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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

držíte v rukou poslední letošní vydání našeho obecního čtvrtletníku, který jako již
tradičně vychází v čase adventním. V nadcházejících dnech nás čekají vánoční svátky
a letošní rok se již pomalu chýlí ke svému konci.
Jako každý rok, tak i letos v tomto čase pro vás máme připravené nové kalendáře našeho Mikroregionu Bystřička. Tentokrát jejich předání bohužel nemohlo proběhnout u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku, ale máte možnost si je vyzvednout v naší obecní
knihovně. Rovněž si zde můžete vyzvednout malou drobnost, ručně vyrobené perníčky.
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Otěhřibu, byl z větší části dokončen
projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, který bych vám rád objasnil podrobněji.
Stávající osvětlení bylo nahrazeno LED osvětlením. Na hlavní ulici jsou použity světelné
zdroje o příkonu 49 W se speciální vyzařovací optikou s inteligentním stmíváním během noci. V bočních uličkách jsou použity LED světla o příkonu 30 W a 18 W. Celková
cena projektu činila 1 158 322 Kč. Projekt byl podpořen z dotačního titulu ministerstva
průmyslu a obchodu EFEKT 2021 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení částkou 656 454 Kč. Zbývá tedy závěrečné hodnocení akce a vyhodnocení
celého projektu dle skutečného provedení.
V rámci obnovy osvětlení jsme se rozhodli osvítit i dolní rybník, což bude možné
využít především při zimních sportech. Firma ELNERMONT, s.r.o., zde nainstalovala
6 ks LED reflektorů o příkonu 6×100W na celkem třech osvětlovacích stožárech.
V rámci rekonstrukce osvětlení byly instalovány již dříve zmiňované ukazatele rychlosti. Pevně věříme, že instalace ukazatelů bude mít pozitivní vliv na dodržování maximální povolené rychlosti v obci, a tudíž na zvýšení bezpečnosti všech občanů naší obce.
A dle výpovědí mnohých z vás, se tak již děje.
V měsíci říjnu a listopadu proběhla menší rekonstrukce a opravy v klubovně obecní hasičské zbrojnice. Byl zde opraven strop, elektroinstalace, proběhla výmalba stěn
a z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu byly pořízeny nové
stoly, židle a skříně.
Tyto zrekonstruované prostory klubovny mohou ke své činnosti či schůzkám využívat všechny spolky působící v obci. Bližší informace a rezervace prostoru jsou na podatelně OÚ.

Na podzim jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení některých dotačních titulů, které jsme
žádali. Je to dotace z Olomouckého kraje na knihovnu a dotace na pořízení herních prvků
pro děti na hřiště. Nákup drobného vybavení do knihovny již proběhl a instalace herních
prvků na hřiště bude realizována v jarních měsících příštího roku. Také byl dokončen nákup vybavení (pivní sety, stany, stoly s lavicemi, dataprojektor, plátno, židle) pro spolkovou
činnost z dotačního titulu SZIF, nyní probíhá konečná administrace dotace.
V závěru úvodníku bych vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce chtěl popřát krásné vánoční svátky plné klidu a rodinné pohody se svými blízkými. A v novém
roce vám přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně sil. Chceme vám všem poděkovat
za vaši podporu a přízeň.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
Úřední hodiny Obecního úřadu Daskabát:

poslední úřední den 20. 12. 2021 | první úřední den 3. 1. 2022
Telefon starosta: 739 369 712
E-mail: podatelna@obecdaskabat.cz

Telefon podatelna: 724 189 229
Datová schránka: 7aqbktg

Nové prvky u cyklostezky
Na podporu cykloturistiky
a turistiky jsou instalovány
nové dřevěné prvky v těsné
blízkosti cyklostezky pořízené s podporou Mikroregionu
Bystřička. Lavička, stojan na
kolo a odpadkový koš na horním konci, informační tabule
s vyznačením cyklotras a historií obce u horní autobusové zastávky.
Poděkování
Zastupitelstvo obce děkuje paní Hance Kvapilové a paní Milušce Miklíkové za pomoc
při pečení vánočních perníčků pro občany
Daskabátu a děti ze ZŠ a MŠ Daskabát.
Dotace
 Obec Daskabát obdržela dotaci z Olomouckého kraje
ve výši 50 000 Kč na projekt „Rozšíření sportovního
areálu o prvky rozvíjející sportovní aktivity dětí“.
 Obec Daskabát obdržela dotaci z Olomouckého kraje ve výši 35 000 Kč na projekt
„Pořízení vybavení pro rozšíření čtenářského koutku knihovny obce Daskabát“.
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Radar
Ukazatel rychlosti JDR 400 S pracuje
na principu Dopplerova radaru, dobíjen je v noci z veřejného osvětlení.
Měří ze vzdálenosti již 360 metrů
a pořizovací cena byla necelých 140
tisíc korun. V obci jsou umístěny dva
radary.

Hasičská zbrojnice – zrekonstruované prostory

Knihovna obce Daskabát přeje všem svým
návštěvníkům krásné Vánoce a v novém roce
pevné zdraví, čas na sebe, své blízké a na vše,
co je Vám milé.
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Velmi děkujeme všem přátelům a podporovatelům
knihovny a všem našim velkým i malým návštěvníkům.
Knihovna obce Daskabát
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DÁMY pondělí  středa
PÁNI úterý  neděle
Vstupy: 16.00–17.30 h.
17.45–19.15 h.
19.30–21.00 h.
Maximální počet 10 osob

Daskabát 161 (budova bývalé Jednoty)
Cena 250 Kč / 1,5 hodiny
(v ceně ručník + prostěradlo)
Nutná rezervace na tel. čísle:

Bližší informace na tel. čísle: 602 269 503Připravujeme:
nebo e-mailu: bwf@comtrade.cz

602 269 503
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FITNESS
pravidelné cvičení, kruhové tréninky atd.
BOWLING
možnost pronájmu prostor
na firemní akce, rodinné oslavy atd.

BWF
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RESTAURANTs.r.o.

 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Vánoce se blíží, všude je to znát, vánoční strom bude, u nás
doma stát.
Nejen tuhle básničku se naše děti ve školce naučily. S dětmi
si užíváme tohle předvánoční adventní období, zpíváme koledy,
učíme se vánoční a zimní básně, tvoříme. No prostě i v tento čas/nečas nezahálíme.
Měli jsme ve školce od začátku školního roku spoustu akcí a návštěv. Přijela k nám
dvě divadla s veselou pohádkou, proběhla výstava ovoce a (bio) zeleniny v šatně MŠ
(ovoce jsme mezi děti podělily, ze zeleniny si děti uvařily polévku), relaxovali jsme
u muzikoterapie s tématem „Podzimní tóny“.
Z dětí se na chvíli stali „Malí inženýři“ a „Malí architekti“, za lesní pedagogikou
jsme jeli na výlet na Svatý Kopeček. Přijela k nám paní Pacovská s nabitým a pestrým
programem „Život jako v úle“. Sférické kino zaujalo nejen děti, ale i paní učitelky.
Dlabali jsme dýně, které vyzdobily lampionový
průvod. Vyráběli jsme
dárečky pro prodej na vánoční jarmark. S profesionálním fotografem se děti
na okamžik staly fotografy
a modely zároveň. A jako
modelové stály děti při
dobrovolném vánočním
focení. Pekli jsme vánoční
perníčky. S lektorkou Kristýnkou zkusily počátky anglického jazyka. No byla toho
spousta, snad jsem na něco nezapomněla, a to ještě není konec roku, určitě ještě
nějaká akce proběhne (pokud situace dovolí), ale nechci předbíhat. O školní nadílce
a možná i Mikulášské návštěvě se dozvíte více v příštím vydání Otěhřibu.
Děkujeme všem za podporu a zvládnutí roku 2021.
Mějte krásné Vánoce, klidného silvestra a v novém
roce přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky, spokojenosti,
optimismu, energie, úsměvů, úspěchů a rodinné pohody.
Kolektiv MŠ
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Během podzimních dnů nového školního roku 2021/2022 se v naší školní družině
uskutečnilo celkem osm projektových dnů. Děti se pod vedením externích pracovníků
z nejrůznějších vzdělávacích oblastí zúčastnily akcí, které jim formou zážitkové pedagogiky poskytly nové prožitky a vědomosti.
Naše první cesta za poznáním vedla do Arcibiskupského paláce v Olomouci, kde jsme
si s průvodcem prohlédli sály, dobový nábytek
a náboženské předměty.
Na další akci si pod vedením profesionálního fotografa všechny děti mohly vyzkoušet
focení digitálním zrcadlovým fotoaparátem,
pózování i společnou přípravu fotopozadí.
Pozornost dětí upoutala akce s „Farmou kolem světa“, která jim pomohla objevovat souvislosti farmaření u nás i ve světě.
Malování abstraktních obrázků a kreseb?
Nic není nemožné, pod vedením anglického rodilého mluvčího dětská fantazie nebrala konce.
Krásné počasí nás zavedlo do lesa na Svatém
Kopečku u Olomouce, kde jsme se hravou formou lesní pedagogiky zúčastnili zážitkové výuky o lesní fauně a flóře.
Mimořádným zážitkem bylo pro nás sledování vědeckých dokumentů v kupoli projekčního systému sférického kina. Nadšení dětí a jejich zvídavé otázky vytvořily nezapomenutelnou atmosféru.
Návštěva obecní knihovny nás okouzlila tajemnou říší pohádek, krásné literatury
a spoustou her.
Smyslové vnímání tónů a hudby při muzikoterapii prohloubily i netradiční nástroje, které si mohli chlapci a děvčata
vyzkoušet a společně si na ně zahrát.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků,
Projektové dny svou atraktivní
milý čas rozzářených dětských očí
formou předávání poznatků děti oboa rodinných setkání.
hacují jak ve vzdělávání, tak i v běžV novém roce Vám přejeme především
ném životě. Přinesly nám nezapomepevné zdraví a štěstí.
nutelné společné chvíle plné radosti.
Základní škola a mateřská škola Daskabát
Kristýna Ferová, vychovatelka ŠD
Obrázek na letošní novoroční přání nakreslila Martina Němcová, žákyně 4. ročníku ZŠ
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU
V průběhu podzimu jsme s Veverkami měly několik schůzek. Pár procházek přírodou s barevným podzimem, který nás
přiměl ke sběru a poznávání barevných listů.
Schůzku jsme měly i v tělocvičně, kde jsme si pro děti připravily ukázku honu. Pozvaly jsme myslivce Jardu
a Rosťu, kteří dětem ukázali zbraně. Řekli jim informace, jak probíhá hon,
bezpečnost se zbraní a na
závěr výřad zvěře. Plyšáků
si děti opravdu přinesly
hodně. Dozvěděly se, na
který bok se zvěř pokládá
a v jakém pořadí. Děti které měly klobouky, představovaly myslivce a ostatní honce. Měly jsme i trubače z řad Veverek Klárku a Matěje
a vedoucí honu byli pozvaní myslivci. Děti naslouchaly a také se zapojily při pokládání
zvěře. Tím bychom chtěly poděkovat myslivcům za trpělivost a čas, který nám věnovali.
Na další schůzce jsme vyráběly vánoční
svícny. Sešly jsme se v klubovně i v barvínkově. Bylo nás opravdu hodně. Zapojily se
i maminky, které rozdávaly svíčky, podložky a nastřižené větvičky. Děti si vybraly
ozdoby a přírodniny – šišky, žaludy, ořechy a kaštany. Bylo jim dovoleno pracovat
s tavnou pistolí. Dle své fantazie vyráběly
krásné svícny. Jsme moc rádi, že si zpříjemní vánoční svátky svícny, které si vyrobily
samy. Bohužel z důvodů pandemie jsme
nemohly svícny prodávat na vánočním
jarmarku. Nakonec se svícny prodávaly v
obecní knihovně. Tím také děkujeme paní
knihovnici za pomoc při prodeji. Další
schůzky jsme zrušily z důvodu covidové
situace.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hlavně zdraví.
Vedoucí kroužku Kateřina Piková a Zdeňka Chodilová
/6/
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MOUNTAIN TRAIL ČILI „HORSKÁ STEZKA“
Kateřina Šufnerová je žákyní střední školy zemědělské v Přerově se zaměřením jezdectví, její láska ke koním je veliká. S poníkem Jitřenkou zažívá období, kde díky velkému
úsilí a píly dosahuje krásných výsledku v podobě medailí a titulů. Své dva koně má ustájené na ranči Kramlov, kde se o ně náležitě stará a trénuje na závody. A začalo to takhle.
Před sedmi lety Kačce přinesl Ježíšek poničku Jitřenku.
Jejich společná cesta je dostala až k soutěži Mountain Trail. Jak už název napovídá,
jde o jezdecké odvětví blízké přírodě, jehož cílem je najít cestu – cestu důvěry, odvahy
a vzájemného porozumění mezi člověkem a koněm. Získat pocit jistoty a bezpečnosti, že
se mnou můj kůň překoná v klidu a s rozvahou všechny nástrahy, které nás na společné
cestě mohou potkat. Určitě každý jezdec zažil v terénu situace, kdy musel překonat strže,
potoky, úzké soutěsky, kdy často musel řešit cestu v lese uzavřenou po nedávné vichřici
polomy nebo následky těžby s vyjetými
kolejemi od těžké techniky. A co třeba kameny uvolněné zubem času ze skály nebo
potřeba přejít po lávce z jednoho břehu na
druhý či dostat se ze slepé uličky, kde se
obrátit není možné? A tak bychom mohli
pokračovat dál. Často nemusíme chodit
ze stáje daleko – stačí, když naprší a snad
každý koňák aspoň jednou vyzkoušel přejít louži s koněm rovně…
Kůň je útěkové zvíře a upřednostňuje
podezřelé či složité věci obejít či od nich odejít rychlostí odpovídající velikosti problému.
Pokud je jezdcem důrazně naváděn překážku překonat, snadno může podlehnout panice,
zkratovému jednání a ve snaze vyhovět pak ohrozit zdraví svoje i jezdce. Mountain Trail
je systém výcviku, který postupnými kroky naučí koně (zjednodušeně řečeno) používat
vlastní hlavu. Aby hledal sám ideální řešení, jak obtížné situace vyřešit bezpečně.
V červenci se účastnila oficiálních závodů v Mountain Trailu v Nové Říši. Se svou
poničkou Jitřenkou se umístila 2× na druhém a 2× na třetím místě. Tyto výsledky ji kvalifikovali na Mistrovství ČR v Mountain Trailu na ranči Rybárna ve Vlksicích u Písku.
Mistrovství proběhlo v polovině září a Káťa se přihlásila do soutěže PONY a Trail
z ruky v kategorii 15+. Počasí bylo ten víkend chladné a mokré. Tyhle dvě ale dokázaly, že
žádná překážka není překážkou, pokud máte jasný cíl. Prvenství v kategorii PONY a titul
Mistrů ČR bylo zasloužené. A kategorii Trail z ruky 15+ se umístily na krásném 4. místě.
Spolkem Czech Mountain Trail byla i oceněna za vynikající výkon nováčka a za
excelentní horsemanship..
(Poznámka: Horsemanship neboli přirozená komunikace je výcviková metoda založená na principech chování koní ve stádě. Díky těmto principům se můžeme s koněm
dorozumět jeho vlastní řečí.)
Za ranč Kramlov Zdeňka, Lucie a Kačka
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2021
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
HASIČSKÝ PODZIM

Takřka za pět minut dvanáct před zpřísněním protiepidemických opatření koncem listopadu se nám podařilo uspořádat
turnaj ve stolním tenise. Sportovní klání proběhlo ve spolupráci s vedoucím místního pingpongového kroužku Tomášem Petruželou u příležitosti státního svátku 17. listopadu. Hráči se sešli
v krásně zrekonstruované tělocvičně základní školy a boj o hodnotné ceny mohl začít.
Jak už to tak bývá, vítěz může být jen
jeden, ale nikdo z více než dvaceti účastníků neodešel domů s prázdnou. Kromě
místních se turnaje zúčastnili i sokolíci
z Velkého Újezdu a dalo by se říct, že nám
vypálili rybník, a to jak v mládežnické,
tak dospělácké kategorii. Příště musíme
putovní pohár dostat zpět na Daskabát!
Vzhledem ke kladným ohlasům, a až místní borci natrénují točeňáky, uspořádáme
turnaj znovu. Děkujeme paní ředitelce za
poskytnutí prostor tělocvičny, všem sponzorům za krásné ceny, účastníkům za bojovnost a šampionům gratulujeme.
Mladí hasiči zahájili 26. září nový ročník Hry Plamen závodem požárnické
všestrannosti v Kožušanech a umístili se
uprostřed startovní listiny na 22. místě.
Několik podzimních tréninků, na kterých jsme přivítali nejen nové členy, ale i novou
vedoucí Míšu, proběhlo ještě v tělocvičně. Začátkem prosince jsme byli nuceni kvůli
covidu činnost přerušit. Stejně jako loni se tedy bohužel nekoná ani tradiční vánoční
večírek, na který se hlavně vedoucí moc těšili.
Připravenost místní výjezdové jednotky prověřila siréna, která se koncem listopadu
rozezněla kvůli úniku oleje na parkovišti u čerpací stanice Shell. Dobrodružnější, než samotný zásah bylo vůbec se dostat k autu, protože z garáže se stalo skladiště věcí a nábytku
z klubovny prvního patra naší požární zbrojnice. Ta prochází rekonstrukcí, kterou zajišťuje obecní úřad z dotací Olomouckého kraje. Velice si vážíme snahy o zvelebení naší
základny pro velké i malé hasiče a moc se těšíme, až bude hotovo a zase uklizeno.
Nepříznivá epidemiologická situace nám nedovoluje pořádat akce a radovánky tradičně spjaté s touto roční dobou, a tak můžeme jen vzpomínat na akce minulé nebo
aspoň na ty, z kterých si něco pamatujeme. Žádné by se neuskutečnily bez vás. Za vaši
podporu moc děkujeme a vážíme si jí. Proto prosím, chovejme se rozumně a zodpo/8/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2021

vědně, ať tato covidová vlna co nejdříve skončí a můžeme se zase těšit ze společenského
života v obci.
Přeji nám všem zrevidované komíny a vymetená kamna, ať máme co nejméně
práce. Klidné Vánoce a bohatého ježíška. V novém roce vše dobré a hlavně pevné
zdraví. Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za SDH Daskabát Jakub Niesner

ČINNOST SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Začátkem září jsme jely na zdravotní pobyt do Javorníku.
Při vycházkách jsme si prohlédly
zajímavosti města, krásný zámek
na vršku, kde je instalována kromě
gobelínů, obrazů, nábytku velká sbírka dýmek z celého světa vyrobených
z různých materiálů – dřevěné, skleněné, z paroží atd.
Další vycházka v Javorníku byla
do 5 km vzdálené ,,Tančírny“ uprostřed lesa, stavba, která byla desítky
let zdevastovaná a po opravě opět
slouží jako kulturní stánek (v minulosti se zde lidé scházeli za kulturou).
Před vstupem do lesa je tabule,
kde je napsáno:
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2021
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„Proslov lesa“ – Milý člověče,
jsem dárcem tepla, Tvého krbu,
já jsem dal trámové Tvému domu a desku k Tvému stolu,
ze mě je lože, ve kterém spáváš,
ze mě je dřevo Tvé kolébky i Tvá rakev.
Vyslyš prosbu mou!
„Opatruj mne a chraň i po věky budoucí!“
Tyto verše jsou k zamyšlení. Zatím jsou tam krásné zelené lesy a snad je nepostihne
kůrovcová kalamita jako u nás.
16. září se jelo autobusem na Sv. Hostýn – procházkou kolem dřevěné Křížové
cesty podle návrhu architekta Jurkoviče a vyzdobené barevnou mozaikou
s výjevy Krista.
Další zastávka byla na hřbitůvku
ukončená v nádherné katedrále.
13. října jelo 10 členek vlakem do
lázní Luhačovice – s prohlídkou kolonády, ochutnaly jsme pramen Vincentky a obdivovaly podzimní přírodu.
3. listopadu za pěkného počasí
jsme ukončily vycházky k rybníkům a rozloučily se s podzimem při opékání špekáčků.
Těšily jsme se na rozsvícení vánočního stromečku před OÚ, na jmelí od našich hasičů, na svícny od Veverek, na kulturní vystoupení dětí – ale vše je zakázané.
Děkujeme obecnímu úřadu za kalendáře a perníčky.
Další
činnost
spolku je naplánována na rok 2022,
ale vše záleží na
zdravotní situaci.
Výbor SPCCH
přeje všem
občanům hlavně
zdraví, pohodu
a spokojenost
a pěkné prožití
svátků vánočních
a Nový rok 2022.
Za výbor SPCCH
Dokoupilová Marie
/ 10 /
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z našich kronik…
VÁNOČNÍ VEČÍREK V MŠ 1991
Každý rok před Vánocemi se v mateřské škole koná
Vánoční večírek s nadílkou. Letos byl připraven na pátek
13. prosince odpoledne. Ředitelka MŠ Zdena Svobodová
přivítala 42 přítomných rodičů a babiček. Děti byly jednotně ustrojené do bílých papírových šatiček. Přednesly
pásmo vánoční poezie, říkanek a tanečků. Zahrály i zazpívaly koledy.
Když přišla na řadu vánoční nadílka a byly zažehnuty
svíčky, dětem se rozzářily oči. V tu chvíli se rozeběhly mezi
své nejbližší, aby všem rozdaly vlastnoručně vyrobené dárky. V závěru večírku bylo pro 21 dětí připraveno vánoční
pohoštění v podobě čaje a dvou zákusků.
Na nákup pohoštění věnoval Dohlížecí výbor Jednoty
300 Kčs. Rozdíl byl uhrazen z pokladny SRPŠ při MŠ.
Vpravo nahoře: Jana Drábková a Petra Břenková
Vpravo uprostřed: Jana Zatloukalová
Dole: ředitelka Z. Svobodová a M. Lipová s dětmi MŠ

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2021
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fotoreportáž

V sobotu 25. září proběhla na louce za
školou již tradiční Drakiáda. Počasí akci
přálo, takže nejrůznějších létacích modelů s jejich navigátory se sešlo poměrně
dost. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění.
V neděli 31. října vyšel z místního
hřiště lampionový průvod. Obě velmi
zdařilé akce pro děti pořádá každoročně
spolek EKOžába, z.s.

V sobotu 16. října se na místním hřišti po dlouhé době hrál opět fotbal. A nebylo to
derby ledajaké. Hráli proti sobě dolňáci versus horňáci. Utkání nakonec vyhráli horňáci 7 : 3. Rozhodčím byla Zdeňka Sikorová. V černých dresech muži z dolního konce
Daskabátu, v bílých z horního konce. Nasazení obou týmů pro hru bylo opravdu vysoké!
Doufejme, že se bude v příštím roce konat odplata a navážeme na staronovou tradici.
/ 12 /
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ohlédnutí za kulturními akcemi

Rozsvícení vánočního stromku
stihla v této nelehké době pouze Hospůdka na Hřišti. Občany a děti před
rozsvícením stromku přivítal bývalý
starosta obce pan Antonín Venclík.

6. prosince slaví svátek Mikuláš a Nikolas. První jmenovaný se den předem – v neděli 5. prosince prošel naší obcí s milým andělem a hrůzu budící čertí skupinou…
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2021
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úsměvů.

tajenka
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D

´

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

G
´

´

´

Kolektiv MŠ a ZŠ Daskabát vám všem přeje (tajenka) a v novém roce hodně zdraví a úsměvů.

1. Druh žraloka, 2. Mužské jméno 18.10., 3. Původní obyvatelé Ameriky, 4. Naroze
1. Druh žraloka; 2. Mužské jméno 18. 10.; 3. Původní obyvatelé Ameriky; 4. Narozeninová popochoutka,
5. Pomůcka
ke6.stříhání,
6. Jméno
Nejmenší
částice hm
choutka; 5. Pomůcka
ke stříhání;
Jméno filmové
lvice; 7.filmové
Nejmenšílvice,
částice7.
hmoty;
8. Pochutina
Pochutina
z chmele,
9. 10.
Druh
primáta,
10. První
český11.
prezident
Václav…,
11. Svatá
z chmele; 9. Druh
primáta;
První
český prezident
Václav…;
Svatá …. chladno
z rána;
Opak12.
– Opak
krátká; –13.
Vánoční
14. Název
kraje; našeho
15. Černý
zpěvný
z12.rána,
krátká,
13.písně;
Vánoční
písně,našeho
14. Název
kraje,
15.pták;
Černý zp
16.
Jezdicí
schody;
17.
Koupací
nádoba;
18.
Kladná
elektroda;
19.
Zmrzlina
na
dřívku;
16. Jezdící schody, 17. Koupací nádoba, 18. Kladná elektroda, 19. Zmrzlina na dřívk
20. Kyselá pochutina; 21. Sladké vánoční pochoutky; 22. Ženské jméno 24. 12.
Kyselá pochutina, 21. Sladké vánoční pochoutky, 22. Ženské jméno 24.12.
/ 14 /
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Varianty průběhu nadcházející

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
NOVINKA!

QR platby – bankovním převodem
KDE? na webu Charity Olomouc:
http://www.olomouc.charita.cz/trikralovasbirka.
JAK? Dary budou rozlišovány konkrétním VS (variabilním symbolem)
podle toho, k jaké oblasti chce dárce svůj příspěvek připsat – k obci (venkov)
či farnosti (město).
KDY? od začátku prosince (hned jak stihneme připravit) – 31. ledna 2022.

ONLINE KASIČKA

KDE? na celorepublikovém webu: www.trikralovasbirka.cz.
JAK? Dary se připisují na konkrétní Charity (např. Charita Olomouc) tak
jako minulý rok.
KDY?
 dar na TKS 2022: od začátku prosince 2021 do 30. dubna 2022
 dar na TKS 2023: od 1. května 2022 do konce roku 2022.

Fyzická koleda + stacionární pokladničky: 1.–16. ledna 2022
Pokud nám to epidemická situace dovolí, proběhne tříkrálová koleda
ve dnech 7. a 8. ledna 2022 v dopoledních hodinách.
Přispět můžete také do kasiček umístěných na OÚ a v místní knihovně.
Všem dárcům předem děkujeme.
Milí dobrovolníci a přátelé charitního díla,
v Charitě Olomouc chybí pracovníci i díky COVIDu, hledáme tedy nové kolegy na 11 pracovních pozic s nástupem ihned:

https://www.olomouc.charita.cz/volne-pozice/
Akutně vás prosíme o pomoc při rozšíření informací.
Udělejme, prosím, co jen půjde. Pomůžeme tak společně
na jedné straně potřebným a na straně druhé lidem, kteří např. ztratili svou práci a hledají novou.
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Možnosti podpory:

inzerce

 Přeposláním tohoto e-mailu s odkazy.
 Zveřejněním článku či odkazu na článek:
https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/hledame-vypomoc-do-sluzeb-pro-seniory-a-pro-lidi-bez-domova/?fbclid=IwAR3Jq9wsOERaSagTH4Pje7im7UdI60pFO5f0uICeXdUqf7hNEPxJnA8FNI8
 Sdílením facebookových příspěvků (je jich asi 8)
 Pomoc na středisku Samaritán pro lidi bez domova
 Pomoc seniorům
 dále příspěvků od 16. 11. na facebooku Charity
Olomouc
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alendář odpadů Obec Daskabát 2022 - 1. pololetí
Kalendář svozu odpadu 2022
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Krásné vánoční svátky,
v novém roce 2022
hlavně zdraví
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ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2022
komunální odpad

Vážení čtenáři, 4 čísla zpravodaje Otěhřib si můžete
a papíry přímo od domu
Vplasty
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.

LEDEN
• Tříkrálová koleda – obchůzka obcí
• Dětský karneval – ZŠ a MŠ Daskabát
ÚNOR
• Král daskabátské slivovice – Obec Daskabát
• Vodění medvěda – Sousedé – obchůzka obcí
BŘEZEN
• Setkání seniorů – Obec Daskabát
DUBEN
• Noc s Andersenem – Obecní knihovna
• Velikonoční tvůrčí dílna – EKOžába, z. s.
• Velký jarní úklid u příležitosti MD Země
• Vítání občánků
KVĚTEN
• Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu
• Den matek – vystoupí žáci ZŠ a MŠ Daskabát
• Hody obce Daskabát – areál Na Hřišti
ČERVEN
• S knihou na prázdniny – Obecní knihovna
• Dětský den a kácení máje – Na Hřišti
• Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů
ZŠ a MŠ Daskabát
ČERVENEC
• Zábava Na Hřišti
• Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů
SRPEN
• Pohádkový les – Sousedé
• Zábava Na Hřišti
ZÁŘÍ
• VII. daskabátská drakiáda
• Zábava Na Hřišti
ŘÍJEN
• Knižní bleší trh – Obecní knihovna
• Lampionový průvod – EKOžába, z. s.
LISTOPAD
• Deskohraní – Obecní knihovna
• Rozsvícení vánočního stromku na hřišti
• Rozsvícení vánočního stromku u OÚ
PROSINEC
• Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát
• Adventní koncert
• Vánoční tvůrčí dílna – EKOžába, z. s.
• Vánoční čtení – Obecní knihovna
• Výstava betlémů v kapli sv. J. Nepomuckého
• Silvestrovská oslava Na Hřišti

Termíny jednotlivých akcí budou včas zveřejněny

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 4/2021 vydáno dne 20. 12. 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. března 2022.

