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ZDARMA

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou znovuobnovený zpravodaj obce Daskabát – Otěhřib.
Cílem zastupitelstva obce je přinést vám aktuality a informace o dění v obci, připravovaných projektech a záměrech.
Rád bych vám popřál vše dobré v novém roce, hodně zdraví, mnoho úspěchů osobních i pracovních a jménem obecního zastupitelstva poděkoval všem občanům za účast
v komunálních volbách 2014. Získat od občanů mandát zastupitele považuji za velikou
čest, za projevenou důvěru děkuji. Výsledky komunálních voleb z října 2014 přinášíme
na další straně v přehledné tabulce. Společně nás v letošním roce čeká dokončení projektu kanalizace (podrobnosti naleznete v samostatném článku). Dokončení kanalizace
přináší otázku navýšení ceny stočného. Výše stočného a datum navýšení bude definitivně určeno na příštím veřejném zasedání, které se bude konat 4. února. Z dalšího programu: projednání rozpočtového výhledu na další roky, podání projektů k dotačnímu
řízení na kraj, definování podmínek čerpání jednorázového ročního příspěvku neziskovým organizacím a další. Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách.
V prvním čtvrtletí tohoto roku se bude konat konkurzní řízení na pozici ředitele školy.
Čeká nás také řada kulturních akcí, jejichž seznam naleznete v tomto čísle.
Dovolte mi obrátit se na vás s velkou prosbou. S příchodem topné sezony vás moc
prosím o spolupráci a pochopení. Nespalujte v kamnech na pevná paliva komunální
a jiný odpad. Vše, co do kamen nepatří, nespalujte. Nedojde k řádné likvidaci odpadu
a dochází k poškozování nejen vašich kamen, kotlů, spalivových cest, ale i k poškození
zdraví vašeho a vašich blízkých. Děkuji za pochopení a za správný příklad lidem ve
vašem okolí.
Luděk Melničuk, starosta obce

volby
Ve volbách do Zastupitelstva obce Daskabát, okres Olomouc, konaných ve dnech
10.–11. 10. 2014 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny
výsledky voleb v obci. Z celkového počtu 492 voličů se voleb zúčastnilo 269 občanů,
pokračování na straně 2
celkem 1742 hlasů. (zdroj: www.volby.cz)
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Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Věk

Volební strana č. 1 – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
1.
Zdeňka Chodilová
46
2.
Luděk Melničuk
41
3.
Blanka Plošticová
49
Volební strana č. 2 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1.
Ing. Petr Sikora
45
2.
Bc. Jiří Kašpar
24
Volební strana č. 3 – POTENCIÁL OBCE DASKABÁT 2014
1.
MUDr. Kateřina Piková
32
2.
Ing. Radim Pazdera
36

Počet hlasů
Abs.
%
118
109
106

17,55
16,22
15,77

120
109

21,81
19,81

157
76

30,19
14,61

LUDĚK MELNIČUK – narozen 19. 11. 1972 v Olomouci. V roce 1993 jsem absolvoval SPŠ elektrotechnickou v Olomouci. Po povinné základní vojenské službě jsem pracoval v oboru elektromontáží,
naposledy jako revizní technik elektrických a zdvihacích zařízení v Opravárenském závodě Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Hraji v místní rockové kapele Negativ a v přerovské kapele
zaměřené na všechny generace s názvem Elixír. Od roku 2010 jsem členem Obecního zastupitelstva obce
Daskabát. Jsem svobodný.
MUDr. KATEŘINA PIKOVÁ – narozena 12. 11. 1981 v Olomouci. V roce 2006 jsem absolvovala
Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, pracuji jako ambulantní lékař Interního oddělení
Nemocnice Šternberk. V Daskabátě žiji od roku 2005. Jsem vdaná, mám 2 děti. Aktivně se zapojuji do společenského dění v obci. Poslední 4 roky spolupořádám řadu akcí pro rodiny s dětmi, vedu sportovní kroužek pro děti, vypomáhám v KMM Veverky. Aktivně se zasazuji o zlepšení životního prostředí v naší obci.
ZDEŇKA CHODILOVÁ – narozena 28. 5. 1968 v Kyjově. Jsem vdaná, mám 3 děti. V Daskabátě žiji
od roku 1986. V roce 1985 jsem ukončila SUŠ – železniční. Vzdělání jsem si doplnila o tříleté dálkové
studium v oboru podnikání. Od roku 1986 jsem zaměstnána u Českých drah. Nyní pracuji v mezinárodní pokladně na Hlavním nádraží Olomouc. Absolvovala jsem pedagogické minimum a základy zdravovědy pro práci vedoucího kroužku pro děti. V roce 2009 jsem složila myslivecké zkoušky a již třetím
rokem vedu Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu. V obecním zastupitelstvu spolupůsobím
již druhé volební období. Podporuji veškeré aktivity zaměřené na zlepšení životních podmínek a životního prostředí, na rozvoj kulturního a sportovního vyžití v obci.
Ing. PETR SIKORA – narozen 15. 2. 1969 v Kroměříži. Jsem ženatý, mám 3 děti. V roce 1992 jsem
vystudoval Vysokou vojenskou školu v Liptovském Mikuláši. V letech 1992 až 1997 jsem působil jako
velitel čety v Kroměříži. Mezi roky 1997 a 2003 jsem pracoval jako náčelník oddělení taktických systémů
na Velitelství vzdušných sil ve Staré Boleslavi. V rozmezí 2003 až 2007 jsem působil jako náčelník oddělení informačních systémů na Velitelství společných sil v Olomouci. Od roku 2008 pracuji jako specialista kryptografické ochrany na Ministerstvu obrany České republiky. Mluvím anglicky, pasivně rusky.
BLANKA PLOŠTICOVÁ / HUDÁKOVÁ – narozena 4. 7. 1965 v Olomouci. Žiji zde od narození.
Vdaná, 2 děti. Po absolvování střední odborné školy v Olomouci jsem působila jako grafik v Moravské
tiskárně v Olomouci, inzertní agentuře Profit, grafickém studiu Scan studio Haná a v Regio Designu
v Přerově. Tři roky jsem byla OSVČ. Po absolvování pedagogického studia Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na UP v Olomouci působím osmým rokem jako učitel odborného výcviku na
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Střední škole polygrafické v Olomouci. Mezi mé záliby patří příroda a cyklistika. Hodlám se zapojit do
jakékoli aktivity pořádané OÚ v obci i mimo ni.
Bc. JIŘÍ KAŠPAR – narozen 29. 3. 1990 v Olomouci. Jsem daskabátský rodák. V Daskabátě jsem
navštěvoval MŠ i ZŠ do 4. třídy. Vystudoval jsem SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou, obor pozemní
stavitelství, poté Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, kde jsem získal titul Bc. V současné
době studuji soudní inženýrství na VUT Brno. Při studiu pracuji u stavební firmy na pozici přípravář-rozpočtář. Od svých 10 let působím ve Sboru dobrovolných hasičů Daskabát, od roku 2011 na pozici
velitele, kde mám na starost akceschopnost a připravenost jednotky, využívání dotací a spravuji i hasičské webové stránky www.sdhdaskabat.webnode.cz, které se v roce 2014 umístily v celostátní soutěži na
krásném 7. místě.
Ing. RADIM PAZDERA – narozen 22. 4. 1978 v Olomouci. Jsem ženatý, mám 1 dítě. Po ukončení
Střední průmyslové školy chemické v Hranicích v roce 1996 jsem pokračoval ve studiu na Vysoké škole
chemicko-technologické v Pardubicích, kde jsem studium ukončil v roce 2001. Po povinné základní vojenské službě jsem začal pracovat na pozici technologa ve firmě Granitol. V roce 2003 jsem nastoupil do
firmy TRUMF International, s.r.o., v Dolním Újezdě. Zde jsem nejdříve pracoval jako technolog, nyní
na pozici vedoucího vývoje a výzkumu. Na obecním úřadě působím již čtvrté volební období. Rád budu
pomáhat zušlechťovat a zvelebovat obec ke spokojenosti všech. Mluvím anglicky.

KANALIZACE A ČOV
Obec Daskabát je odkanalizována z většiny gravitační smíšenou kanalizací do centrální čerpací stanice (CČS) na konci obce. Nejde v pravém slova smyslu o vlastní čistírnu odpadních vod, ale o zařízení, které provede vlastní vyčištění od nečistot – shrabků
a odstranění případných nánosů štěrkopísku. CČS disponuje svozovým objektem pro
nakládání odpadních vod přivezených od občanů pomocí fekálních vozů – cisteren.
Vlastní čištění odpadních vod probíhá v čistírně odpadních vod v kasárnách posádky Přáslavice. Vlastní čistírnu odpadních vod provozuje ASPO Armádní Servisní,
příspěvková organizace. V souvislosti s touto skutečností je nutno dodržovat důležité
zásady provozního řádu veřejné kanalizace. Nevypouštět vodu z bazénu a podobných
nádrží do kanalizace, zabránit vniknutí pevných materiálů do kanalizace, jako jsou:
tkaniny, netkané tkaniny, hadry, hygienické potřeby, vlhčené ubrousky (nerozmočí se),
ropné produkty a výrobky z nich (benzín, nafta, oleje), barvy, laky, tmely, lepidla, tuky.
Každé takové porušení bude pokutováno, obec bude muset vynaložit nemalé finanční prostředky na pokrytí sankcí, oprav a případných dalších okolností. Dalším
logickým krokem bude vyhledání viníka a případný finanční postih.
Původní kanalizace je smíšená – tedy dešťová a splašková zároveň. To samozřejmě
přináší výhody i nevýhody tohoto řešení, které bylo projektanty zvoleno hlavně z finanční náročnosti rozdělení kanalizace.
Úseky, které nešly řešit gravitačně do původní kanalizace, jsou řešeny nově gravitační kanalizací do přečerpávacích jímek – čerpacích stanic (ČS). V současné době
jsou čtyři, a to v lokalitách u rybníka (dolní), za obecním úřadem, za hřištěm a v uličce u Stolárny Miklík. Z těchto čerpacích stanic je odvod splaškové vody zajištěn pomocí tlakové kanalizace do původní – stávající kanalizace obce. Na nové úseky se již
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musí napojit pouze splašková kanalizace, nesmí být napojena dešťová a jiná kanalizace (balastní vody).
Do budoucna nás čeká kontrola hlavní stokové původní kanalizační stoky. Původní kanalizace byla vybudována se stavbou místní komunikace průtahu obce na
počátku šedesátých let minulého století. Prohlídka bude zřejmě provedena pomocí
kamerové zkoušky a na základě vyhodnocení těchto zkoušek bude řešena následná oprava kanalizace za použití vhodného technického řešení opravy poškozeného
úseku – odstranění nánosů sedimentů štěrků apod., vložkování, v případě nutnosti
výkopové práce. Současný záměr je provádět prohlídky po etapách z důvodů finanční
náročnosti rekonstrukce kanalizační stoky.
Kanalizační přípojky jednotlivých nemovitostí: Majitelé nemovitostí musí zajistit
napojení splaškové odpadní kanalizace na veřejnou kanalizaci v souladu s projektovou
dokumentací (PD). V současné době je PD v časovém skluzu, termín předání čistopisu
PD k hromadnému stavebnímu povolení je polovina února roku 2015. Nemovitosti
občanů, kteří nebudou napojeni na veřejnou kanalizaci, budou muset dokládat způsob
nakládání s odpadními vodami. Jde o doklad o řádně provedené ekologické likvidaci
splašků oprávněnou firmou s příslušným oprávněním nakládání s odpady.
Na tomto místě bych již nyní apeloval na všechny občany k realizaci napojení domácností v časném termínu. K dodržení podmínek vyčerpaných dotačních titulů je
stěžejní datum 31. 10. 2015, kdy by mělo být napojeno 90 % všech domácností. Bude
to úkol nelehký, vyžadující velkou dávku trpělivosti a shovívavosti na všech frontách.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany

KRÁL DASKABÁTSKÉ SLIVOVICE

Obec Daskabát vyhlašuje letos již VIII. ročník soutěže
Král daskabátské slivovice, který se koná
DNE 21.ÚNORA 2015 OD 14.00 HODIN
v sále Kulturního domu Na Hřišti.
Vzorek slivovice je možné přihlásit do 16. února 2015 na obecním úřadě,
množství 0,5 litru s označením druhu a síly v %.
Pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

OBECNÍ KNIHOVNA

Od září 2014 je změněna otevírací doba obecní knihovny:

KAŽDÉ PONDĚLÍ od 16.00 do 18.00 hodin.
Knihovnice paní Marie Zdařilová. V knižním fondu přibylo několik novinek,
bohatý výběr i naučné a dětské literatury.
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POZASTAVENÍ NAD ROZPTYLOVÝMI PODMÍNKAMI
V NAŠÍ OBCI
Všichni jsme to zažili a stále zažíváme. Je podzimní (zimní či časně jarní) podvečer,
nelze otevřít okno, nelze se projít obcí, protože vzduch je nejen cítit, ale i vidět. Děti si
nemohou venku hrát, stejně tak i rodiče s kočárky nemohou „udrncat“ své ratolesti při
povinném kolečku obcí. Bohužel stále jsou mezi námi spoluobčané, pro které je pálení
domovního odpadu koníčkem.
Nejprve trocha legislativy. Podle § 17 zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) lze
ve stacionárních zdrojích (kamna, kotle) spalovat jen výrobcem předepsaná paliva. Pro
zátop lze samozřejmě využít papír, nejlépe ten, který se již nehodí k další recyklaci (např.
obaly od vajíček). Dle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou rovněž fyzické osoby
povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce naopak musí pro
své obyvatele zajistit sběr nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Posledně uvedené v naší obci již delší dobu funguje.
Ale teď to podstatné. Při pálení domovního odpadu vzniká řada nebezpečných
škodlivin. Měření v domácnostech ukázala, že největší koncentrace škodlivin ve vzduchu jsou v místnostech, kde se topí a dále pak v místnostech přilehlých. Na toxiny
jsou nejcitlivější děti, těhotné ženy, starší a chronicky nemocní jedinci, zejména pak
s postižením dechového ústrojí, např. astmatici či pacienti s chronickou obstrukční
bronchopulmonální nemocí. Při spalování plastů vzniká celá řada nebezpečných látek, v případě PE, PP a PET lahví jsou to polyaromatické uhlovodíky (zčásti podobné
těm v cigaretovém kouři), při pálení polystyrenu vzniká toxický styren, v případě
PVC pak dioxiny. Při pálení barevných letáků a časopisů se uvolňují těžké kovy. Pálením tetrapaku se vzhledem ke složení (barevný papír, plast, hliník) může uvolňovat
vše výše uvedené. Jiný odpad jako baterie, staré barvy a vyjetý olej by se snad pokoušel spálit jen sebevrah. Většina toxických látek se chová nejen jako karcinogeny
(látky způsobující nebo napomáhající nádorovému bujení), ale poškozují i imunitní,
hormonální, nervový a dechový systém. Výsledkem pak mohou být únava, infekce,
bolesti hlavy, astma či zhoršení chronických onemocnění.
Systém sběru recyklovatelného odpadu v obci (informační štítky na kontejnerech):
PAPÍR: modré kontejnery – noviny, barevné časopisy a letáky, lepenka, křídový
papír a staré knihy bez tvrdých desek. Nevhazovat tetrapak, mastný či znečištěný
papír, speciální kancelářský papír (uhlový, termopapír, voskovaný) či pleny a hygienické potřeby. Je možno přispět do sběrové soutěže našim školákům. Proti vhazování
reklamních letáků se lze bránit nalepením nálepky na schránku.
SKLO: bílý a barevný kontejner – sklenice, lahve bez víček a obsahu, tabulové
sklo, střepy. Nevhazovat porcelán, autosklo či drátěné sklo, zrcadla (patří do sběrného dvora, v horším případě do směsného odpadu), žárovky a monitory (sběrný dvůr,
nebezpečný odpad).
PLASTY: žluté kontejnery – sáčky, fÓlie, plastové lahve od potravin či kosmetiky,
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PET lahve, v malém množství i polystyren, tetrapak. Nevhodné jsou obaly od olejů a nebezpečných látek, molitan, podlahové krytiny, novodur.
KOVY: sběrné místo za obecním úřadem.
VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ MATERIÁL: odvážen pravidelně 2x ročně ve spolupráci s okolními obcemi.
ELEKTROODPAD: vybírají a odváží v pravidelných intervalech SDH Daskabát,
dále článek Jiřího Kašpara. Sběrné místo maloobjemového elektroodpadu najdete v přízemí obecního úřadu.
BIOODPAD: hnědé kontejnery – jsou k dispozici sezonně od 1. 4. do 31. 10. V současné době i podpora domácího kompostování. (Zdroje: www.portal.gov.cz, www.ekoporadna.cz, www.hnutiduha.cz, www.vangansewinkel.com.)
Děkujeme. -spectre-

ELEKTROODPAD
Víte, že za vybrané elektrospotřebiče náš sbor dostává finanční odměnu, za kterou pořizujeme potřebné vybavení pro případný zásah či pomoc? Např. zásahový vozík, přilby,
variabilní ruční vyprošťovací nástroj, zásahové rukavice, hadice, žebřík apod. Odevzdávejte proto vysloužilé elektrospotřebiče místním hasičům a ne obchodníkům, kteří stejně
jako my dostávají za tyto spotřebiče finanční částku a tedy na tom ještě vydělají.
Během roku plánujeme min. 4 svozové dny. Aktuální termíny naleznete na našich
webových stránkách www.sdhdaskabat.webnode.cz nebo na letáčcích vyvěšených
v obci. Také je možnost objednání odvozu kdykoliv během roku po telefonické domluvě na tel.: 736 269 150 (Jiří Kašpar). Děkujeme všem za podporu.
			
Za SDH Daskabát Jiří Kašpar

TERMÍN SVOZU ODPADU PRVNÍ POLOLETÍ 2015
3. 2. a 17. 2. · 17. 3. a 31. 3. · 14. 4. a 28. 4. · 12. 5. a 26. 5. · 9. 6. a 23. 6.

Svoz plastového odpadu je každý pátek · svoz papíru každé sudé pondělí · svoz
skla dle potřeby · svoz bioodpadu bude zahájen 1. 4. 2015 – každé úterý a pátek,
potrvá do 31. 10. 2015.

poděkování

Velmi děkujeme všem, kdo třídíte. Šetříte nejen životní prostředí, ale i obecní prostředky. Se zpřísněním odpadového zákona, který platí od 1. 1. 2015, budou dříve či
později nuceni správně zacházet s odpadem všichni. Úspěšný recyklační proces začíná
u každého z nás, v každé domácnosti. Třiďme co nejvíce, ale správně a rozumně.
Kromě podpory SDH sběrem elektroodpadu je možno velmi efektivně podpořit
i naši školu a školku, která se každým rokem účastní soutěže ve sběru papíru a PET
lahví. Svázaný papír i lepenkové kartony, čisté sešlápnuté PET lahve v pytlích je možno ukládat k zamřížovanému přístřešku za školou (ze zadní části budovy, u dveří
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výdeje obědů). Obec tuto aktivitu podporuje výdejem velkoobjemových plastových
pytlů na PET lahve (k dispozici na OÚ), ty budou vydávány výměnou. Od této aktivity si slibujeme také zlepšení prostředí v okolí sběrných míst na tříděný odpad, kde
to mnohdy vypadá jako na skládce. Tuto neuspokojivou situaci bychom rádi řešili
zbudováním oplocení v okolí sběrných míst. V tomto duchu prosíme občany i o rozumné vyhazování tříděného odpadu. Před vyhozením je třeba zmenšit objem (sešlápnutím, zmačkáním).
Několik kompostérů stále čeká na své nájemce. Žádáme občany, kteří si doposud
nevyzvedli domácí zahradní kompostéry, aby tak učinili. Kompostér je možno vyzvednout na Obecním úřadě v Daskabátě, v případě zhoršené mobility je možno domluvit odvoz do domu.
-ou-

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika, akci pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás, Naše králky – zleva: Eva Melničuková,
Bohumila Špaková, Jana Maráčková
v roce 2015 je pořádána již popatnácté. Každý rok
od 1. do 14. ledna můžete v českých obcích potkat
na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou
lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Doprovodnou akcí je
tříkrálový koncert, v průběhu něhož je možno přispět formou dárcovské sms. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
V letošním roce činil celkový výtěžek sbírky 26 496 954 Kč, z toho koleda
25 731 957 Kč a koncert s 26 842 odeslanými DMS a výtěžkem 764 997 Kč.

Díky ochotným dobrovolníkům i veřejnosti se podařilo v obci Daskabát
vykoledovat 18 558 Kč. (zdroj: www.trikralovasbirka.cz)
Obec Daskabát děkuje všem občanům, kteří přispěli do
Tříkrálové sbírky 2015.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DASKABÁTĚ
MÁ BUDOUCNOST

?

Škola v Daskabátě po působení minulé ředitelky nemá bohužel dobrou pověst. Tím
pádem se i někteří rodiče rozhodli své děti poslat do jiných škol. Nechci něčí práci
posuzovat, ani jeho rozhodnutí soudit. Nechci zde vypisovat dlouhou historii školství
v Daskabátě. Bude to jen krátké zamyšlení nad tím, jak školu a školku vnímám v obci já.
Už jednou to tady bylo. Obec bez školy. Rozhodl tak tehdy okresní národní výbor.
Žáci budou od první třídy jezdit do Základní školy ve Velkém Újezdě. Asi ten, kdo tohle
zažil, nemá pocit, že by na tom bylo něco špatného. Nebo že by tím nějak utrpěl. Já za sebe
musím říci, že jsem měla to štěstí, chodit od první do čtvrté třídy do školy v Daskabátě.
Nebylo to bez problémů. Škola byla stará, musela projít rekonstrukcí. Třetí třídu v tomto
zimním nepříznivém období jsme se učili například v budově na hřišti, kde v jednom
rohu stála kamna, v druhém tabule. Na obědy jsme chodili do kulturního domu U Matesa. Čtvrtou třídu jsem však už absolvovala v krásné nové škole. A po mně ještě spousta
dalších dětí. Bohužel, jak už jsem uvedla, v roce 1978 byla škola na celých 12 let uzavřena.
Budova sice využita byla, ale ne pro děti z Daskabátu. Byl zde zřízen dětský domov.
Po sametové revoluci se v roce 1990 škola znovu otevřela. Naše děti měly to štěstí,
že mohly chodit do školy v místě bydliště. Nemusely tak už od 6 let sledovat minuty,
aby jim neujel autobus. Nemusely si zvykat na úplně nové prostředí. Základní škola,
do které přešly, plynule navázala na školu mateřskou.
Naše základní škola byla vždy malotřídní. V jedné třídě se vyučují dva ročníky.
Není to jen má zkušenost, ale názor mnoha pedagogů, kteří mi potvrdili, že děti
z těchto tříd jsou samostatné, umí se vyjadřovat. Zadanou práci dokážou samostatně
vyřešit a prezentovat. Starší děti mají tendenci ty mladší chránit a ty mladší zase přebírají určitý vzor. Uplatňuje se zde individuální přístup k žákům. Menší počet dětí na
škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem. Funguje zde větší spolupráce školy
s rodiči dětí, spolupráce školy s nejrůznějšími zájmovými kroužky. Škola přispívá
svými aktivitami pozitivně k rozvoji kulturního života v obci.
Dnes je tendence neúspěch dítěte svádět na školu, na učitele, na vybavení školy… Určitě v tom kus pravdy je, ale ani sebelepší učitel, ani sebelepší vybavení školy
nemohou všechny děti vzdělat stejně. Prostě někomu jde učení lépe, někomu méně.
A hlavně bez pomoci rodičů a zákonných zástupců to nepůjde vůbec. Na otázku: Co
jsi dnes dělal ve škole? se 90 % rodičů doví, že NIC. Podle toho přece nelze posuzovat,
jestli je škola dobrá, či nikoli. Od toho jsou dny otevřených dveří ve škole, konzultace s pedagogickými
pracovníky, po domluvě s vedením školy
je možnost nahlédnout do vyučování.
Věřte, že vzdělávací osnovy i požadavky
na učitele a žáky jsou stejné jak na škole
malotřídní, tak na škole plně organizované.
/8/
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Tradice kvalitních pedagogů je v naší škole od pradávna. Myslím, že většina těch,
co zde působili, vzpomínají na naši školu v dobrém. A ne jinak jsou na tom určitě
i bývalí žáci, kteří do naší školy chodili.
Nové obecní zastupitelstvo nemá na provoz základní školy jednotný názor. Přesto
jsme se rozhodli pro její zachování udělat maximum. Bylo vypsáno nové výběrové
řízení na ředitele školy. Věříme, že se komisi podaří vybrat nejenom kvalitního pedagoga, ale i schopného ekonoma a manažera školy. A pak už to bude jen a jen na
rodičích budoucích prvňáčků, kam se rozhodnou své děti do školy poslat. Pokud
školu nenaplníme, budeme muset přemýšlet, co s nevyužitou budovou. Skladů a supermarketů máme ve svém okolí snad už dost!
Někde jsem četla, a sdílím stejný názor, že obec bez školy a bez dětí osiří a zesmutní.
Blanka Plošticová

5. února 2015 proběhne zápis do 1. třídy

Letošní předškoláci ve škole

informace pro občany
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Vzdělávací agentura Onyx ve spolupráci s naší školou
nabízí možnost vzdělávání v rámci projektu Vzdělání do všech koutů.
Kurzy jsou bezplatné, jsou financovány z grantu ESF, budou probíhat
v následujících týdnech, přesné termíny budou upřesněny dle
konečného počtu zájemců
1. Finanční gramotnost – Hospodaření v domácnosti
2. Finanční gramotnost – Platidla a platební operace
3. Finanční gramotnost – Řešení pracovních a životních situací
4. PC – Rozšíření užívání internetu a vytvoření vlastní www stránky
5. PC – Základní obsluha počítače a kancelářských programů
6. PC – Základy fotografování a úprava fotografií v počítači
7. Právní minimum
8. Minikurz pro zájemce o podnikání
9. Spotřebitelská gramotnost
Přihlášky jsou v dispozici na obecním úřadě.
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
VEVERKY Z DASKABÁTU
Založen byl v roce 2012 manželi Zdeňkou a Jaromírem Chodilovými z Kramlova. Kroužek mladých myslivců (KMM) Veverky je oficiálním kroužkem Českomoravské myslivecké jednoty
a jeho činnost se opírá o odborně zpracovanou metodiku pro
práci s dětmi ve vztahu k přírodě a myslivosti. Scházíme se jednou za 2 týdny a účast v kroužku je bezplatná. Děti si hradí pouze vlastní pomůcky (např. knihy) a náklady spojené s výlety. Děti
jsou rovněž pojištěny u Halali všeobecné pojišťovny pro případ úrazu.
V olomouckém okrese patříme spolu s ostatními pěti kroužky pod Okresní myslivecký spolek (OMS), který zajišťuje naši činnost po všech stránkách i s dotací. Velmi
důležitá je pro nás spolupráce s rodiči, kteří se zapojují do naší činnosti, a to především při soutěžích a dalších akcích, které pořádáme. Svou účastí podporují své děti.
Samozřejmě bychom se neobešli bez podpory našich příznivců a sponzorů, kteří nám
přispívají na naši činnost. Díky kamarádům, myslivcům a přátelům přírody máme pro
děti různé trofeje a materiály, se kterými pracujeme a učíme je.
Ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo 17 dětí. Své znalosti děti prokazují na
soutěži Zlatá srnčí trofej (ZST). Děti jsou rozdělené do tří věkových kategorií pro
účast v této vědomostní soutěži.
Kategorie 0: Dan Dohnálek, Denis Dohnálek, Vojtěch Dostál, Vojtěch Hanus,
Ondřej Hanus, Ivan Hric, Matěj Pika, Klára Piková, Dominika Šubrtová, Vít Šubrt.
Kategorie A: Michal Fišer, Jindřich Janík, Jaroslav Kuča, Kateřina Šufnerová.
Kategorie B: Filip Chodil, Zdeněk Gregor, Václav Janík.
V loňském roce jsme získali na okresní ZST 1. místo v kategorii B: Filip Chodil a 3. místo v kategorii 0: Kateřina Šufnerová. Místní kolo ZST, které pořádá náš
kroužek, se bude konat 2. 5. 2015 v areálu daskabátského hřiště.
V září jsme se zúčastnili semináře mysliveckého troubení v areálu Lovecké chaty v Horce nad Moravou, které pořádalo OMS Olomouc ve spolupráci s Trubači
z Doubravy. Děti si zde mohly vyzkoušet troubení na lovecké hudební nástroje.
V říjnu se konala mezinárodní česko-polská soutěž pro mladé myslivce a ochránce přírody v Drahanovicích. Zde získal v kategorii B: 1. místo Filip Chodil a 2. místo
Zdeněk Gregor.
V listopadu jsme se zúčastnili honu na Daskabátě pořádaném Honebním společenstvím Daskabát a poslední leče, kde jsme pro děti připravili soutěže. Děti pomáhaly s chvojím na výřad i se zvěří, kterou si mohly zblízka prohlédnout. Poslechly si
výklad od myslivců a seznámily se s loveckými zbraněmi.
Dále jsme vyráběli svícny na Vánoce, které jsme prodávali na Vánočním jarmarku. Všem, kteří nám pomáhali s výrobou či zakoupili naše výrobky, děkujeme za
podporu našeho kroužku.
/ 10 /
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Před Vánocemi jsme zakrmovali zvěř v lese, což nás čeká i v následujících měsících.
Od ledna se scházíme v nové klubovně v budově základní školy. Za poskytnutí
prostor děkujeme, jak vedení školy, tak obci.
V únoru máme v plánu návštěvu ornitologické stanice v Přerově a přípravu na
soutěž Zlatá srnčí trofej.
Kroužek mladých myslivců Veverky je zájmový kroužek pro kluky i holky, školáky
i předškoláky, které nebaví sedět doma u televize. „Veverky“ si rády hrají, vyrábějí,
podnikají výpravy do přírody a také jezdí na zajímavé výlety. Poznávají život zvěře
a učí se o ni pečovat. Děti se zapojují do činnosti myslivců, seznámí se s prací ornitologů a nahlédnou do tajů sokolnického umění. Zájemci se mohou hlásit v průběhu
celého školního roku. Více na www.kmmveverky.cz.
Myslivosti zdar
vedoucí Veverek Zdeňka Chodilová, Jaromír Chodil a Kateřina Piková

sokolník František s Veverkami

Veverky na soutěži

Kontakt na vedoucí: e-mail: veverkyzdaskabatu@seznam.cz · tel.: 777 632 491

Trubači
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Zakrmování zvěře
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kalendář akcí 2015
LEDEN
26. 1.

Den otevřených dveří v ZŠ

ÚNOR
5. 2.
7. 2.
14. 2.
21. 2.

Zápis dětí do 1. třídy
Vodění medvěda
Valentýnský punč
Král daskabátské slivovice

BŘEZEN
8. 3.
23. 3.
27. 3.

Dětský maškarní karneval
Velikonoční tvůrčí dílna
Setkání seniorů

DUBEN
1. 4.
13. a 14. 4.
30. 4.

Velikonoční jarmark
Zápis dětí do MŠ
Pálení čarodějnic

KVĚTEN
2. 5.
16. 5.
17. 5.
30. 5.

Zlatá srnčí trofej
Hodová mše
Hody
Kácení máje, kuličkiáda

ČERVEN
19. 6.

Den dětí pořádá
ZŠ a MŠ Daskabát
115. výročí
Sboru dobrovolných hasičů
Daskabát
Dětský den na hřišti

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 1/2015,
vydáno dne 20. 1. 2015, periodický tisk územního
samosprávného celku obce Daskabát, čtvrtletník, registrován
pod číslem MK ČR E 22075, vydává Obec Daskabát,
Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359
Odpovědný redaktor: MUDr. Kateřina Piková
Příspěvky možno zaslat na:
katerina.pikova@centrum.cz či písemnou formou na
obecní úřad. Možnost inzerce.
Termín uzávěrky dalšího čísla je 8. března 2015
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akce 2014

Tvůrčí dílna

Vodění medvěda

Drakiáda

Lampionový průvod

Vánoční besídka
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