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ZDARMA

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

zima pomalinku končí a nastává čas předjaří. Optimismus z ustupujícího covidu
vystřídaly špatné zprávy o situaci na Ukrajině. Její občané prožívají velmi těžké chvíle
a prchají před válkou v jejich vlastní zemi. Zastupitelstvo obce Daskabát rozhodlo přispět pro válkou zasaženou Ukrajinu částkou 20 000 korun. Dar bude zaslán na Charitu
České republiky – akce Charita pro Ukrajinu. Dále obec koordinovala charitativní sbírku materiální pomoci. Děkujeme všem!
Po rozvolnění protiepidemických opatření můžeme konečně uspořádat společenské
akce, které se po dlouhou dobu nekonaly. Postupně vás o nich budeme informovat v jednotlivých číslech Otěhřibu.
V nadcházejícím jarním čase jsme jich pro vás připravili hned několik. Na konci
března připravujeme tradiční soutěž o „Krále daskabátské slivovice“. V měsíci dubnu
se uskuteční oblíbené setkání pro seniory. V druhé polovině května máme naplánovány
Hody obce Daskabát. Takže pevně doufáme, že už to konečně vyjde.
V tomto roce došlo k navýšení platby za občana za komunální odpad a předpokládáme, že navýšení ceny i v příštích letech se nevyhneme. Postupné zdražování skladovacího poplatku bude od 500 Kč/t na 1800 Kč/t. Státní správa si našla cestu, jak se dostat
k finančním prostředkům daňového poplatníka. V loňském roce se svezlo z naší obce
celkem 102 t směsného komunálního odpadu, 101 t bioodpadu, 23 t velkoobjemového
odpadu, 41 t plastů, 9,5 t skla, 29 t lepenky (papír). Graf, jak obyvatelé obce třídili odpad, najdete na následujících stránkách. Stejně tak termíny poplatků pro rok 2022 za
vodné, stočné, odpad, psy. Odečty vodoměrů budou probíhat koncem měsíce března.
Obec získala dotaci od ministerstva životního prostředí na projekt „Stromy pro Daskabát“. Stromy budou vysázeny v jarních měsících ve dvou lokalitách v obci. První je
podél cesty na Kramlov a druhá podél cesty u bývalého kravína (nyní Cowhouse). Na
hřišti probíhá rozsáhlá oprava stávajících laviček.
Letošní první číslo Otěhřibu dostáváte do svých schránek zdarma. Aby všichni měli
možnost přečíst si, co se v obci dělo, děje a bude dít v nejbližším čase. Informace k předplatnému naleznete na poslední straně. Těm, co si již předplatili, se předplatné posouvá
na první číslo roku 2023.
S přáním pevného zdraví a klidných jarních dní Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany

Poplatky – obec Daskabát
Vodné:
38 Kč/1 m3 (včetně platné sazby DPH).
Vodoměr: 217,80 Kč/měřidlo (včetně platné sazby DPH).
Stočné:
40 Kč/1 m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:
1.) voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru: (počet m3 × 40 Kč),
2.) voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 36 m3/osobu/rok × 40 Kč),
3.) voda z kombinovaného odběru: dle vyšší spotřeby:
• pokud odběr z vodovodního řadu přesahuje 36 m3/osobu/rok, je výpočet stejný
jako při variantě 1.), tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 × 40 Kč),
• pokud odběr z vodovodního řadu nepřesahuje 36 m3/osobu /rok, je výpočet stejný
jako při variantě 2.), tedy dle směrného čísla (výpočet 36 m3/osobu /rok × 40 Kč).
Svoz odpadu:
600 Kč/osoba/rok.
Poplatek za psa: 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč/rok.
Poplatky za psa a svoz komunálního odpadu jsou možné platit již od 1. 2. 2022.
Vodné a stočné je splatné dle faktury, která bude vystavena na základě odečtů
vodoměrů, které proběhnou v březnu 2022.
Zúčtovací období je od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
Lze využít postupného splácení faktury za vodné a stočné.
tun POPLATKŮ
druh odpadu
TERMÍN ÚHRADY VŠECH
JE DO 30. 6. 2022.
102
směsný odpad

101
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti
nabioodpad
obecním
úřadě v úřední dny
41
plast
23
velkoobjemový
odpad
(pondělí a středa) nebo na bankovní účet:
1810476339/0800.
29
papír
Podmínky osvobození od poplatků a další
naleznete v příslušné vyhlášce.
9,5 podrobnosti
sklo

Jak jsme třídili odpad v roce 2021

Jak jsme třídili odpad v roce 2021
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Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na košt slivovice u příležitosti vyhlášení soutěže:

XIV. ročníku Krále daskabátské slivovice
Přijďte v sobotu 26. března 2022 do sálu Na Hřišti ve 14.00 hodin.
Vstupné 100 Kč – v ceně vstupného je talíř zabijačkových dobrot.
Soutěžní vzorek můžete do 25. 3. 2022 donést na obecní úřad.
Minimální množství 250 ml s označením druhu a síly v %.
Za účasti poroty proběhne košt s vyhlášením vítěze.
Po skončení soutěže bude veřejný košt všech vzorků.

Zastupitelstvo obce Daskabát si vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční v pátek 29. dubna 2022 od 13.00 hodin
v kulturním domě Na Hřišti
K tanci a poslechu zahraje Karamel Music Band Olomouc
Vystoupí děti MŠ a ZŠ Daskabát • bohatá tombola • občerstvení zajištěno

21. května 2022 – HODY OBCE DASKABÁT

Od 10 do 12 hodin Den otevřených dveří:
■ hasičská zbrojnice ■ kaple ■ základní a mateřská škola ■ knihovna
sportovní areál Na Hřišti ■ od 14.00 hodin kouzelník pro děti
■ 16.00 h. tombola ■ 17.30 h. divadlo Podhoran ■ taneční zábava – 21.00 h.
kapela Ztracené ráj ■ 22.00 h. kapela Negativ
V průběhu dne pro děti ■ malování na obličej
■ jízda na poníkovi Jitřence ■ skákací hrad ■ občerstvení zajištěno

víte, že…

?

■ v dubnu před třiceti lety redakční rada ve složení Radek Malíšek, PaedDr. Jana
Kašparová, Blanka Prejzová, Ing. Petr Palík, Iveta Ševčíková a Jan Zatloukal
vydala první číslo Otěhřibu…
■ epidemie žloutenky vypukla v obci Daskabát v roce 1972 – celkem onemocnělo
6 dospělých a 22 dětí…
■ před 55 lety kino v Daskabátě uvedlo film Vinnetou, na který přišlo z Daskabátu
i okolí rekordních 314 diváků…
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2022
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Základní škola a mateřská škola Daskabát, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Datum a formy konání zápisu:

• osobně 4. 5. 2022, od 16.00 do 18.00 hodin
• bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců,
ve dnech 2. 5. až 13. 5. 2022.

Informace, žádosti o přijetí jsou k vyzvednutí v MŠ Daskabát nebo na
webových stránkách ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.: www.zsmsdaskabat.cz,
záložka: mateřská škola.
Telefonní kontakt: 739 671 113
E-mail:
skolka@zsmsdaskabat.cz

Těší se na vás.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.

Daskabát č. p. 72, 779 00 Daskabát | IČ: 70985901 | telefon: 585 358 278 | e-mail: skola@zsmsdaskabat.cz | www.zsmsdaskabat.cz

Základní škola a mateřská škola Daskabát, příspěvková organizace

srdečně zve

děti – předškoláky a rodiče

na zápis do 1. ročníku
dne 1. dubna 2022 od 13.00 do 18.00 hodin
v budově základní školy.

Těšíme se na vás.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.
Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do ZŠ lze domluvit individuálně s ředitelkou ZŠ a MŠ Daskabát, p. o., tel.: 585 358 278,
e-mail: skola@zsmsdaskabat.cz.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Jaro už nám ťuká na dveře, tak se pojďme ohlédnout za uplynulým čtvrtletím!
V prosinci nás přišel do MŠ navštívit Mikuláš s andílkem –
nikdo nepřišel k úhoně – ani děti ani mikulášská družina. Třídní
„Štědrý den“ jsme oslavili těsně před Vánocemi, stromeček jsme zdobili společně, dárky
byly kouzelné a cukroví od rodičů lahodné. Děti obdarovaly rodiče ručně vyrobeným dárečkem. A za výdělek z „šatnového“ jarmarku jsme dětem pořídili plastelínu a výtvarné
potřeby. Moc děkujeme!
Lednový karneval se opět konal v režii MŠ v dopoledních hodinách. Masek byla plná
školka a celý tento den byl plný smíchu, barev, her, zpěvu, tance, hudby a balonků.
Projektem (hrazeným ze Šablon III.) zaujala lektorka Adélka děti dynamickým programem s hudbou a pohybem v tělocvičně ZŠ. Malovanými obrázky nás za zvuku kytary
provedl hudebník Kamil. Rodiče nás velmi mile překvapili, jak kreativně pojali naši „srdíčkovou výzvu“, ještě jednou moc děkujeme!
Projektem „Pohybem k poznání“ jsme s dětmi navštívili Hradisko ve Velkém Týnci.
Tento výšlap byl nabíjející, děti si statečně a odhodlaně vynesly svůj batůžek s pitím až
na vrchol, tam jsme si povídali o historii místa, dali občerstvení a na oběd jsme byli zpět
v MŠ. Byl to krásný výlet. Fotky ze všech akcí jsou na webu školy.
Květen se nám pomalu, ale jistě blíží, tímto bychom chtěli pozvat děti i rodiče k zápisu
do naší mateřské školy. Sledujte vývěsku i webové stránky ZŠ a MŠ Daskabát, zde budou
všechny potřebné informace k zápisu pro školní rok 2022/2023.
Kolektiv MŠ vám všem přeje krásné jaro!

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2022

/5/

PROJEKTOVÁ VÝUKA
V naší základní škole proběhla pro děti projektová akce Tančíme srdcem (Šablony
III.). Na tancování se děti velmi těšily a byly zvědavé, co je vlastně čeká. O přestávce se
měly převléknout vhodně do tělocvičny a hned po skončení předcházejícího programu
pro děti MŠ se bystře rozmístily po tělocvičně. Po úvodním přivítání se děti pustily do
plnění pokynů lektorky a snažily se zkopírovat každý její pohyb. Celý program byl nabitý
a zajímavý. Po rozcvičení se děti rozhýbaly tanečními kreacemi v rytmu hudby z různých
tanečních stylů, dověděly se nové informace, zkusily si i posilovací a koordinační cvičení,
pohybové a průpravné hry a také uvolňovací relaxační cviky. Po skončení slečna lektorka
byla odměněna velkým potleskem zúčastněných a bylo jasné, že se tato akce opravdu povedla. Po pochválení a poděkování se děti převlékly a přesunuly do tříd na pokračování
výuky dle rozvrhu.
Mgr. Blanka Mráčková
V rámci projektu Šablony III. nazvaného Rozvoj ICT gramotnosti
jsme realizovali internetový vzdělávací program zaměřený na poznávání dalekých zemí Afriky – Namibie.
Všechny děti naší školy jely ve středu
2. 3. 2022 spolu se svými třídními učitelkami do Olomouce, kde v kině Metropol zhlédly interaktivní zajímavý
přírodovědný film zaměřený na život
divokých zvířat, tamní zvyklosti jejích obyvatel a dětí. Komentář expedice do Namibie
vedla celým pořadem majitelka cestovní agentury Motani, která má velké zkušenosti
s podobnými projekty zaměřenými na takovéto vzdálené atraktivní lokality. V závěru
programu
byla pro
děti připravena
znalostní
soutěž o od
ceny.
Hana
Knapková
V pátek
1. dubna
2022 v místní
knihovně
17.00 doMgr.
22.00
hodin.

Děti se mohou
těšit na program s dětským čtením, tvořením a oblíbeným
Pozvánka
do knihovny

divadlem.
V pátek 1. dubna 2022 vstínovým
místní knihovně
od 17.00 do 22.00 hodin.
Děti
se
mohou
těšit
na
program
s
dětským
čtením,
tvořením
Děti je nutné na akci přihlásit. Bližší informace a přihlášky
jsoua koblíbeným
dispozici
stínovým
v knihovně
či na divadlem.
tel 736 628 453.
Děti je nutné na akci přihlásit. Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici
v knihovně či na tel. 736 628 453.

01|04|2022 NOC
S ANDERSENEM
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU
Velice nás potěšilo pozvání od myslivců z Doloplaz na pomoc při odchytu zajíců v olomouckém rozáriu. Zajíci zde okusují a ničí okrasné dřeviny, keře a stromky a tím způsobují rozáriu veliké škody. Odchytem se zajíci převezou do volné přírody,
kde se mohou volně pohybovat a nepůsobí nadměrné škody.
Dne 8. 1. 2022 jsme se domluvili s rodiči a celkem se nás sešlo 8 dospělých a 11 dětí. Akce se tentokrát zúčastnilo opravdu hodně lidí. Ale bohužel
se poprvé neodchytl žádný zajíc. Park jsme prošli
několikrát křížem krážem, ale ani jeden. Hned na
začátku proběhli dva,
a to bylo vše. Alespoň jsme se prošli po
vánočních svátcích
a protáhli si tělo.
Po procházce jsme
dostali občerstvení
klobásku, něco sladkého – koláče, mufiny
a bábovku. K tomu
byl výborný teplý čaj, který nás zahřál. Poděkovali jsme
za pozvání a občerstvení. Domů jsme se vrátili na oběd.
Za KMM Veverky Zdeňka a Kačka

Pozvánka

Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu pořádá

VIII. místní kolo myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej
7. května 2022 od 9.30 hodin v areálu místního hřiště Daskabát

?

Další informace na webových stránkách http:///kmmveverky.cz

víte, že…

v únoru roku 1947 byl v obci Daskabát naměřen mráz -27 oC…
před 65 lety bylo v Daskabátě založeno Jednotné zemědělské družstvo…
1. místo jako nejkrásnější obec v kraji získal Daskabát v roce 1972…
odvodnění hřiště a železný 16metrový stožár na osvětlení hřiště byl postaven
v roce 1967 při příležitosti Sjezdu rodáků…
■ pomník obětem 1. světové války byl odhalen před 100 lety…
■
■
■
■

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2022
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ČINNOST SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Pomalu nám končí zima a rozkvetlé sněženky nám hlásí, že se už jaro blíží a snad
i koronavirus nás nebude omezovat. Chci vás seznámit s akcemi, které jsme naplánovaly
ve výboru.
■ leden – Vyrazily jsme na procházku do přírody, nadýchat se zimního vzduchu.
■ únor – Vyšláply jsme si k Sušárně a po staré cestě ke Kyjanici, kde opět již není smrkový
les a jen holiny, oplocenky s novými stromečky a listnaté stromy.
■ březen – Navštívíme kapličku se studánkou u sv. Antoníčka ve Staměřicích.
■ duben – Uskuteční se společenské setkání v restauraci ve Velkém Újezdě na náměstí.
■ květen – Chceme se podívat na rozkvetlé rododendrony v lázních Teplice n. Bečvou.
■ červen – Pár členek se zúčastní rekreačního pobytu. V létě opět vycházky do přírody
a okolí.
■ srpen – Plánujeme 1denní autobusový zájezd za kulturou.
■ září – Schůze s občerstvením.
Zatím se nemáme kde scházet, využíváme restauraci na náměstí ve Velkém Újezdě. Je
nás 72 členů, máme nejstarší členy přes 91 roků a přichází mezi nás i 60leté.
V těchto dnech se dožívá náš člen pan Jiří Dokoupil 92 roků, milovník přírody a včeliček, přejeme mu hodně zdraví.
8. března je Mezinárodní den žen, přejeme všem ženám hodně štěstí v životě, mnoho
lásky, pohodu v rodinách a hlavně zdraví.
Když píši tento článek, jsem velmi smutná nad osudy žen, dětí a rodin a celé Ukrajiny,
kterou napadl ruský agresor a vyhnal je ze
svých domovů a ničí jejich města.
I já jsem válečné dítě, vzpomínám na
to, co rodiny a naše republika za války
vytrpěly.
Každoročně si v dubnu připomínáme
utrpení žen a dětí ze Zákřova, kterým nacisté v roce 1945 zavraždili muže a syny.
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Nepřejeme si, aby se tyto válečné hrůzy
opakovaly! Musíme všichni svými protesty
žádat ukončení agrese na Ukrajině.
Abych nekončila tak smutně, opět po
koronavirové přestávce jezdíme do divadla, navštěvujeme naše členy při životních
výročích i při dlouhodobé nemoci, plníme
úkoly, jak vyplývají z našich stanov.
Přejeme všem hodně zdraví!
Za výbor SPCCH Dokoupilová Marie

SBÍRKA

pro Ukrajinu
34 pytlů, 31 krabic naplněných dekami, povlečením, spacími pytli, dětským ošacením, léky, drogistickým zbožím, plenami, obvazovým materiálem, řada berlí…
15 krabic plných trvanlivých potravin + kartony mléka, pitné vody, džusů…
Ve dnech 5. až 6. března proběhla v místní knihovně Sbírka pro Ukrajinu.
Poděkování za pomoc Jiřině Niesnerové, Martině Melničukové (organizátorce sbírky),
Máše Šťastné (za popsání krabic v ukrajinském jazyce), Petru Harazinovi, Matěji
Svobodovi, Natálii Fojtíkové a dvojčatům Tomáškovi a Vojtovi Melničukovým.
Poděkování supermarketu Bala z Velkého Újezdu za velký dar potravin.

Srdečně vás zveme na

VELIKONOČNÍ
TVŮRČÍ DÍLNU
Srdečně vás zveme na
v pondělí 11. dubna 2022 od 16.00 hodin

VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNU

v jídelně základní školy.

S sebou přezůvky. Vstupné 50 Kč na materiál.
Kontaktní telefon 736 628 453.

v pondělí 11. dubna 2022 od 16:00 hodin

v jídelně základní školy.
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S sebou přezůvky. Vstupné 50,- Kč na materiál. Kontaktní telefon 736 628 453.
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Hry s hasičskou
tematikou
────

Výlety po okolí a
sportovní aktivity
────

Ukázky práce
hasičů

18.–22. 7. 2022
PŘÍMĚSTSKÝ
LETNÍ KEMP
na téma: Hasiči a záchranáři

a záchranářů
────

Disciplíny
požárního sportu
────

Ukázky hasičské
techniky
────

Spolupráce
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 40 dětí bude

s hasiči
z Velkého Újezdu

doplněna nečleny MH Daskabát a VÚ)
•

Zázemí klubovny Mladých hasičů SDH Daskabát

•

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

•

Pořádají SDH Daskabát a SDH Velký Újezd

•

Přihlášky do konce května

•

Cena: 1 500,- Kč na dítě (300 Kč/den)

Tel.: SDH Daskabát

774 742 195

Tel.: SDH Velký Újezd

604 555 512

e-mail:
kemp.hasici@gmail.com
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z našich kronik…
KLAPOTKA 1992

Jsou tu opět Velikonoce a s nimi i Klapotka. Na Zelený čtvrtek 16. dubna se skupinka
Horňáků a Dolňáků s obrovským rachotem ujímá vytouženého a tolik očekávaného převzetí vlády nad ztichlým srdcem zvonu sv. Václava ve věžičce daskabátské kaple. Celou
vesnicí se rozléhá jejich radostné hrkání a klapání. Slyšíte? Jaro je tady, příroda se probouzí, přichází zmrtvýchvstání. Stejně jako jejich předkové, po celé dva dny ráno, v poledne
a navečer procházeli klapotkáři celou vesnicí.
 HORŇÁCI
1. řada
Marek Nádvorník,
Vlastimil Smékal, Petr Březina
2. řada
?, Jiří Zatloukal, Jaroslav Rada,
Martin Palík, Jan Zdařil
3. řada
Petr Novotný,
Slavomír Dostalík, Petr Císař
4. řada
Jaroslav Šesták
Martin Dostalík
 DOLŇÁCI
1. řada
Tomáš Břenek, Antonín Drábek, Václav Drábek, ?
2. řada
Jaroslav Chodil, Lukáš Rotter
3. řada
František Gregor,
Vladimír Chodil, Petr Niesner,
Roman Skopalík

 Zvon sv. Václav ve věži kaple v Daskabátě ulil olomoucký zvonař Jan Ant. Behr v roce 1735. Průměr
zvonu je 38 cm, váha 30 kilo.
Z kroniky 1992 zpracovala Blanka Plošticová
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2022
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fotoreportáž
Malí – velcí koledníci ve dnech
8. až 9. ledna 2022 v doprovodu
Kateřiny Pikové a Zdeňky Chodilové
vykoledovali úctyhodných

23 963 korun!

Upřímně děkujeme všem dárcům
i našim koledníkům!

Zleva vzadu: Zdeňka Chodilová, Klára Piková (4. tř. ZŠ Daskabát), Matěj Pika
(prima Gymnázium Lipník n. B.), Ivan Hric (tercie Gymnázium Lipník n. B.)
a MUDr. Kateřina Piková.
Zleva vpředu: Tereza Niesnerová (2. tř. ZŠ Daskabát), Izabela Šestáková (3. tř. ZŠ
Daskabát) a Adam Hric (1. tř. ZŠ Daskabát).
Výtěžek letošního ročníku Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu dosáhl
na neuvěřitelnou částku. Pro lidi ocitající se v nouzi byla vykoledována částka
1 954 556 Kč, přičemž online koleda pokračuje až do konce dubna na:
www.trikralovasbirka.cz
/ 12 /
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ohlédnutí za kulturními akcemi

Za Spolek občanů a sousedů bych chtěla poděkovat všem, co se zúčastnili průvodu
na Vodění medvěda, které se konalo v sobotu 26. února 2022. Myslím si, že masek bylo
hodně, kolem 40, a také děkujeme za půjčení tramvaje, která obohatila průvod obcí.
Dále vzkazujeme obyvatelům obce Daskabát, že byli perfektně připraveni a za jejich
občerstvení a příspěvky moc děkujeme. Vybralo se 6280 Kč, které použijeme na další
akce pořádané Spolkem občanů a sousedů.
Následující akcí bude 30. dubna 2022 pálení čarodějnic na hřišti v Daskabátě.
V červnu bude dětský den a na konci prázdnin uspořádáme pohádkový les.
Ráda bych vám všem popřála hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/
průběh akce
v nejbližšíma
vydání
Otěhřibu 1/2022.
Za Spolek
občanů
sousedů
Zdeňka Sikorová.

Vodění medvěda 26. února 2022
KA

KRONI

NA WE

BU OB

CE

www.obecdaskabat.cz
V rámci digitalizace kronik máte možnost na webových stránkách obce nahlédnout do:
a Pamětní knihy TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL DASKABÁT z roku 1913–1947
a LIDÉ – DOBA – UDÁLOSTI DASKABÁT (rok 1989–1990)
a Kronika obce Daskabátu, díl III. (rok 1991–1995)

Obec/Kroniky obce/ http://daskabat.nase-kronika.cz nebo http://daskabat.nasekronika.cz
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tajenka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PRANOSTIKA:
Jedna vlaštovka… (dokončení v tajence)
1. Mužské jméno 27. dubna; 2. Jméno fotbalisty Panenky; 3. Džíny; 4. Jméno
sněhuláka z pohádky Ledové království; 5. Poslední den v týdnu; 6. Kamarád
Makové panenky; 7. Závod koní; 8. Jméno ženy vyobrazené na dvoutisícové
bankovce; 9. Příjmení naší olympijské vítězky v alpském lyžování a snowboardingu; 10. Člověk, který nepije alkohol.
/ 14 /
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Vážení občané,
firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., provede v naší obci

ve dnech 25. března a 26. března 2022
SBĚR NEBEZPEČNÝCH A VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ.
1. Velkoobjemové odpady jsou – výrobky ze dřeva, skla, keramiky, porcelánu,
plastů a textilu. Patří sem např. i starý nábytek, matrace apod.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., umístí v pátek
25. března 2022 velkoobjemové kontejnery na stanoviště u obecního úřadu.
Svoz těchto kontejnerů bude v sobotu 26. 3. 2022 dopoledne.
2. Nebezpečné odpady jsou – autobaterie, ostatní baterie, zbytky barev a laků,
obaly od barev a laků, rozpouštědla, tužkové a knoflíkové baterie, zářivky
a výbojky, staré léky, televizory, ledničky a monitory, použité oleje a ropné
produkty, textil znečištěný těmito produkty.
Svoz těchto nebezpečných odpadů bude proveden v naší obci
v sobotu 26. března 2022 na stanovišti u obecního úřadu
od 11.00 do 11.30 hodin.
Žádáme vás, abyste ve výše uvedenou dobu donesli nebezpečný a velkoobjemový
odpad na určené stanoviště. Žádáme vás o přesné rozdělení odpadů tak, aby
ve velkoobjemových kontejnerech nebyl nebezpečný odpad.
Luděk Melničuk, starosta obce Daskabát

• VODA DO BAZÉNU • VODA DO BAZÉNU •

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

Bowling
Fitness | Wellness
Daskabát 161 (budova bývalé Jednoty)
Bližší informace na tel. čísle: 602 269 503 nebo e-mailu: bwfcomtrade.cz
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2022
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Kalendář svozu odpadu 2022
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 komunální odpad
 plasty – přímo od domu + kontejnery
komunální odpad
od domu + kontejnery
 papír – přímo
Vplasty a papíry přímo od domu
bioodpad kontejnery – na výzvu celoročně

Veselé
Velikonoce
přeje
redakce Otěhřibu

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2022
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.

kalendář akcí 2022

BŘEZEN
• 26. 3. Král daskabátské slivovice – Obec Daskabát, sál Na Hřišti
DUBEN
• 1. 4. Noc s Andersenem – Obecní knihovna
• 11. 4. Velikonoční tvůrčí dílna – EKOžába, z.s.
• 20. 4. Vítání občánků – Obec Daskabát, OÚ
• 24. 4. Velký jarní úklid u příležitosti MD Země
• 29. 4. Setkání seniorů – Obec Daskabát
• 30. 4. Pálení čarodějnic – Spolek občanů
a sousedů, areál Na Hřišti
KVĚTEN
• 7. 5. Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu, areál Na Hřišti
• Den matek – Vystoupí žáci ZŠ a MŠ Daskabát
• 21. 5. Hody obce Daskabát – areál Na Hřišti
ČERVEN
• S knihou na prázdniny – Obecní knihovna
• Dětský den – 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 1/2022 vydáno dne 18. 3. 2022, 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. června 2022.

