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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou další číslo obecního časopisu Otěhřib. V uplynulých týdnech proběhlo několik společenských akcí, na kterých jste se účastnili v hojném počtu,
což nás velmi těší.
První akcí po dlouhé odmlce byl již tradiční košt o Krále daskabátské slivovice. Dorazila odborná porota složená z hasičů obce Machová, která má letitou družbu s SDH
Daskabát. A celý organizační tým se od ranních hodin snažil o hladký průběh této vrcholové soutěže. Všem účastníkům akce děkujeme s přáním: „Není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se“.
Po roce se nám podařilo zorganizovat Vítání občánků takzvaně naživo, a to v zasedací místnosti obce Daskabát. Konalo se 20. dubna v odpoledních hodinách. Jsme velmi
rádi, že máme v obci tolik nových dětí. Jejich fotografie a jména si můžete prohlédnout
v galerii na následujících stránkách Otěhřibu. Poděkování patří všem rodičům našich
nových občánků a paní místostarostce Zdeňce Chodilové za organizaci akce.
Koncem dubna se konečně po dvou letech mohlo uskutečnit Odpoledne pro seniory.
Věřím, že se všem přítomným líbilo, a to nejen díky bohaté tombole.
Dne 21. května proběhly Hody obce Daskabát. Dle ohlasů občanů a návštěvníků
z okolních obcí hody proběhly velmi úspěšně a věříme, že se vám nabitý program
líbil. Děkujeme všem pomocníkům, hasičům a zvláště kuchařům, kteří se podíleli na
přípravě a zajištění celého hodového dne. Personál se snažil na maximum. I počasí
vyšlo na výbornou. Vynikající bufet ocenil nejeden návštěvník hodového festivalu.
Podařilo se nám včas zrealizovat vydláždění prostoru pod bývalou kolibou na hřišti
pro možnost stavby mobilního zastřešení. Díky tomu jsme měli spoustu prostoru pro
komfortní posezení.
Současně s dlážděním na hřišti byl upraven i prostor kolem Z-Boxu Zásilkovny,
který je dle statistiky Zásilkovny velmi intenzivně využíván, a proto v blízké době dojde
k jeho rozšíření.
28. května se na hřišti v Daskabátu konalo už pomalu tradiční derby v malé kopané
mezi Horním a Dolním koncem obce Daskabát o Putovní pohár obce Daskabát. Akce se
vydařila včetně dobré účasti spoluobčanů. Obec fotbalistům a návštěvníkům připravila
malé občerstvení.
Pokračování na str. 2

Po 2×30 minutách bylo rozhodnuto, putovní pohár
bude vystaven v Hospůdce na Hřišti, konečné skóre Horňáci – Dolňáci 8 : 4. Těšíme se na další zápasy a snad
tentokrát putovní pohár zavítá i k Matýskovi, nu musí
se pánové více snažit a draftovat další talenty do týmu.
Ve spolupráci se Sdružením místních samospráv (SMS)
byly zajištěny výdejníky – zásobníky reflexních nálepek
pro chodce. Mají zajistit větší bezpečnost chodců po stezce
do Velkého Újezdu a na Kocourovec především v nočních
hodinách. Jsou umístěny na horním i dolním konci na začátku příslušné cyklostezky (viz foto). K dispozici je i malý
odpadkový koš – tubus pod vlastním výdejníkem.
Podařilo se nám uspět s žádostí o dotaci ministerstva
zemědělství, s jehož podporou budou opraveny vstupní
dveře místní kapličky.
Letos na podzim 23. a 24. září se uskuteční volby do
obecního Zastupitelstva obce Daskabát. Věříme, že budete mít k dispozici nejednu kvalitní kandidátku a přijdete
k volbám ve velkém počtu.
Dosluhujícím zastupitelům tímto děkuji za práci v zastupitelstvu a děkuji jim také za pomoc při organizaci všech
akcí obce Daskabát.
Blíží se prázdniny, tradiční doba dovolených, přejeme vám, ať vyjdou podle vašich
představ a prožijete krásné chvíle s rodinou či přáteli u vody i na horách.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
Žádáme občany – MAJITELE PSŮ
ABY VYUŽÍVALI KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY.
Začalo období sečení trávy a spousta občanů používá trávu ke krmení
domácích mazlíčků, určitě by nikomu nechutnala pokálená tráva.
A také už jen sečením nikdo nechce smrdět.
Prosíme občany o ŠETŘENÍ PITNÉ VODY, aby ji nepoužívali k zalévání
zahrad, trávníků, napouštění bazénů, mytí automobilů.

• 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
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Volební místností
v obci Daskabát

je zasedací místnost v budově
obecního úřadu a volbu lze
provést:

v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu 24. září 2022 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.
Zároveň tedy probíhají i volby do Senátu Parlamentu ČR
(úplně stejný termín i čas) – I. kolo.
Případné II. kolo proběhne 30. září a 1. října 2022.

OBECNÍ KNIHOVNA

LÉTO 2022

Milé čtenářky, milí čtenáři, návštěvníci knihovny,
jarní dny jsou již za námi a léto s prázdninami už se blíží. Hurá!
V knihovně jsme „na apríla“ prožili s dětmi nádherný večer a kousek noci na akci
„Noc s Andersenem“, kde nechyběly tradiční činnosti, na které se všichni těšíme,
a novinky, což je vždy překvapení, které máme rádi taky. Noc neproběhla s nocováním
v knihovně, nicméně všichni jsme se rozcházeli kolem jedenácté hodiny noční. Letos
bylo hlavní téma kniha Jiřího Žáčka Aprílová škola. V knihovně jsme přivítali hosta,
milou paní výtvarnici Izabelu Jelínkovou. Představila a ukázala nám některé výtvarné
techniky. Děti si kresbou
relaxovaly a uvolnily se,
vyrobily si koláž. Nechybělo oblíbené a tradiční malování obrázků na
trička. Následovala společná večeře, kterou nám
poprvé přichystali dva
velcí, ale stále ještě dětští,
čtenáři. Závěr večera patřil představení stínového
divadla divadelního spolDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022
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ku „Stínové tety ve stínu“. V premiéře děti shlédly
veršovanou pohádku Hrnečku vař, kterou ve verších
napsal také pan Jiří
Žáček. A stínové
divadlo si na úplný
závěr vyzkoušely
téměř všechny děti.
Některé děti nám
zarecitovaly básničky. Inu, krásný
večer to byl. Děkujeme všem dětem
za účast na Noci
s Andersenem a těšíme se na další
rok. Některé děti s námi nocují od počátku svých školních let a dnes jsou sedmáci,
osmáci. Velmi děkuji spolku EKOžába, především tetě Kačce, která pro nás a s námi
Noc s Andersenem „žije“.
V rámci hodů obce
proběhly Dny otevřených dveří také v knihovně. Měli jsme vystaveny
kroniky obce, na které se
přišli podívat občané, kteří události uvedené v kronikách pamatují, a také
noví občané obce, kteří se
přišli podívat na historii
obce. Děkujeme paní kronikářce za nápad kroniky v knihovně vystavit. Dáváme na
kroniky pozor. Občané Daskabátu se opakovaně vraceli, a stále ještě vrací, do kronik
nahlédnout. V září budeme v této činnosti pokračovat.
Na konci června proběhlo pro děti „Rozloučení s knihovnou na prázdniny“.
Všichni čtenáři si pak mohli vypůjčit knížky na prázdniny. Máme v knihovně krásné nové knihy, jak z výměnného fondu z pověřené Knihovny města Olomouce, tak
i knihy naše, zakoupené obcí. Malí i velcí čtenáři jistě tu svou letní knihu, zpravidla
ne jednu, našli.
Přeji vám pěkné, milé letní dny a čas na čtení, dětem krásné prázdniny.
Diana Myslikovjanová, knihovnice

První výpůjční den v knihovně po prázdninách: 5. září 2022
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Zimu jsme ve školce ukončili vynesením Morany a už jsme
se začali těšit, jak se nám oteplí. Zaseli jsme obilí a vyhlíželi jsme
Velikonoce. Předvelikonoční období si všechny děti z Daskabátu mohly zkrátit procházkou po Velikonoční stezce. Každý
malý badatel si mohl přijít pro odměnu do místní knihovny.
V dubnu proběhl na všech školách zápis do 1. třídy. Naši předškoláci byli všichni
přijati, a už se určitě nemohou dočkat 1. září. Během května proběhl i zápis do MŠ.
Besídky jsme v tomto čtvrtletí stihli hned dvě. Takže jsme cvičili, nacvičovali, učili se, vyráběli, zpívali, recitovali, tančili a zkoušeli. První besídka byla pro
místní seniory ve společenském sále na hřišti, druhá v herně MŠ a byla věnována
rodičům ke Dni maminek.
V abecedě slušného
chování se děti dozvěděly, jak se mají chovat a nemají nechovat.
V chovatelském programu jsme zjistili důležité
informace o ptáčcích
a jejich chovu a pan
Taraba nám zahrál a zazpíval vtipnou pohádku
O ptáku Ohniváku.
Rej čarodějnic jsme si s dětmi užili ve školce a byl to tedy den plný legrace, her a kostýmů. Den dětí probíhal
v podobném duchu, plno her, písniček,
úsměvů a legrace se sladkou odměnou.
Pan fotograf nám udělal krásnou
školní fotku. Tablo předškolních dětí je
do konce června k vidění v MŠ.
V závěru školního roku jsme stihli
divadlo, kino, školní výlet, rozloučení se školním rokem a pasování předškoláků na
školáky…
Díky daskabátským hodům jste mohli nahlédnout do interiéru naší školky a najít
se na archivních školních fotografiích.
Děkujeme moc všem rodičům a prarodičům za skvělou spolupráci a dětem
přejeme krásné léto plné zážitků.
Za MŠ Tereza Studená
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022
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Naše základní škola uspořádala dne 1. června pro
své žáky dětský den. Ani ranní déšť nám nezabránil
ve sportovní zábavě. Na školní zahradě jsme přichystali pět stanovišť s nejrůznějšími disciplínami. Děti
soutěžily ve skládání puzzle na čas, házely do dálky
medicinbalem, shazovaly míčkem kelímkovou věž
a skokem do dálky prověřily svou zdatnost. Po krátké
přestávce zdolávaly překážkový slalom, na jehož konci se strefovaly kroužky na vzdálené kolíky. Nejlepší
sportovci byli odměněni diplomy.
Všichni zúčastnění získali za svou snahu a výkon
sladkou odměnu a ovocné překvapení. Dopoledne plné zábavy ve sportovním duchu
poskytlo mnoho krásných zážitků.
Mgr. K. Ferová, Dis.
V úterý 24. května se uskutečnila školní besídka našich žáků. Pro rodiče si děti
spolu s učitelkami nacvičily kulturní program s recitací básniček, zpěvu písní s pohybem a dramatizací pohádky. Představení proběhlo ve školní tělocvičně za hojné
účasti rodičů. Děti se snažily nic nepokazit a chtěly maminkám a tatínkům udělat radost. Předvedly se pěkně a radost byla oboustranná. Dá se říct, že se besídka zdařila.

VÝLET DO ZOO V OSTRAVĚ
Děti se moc těšily, hlavně na slony, lvy a žirafy. Obavy jsme měli jen o počasí. Byly hlášeny silné bouřky. Autobus přijel včas, tak jsme se usadili a hurá do ZOO! Děti štěbetaly,
cesta ubíhala rychle, počasí se drželo.
V areálu zahrady jsme se nasvačili, prozkoumali plánek prohlídky a vyrazili za pozorováním zvířat. My učitelky jsme stále počítaly a kontrolovaly počet dětí a popoháněly
k další prohlídce zajímavých zvířat. Areál poskytl dětem i všelijaké herní atrakce, které
si děti nenechaly ujít. Po cestě byly stánky s občerstvením i suvenýry. Kapesné, kte/6/
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ré děti dostaly od rodičů, ,,roztočily'' za
sladkosti, maličkosti a suvenýry.
Nakonec jsme nasedli včas do vláčku. Projížďka vláčkem už byla za velkého deště. Déšť se změnil v liják, který nepřestal, ani když už jsme konečně seděli
v suchu autobusu, který už na nás čekal.
Pláštěnky nás moc nezachránily, ale děti
si na pořádnou sprchu nestěžovaly. Výlet se jim líbil i tak.
Ke škole jsme dorazili díky panu řidiči v pořádku. V Daskabátě nespadla ani
kapka deště!

Tř. uč. I. tř. Hana Knapková

Dne 16. června 2022 se konaly v Tršicích
Sportovní hry základních škol Mikroregionu
Bystřička.
Z naší školy jeli soutěžit tři třeťáci a tři páťáci
v atletickém víceboji ve svých kategoriích a dva
prvňáci a jedna žákyně druhého ročníku v kategorii 1. až 3. ročník v disciplíně Finská stezka.
V atletice se soutěžilo v tříčlenných družstvech v pěti atletických disciplínách – sprint
50 m, skok daleký, hod medicimbalem, vytrvalostní běh a slalomový běh. Martin Růžička,
žák 5. ročníku, nám udělal velkou radost, když ve skoku dalekém skočil 385 cm, což byl
nejlepší výkon ve své kategorii, a ve sprintu měl také parádní čas 7,76 s.
Finská stezka, disciplína, které se zúčastnila za naši školu tříčlenná hlídka ve složení
Tereza Niesnerová, Jakub Wolf a Adam Hric, spočívala v uběhnutí 2km trasy s plněním
úkolů na stanovištích. Naše hlídka vybojovala krásné 3. místo.
Blahopřejeme a děkujeme všem daskabátským žákům, kteří nás reprezentovali
v tomto školním roce na sportovních hrách.
Nový školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen 1. září 2022.
Prvňáčků bude pět – tři chlapci a dvě dívky.
Všem dětem přeji krásné prázdniny a hodně sluníčka, příjemné koupání,
cestování, houbaření či hraní.
Mgr. Eva Maršálková, ředitelka ZŠ a MŠ Daskabát

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
VEVERKY Z DASKABÁTU
Veverky s jarním programem
Dne 23. 4. 2022 jsme přijali pozvání na ZST do Štěpánova,
které se zúčastnilo 16 Veverek. Počasí všem přálo a sluníčko nás
vítalo. V areálu byla stanoviště pro 0 kategorii, kde bylo poznávání
trofejí, stromů, psů, stop, přiřazení
potravy ke zvěři a popis mysliveckou mluvou. Kategorie A a B si napsaly testy a pak se šly projít v okolí
na stezku, která byla připravena kolem cesty. Soutěžící poznávali trofeje, shozy, kůže, ptáky, stromy, stopy.
Soutěž byla hodnocena na Poštolky
a hosté – Veverky. V průběhu dopoledne si ještě mohly děti zastřílet ze
vzduchovky. Tato soutěž měla vyhodnocení pro všechny děti dohromady. Bylo pro nás milé překvapení, že na stupni
vítězů obsadila Terezka 2. místo a střílela poprvé. Na třetím místě byl Jakub. Velká gratulace, jsou opravdu šikovní.
Na oběd jsme měli na výběr guláš z jelena a divočáka. Kdo chtěl, měl možnost si vybrat párek. Soutěž proběhla v poklidu a po poledni bylo vyhodnocení. Věřím, že si
každý odnesl cennou trofej a zážitek ze soutěže. Děkujeme vedoucím Vaškovi a Ivě za
pozvání, byl to pěkný den. Na závěr jsme se domluvili a pozvali Poštolky k nám na naše
místní kolo ZST.
Veverky se scházely a připravovaly na naši Zlatou srnčí trofej. Vědomosti byly trochu schované po dlouhé odmlce, ale pomalu jsme si vzpomněli. Zlatá srnčí trofej probíhala 7. května 2022 v areálu místního hřiště. Zahájení bylo v 10.00 hod. Přivítali
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jsme hosty Poštolky a děti, které nechodí do kroužku, a naše Veverky.
Kategorie 0 – měla 6 stanovišť, poznávání shozů a lebek, například sob polární, kůže, ptáky, psy,
stromy a rostliny. Měli jsme připravenou hmatovku,
kde děti sahaly do pytlíků a hmatem poznávaly, co je
uvnitř. Třeba šnečí ulita, šišky, náboje a to, co patří
do myslivosti.
Kategorie A a B – šly na poznávací stezku, kterou
měly přes potok, kde byla připravena lanová dráha
a poznávání zvěře dalekohledem. Na stezce měly připraveny kůže, lebky, trofeje a poznávání stromů, keřů
a také ptáků.
Pak si obě skupiny napsaly testy. V průběhu dopoledne si mohli všichni zastřílet ze vzduchovky na terče divočáka. A ještě jsme měli
soutěž pro rodiče nemyslivce, kde pokračujeme putovním shozem.
Loni ho vyhrála maminka z Daskabátu
a letos putuje zase do Štěpánova. Věřím, že
v příštím roce bude zase změna. Soutěží
nás provázeli trubači Pikovi Klárka a Matěj a Moučka Jáchym. Na občerstvení se
podílely maminky, napekly nám krásné
a výborné sladkosti. A jako obvykle Jarda
nám navařil výborný gulášek a byl přichystaný i párek v rohlíku. Na závěr jsme dostali
výborný zelený dort, na kterém se podíleli
trubači. Velké poděkování patří také našim
kamarádům pomocníkům, kteří se podíleli na naší soutěži. A všem, co nám pomohli
s celkovou organizací.
Do konce školního roku jsme měli ještě několik schůzek. Výlet na kole lesem do
Újezda. Po cestě jsme si udělali přestávku s poznáváním stromů a rostlin. Veverky se
rozběhly po lese a každý si přinesl nějakou rostlinu nebo list, např. – lípa srdčitá, smrk
ztepilý, buk lesní, habr obecný a kapradina, svízel přítula, pryskyřník prudký, konvalinka vonná. Přijeli jsme do Újezda na náměstí, každý dostal nějakou dobrotu – zmrzku
nebo ledovou tříšť. A pak už jen cesta na Daskabát. Ještě jsme absolvovali vyjížďku do
Přáslavic na rozhlednu a závěrečnou rozlučku s malou poznávačkou trofejí, střelbou s lukem a šipky na terč. Odměnou byla opékačka špekáčků.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny a první schůzka Veverek se uskuteční 7. září 2022.
Za KMM Veverky Zdeňka a Kačka
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Hry s hasičskou
tematikou
────

Výlety po okolí a
sportovní aktivity
────

Ukázky práce
hasičů

18.–22.
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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ČINNOST SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V prvním čísle jsem čtenáře seznámila s plánem, co náš spolek chce v tomto
roce uskutečnit. Do května se nám podařilo všechny akce splnit, což fotografiemi
dokládáme. Navštívily jsme Památník na
Zákřově a výstavu Flora v Olomouci.
V červnu pojedeme na rekondiční pobyt do Českého ráje.
24. srpna připravujeme 1denní zájezd
do Šternberka – muzeum hodin. Do Arboreta Paseka na rozkvetlé kytičky, keře
a podíváme se také do hradu Sovinec.
Budeme pokračovat do Jiříkova do Pradědovy galerie, kde pan Halouzka, řezbář,
vystavuje 450 kusů dřevěných soch a největší betlém na světě.
Mrzí nás, že se našich vycházek nemůže
účastnit více členů. Ale ze zdravotních i pohybových důvodů to nejde. Proto se výbor
snaží připravit společenské setkání s občerstvením, které proběhne 14. 9. 2022.
V říjnu opět navštívíme hrad Helfštýn,
po rekonstrukci je krásný, vrchní část je
prosklená a jsou odtud nádherné výhledy.
V listopadu plánujeme procházku
a loučení s podzimem.
V prosinci navštívíme betlémy v Olomouci, na Kopečku, a bude rok za námi.
To ale předbíháme, ještě máme před
sebou léto a snad se všichni těchto akcí
účastníme ve zdraví.
Když píši tyto řádky, tak naše členka
paní učitelka Blanka Prejzová se dožívá
kulatého výročí – přejeme hodně zdravíčka do dalších let.
A na závěr chceme poděkovat členům obecního zastupitelstva za akce, které pořádají pro občany naší obce, a také výboru SPCCH děkujeme za přízeň a finanční příspěvek na naše akce.
Za výbor SPCCH Dokoupilová Marie
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022
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ohlédnutí za kulturními akcemi
fotoreportáž

Sobota 26. března 2022 – Královnou daskabátské slivovice se stala paní Zdeňka Sikorová, která obsadila první dvě místa se slivovicemi ze švestek, 3. místo získal Josef Hudec rovněž
s pálenkou ze švestek.
– DĚKUJEME VŠEM, kteří přišli sázet stromy ke Kramlovu –

Sázíme stromy pro Daskabát 9. dubna 2022

– DĚKUJEME VŠEM, kteří přišli sázet stromy ke kravínu –
/ 12 /
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ohlédnutí za kulturními akcemi

Středa 20. dubna 2022 – Vítání občánků
v zasedací místnosti OÚ
Sabina

Antonín

Monika

Stela

Sebastian

Veronika

Noví občánci
Jakub

obce Daskabát

PŘEDPLATNÉ Otěhřibu

Neděle 24. dubna 2022 Ukliďme Daskabát
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

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.
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ohlédnutí za kulturními akcemi
fotoreportáž

V pátek 29. dubna 2022 se konalo v Hospůdce na Hřišti tradiční setkání seniorů.

 Pálení čarodějnic proběhlo pod taktovkou Spolku
občanů a sousedů v sobotu
30. 4. 2022
na hřišti.

 Mikroregionem Bystřička projeli na
kolech v pátek 20. května 2022 za obec Daskabát – zleva Zdeňka Chodilová (místostarostka obce), Barbora Nucová (účetní obce
t. č. na MD), Luděk Melničuk (starosta obce)
a Natálie Fojtíková (administrativní pracovnice OÚ).
/ 14 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022

ohlédnutí za kulturními akcemi

Sobota 21. května 2022 Hody obce Daskabát
28. května 2022 fotbalové utkání na hřišti

Sobota 4. června 2022
Dětský den na hřišti
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2022
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Kalendář odpadů Obec Daskabát 2022 - 2. pololetí

Kalendář svozu odpadu 2022
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kalendář akcí 2022

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

komunální odpad
plasty a papíry přímo od domu

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2022 vydáno dne 27. 6. 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 4. září 2022.

