděk Melničuk, starosta obce

