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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych již tradičně tyto řádky věnoval informacím ohledně dokončení domovních kanalizačních přípojek. V současné době je již projekční část a s ní související
administrace zdárně dokončena. Projektová dokumentace k části kanalizačních přípojek je v územním řízení na stavebním úřadě Velký Újezd. Realizaci domovních přípojek
bude možné započít v příštím měsíci. Přípojky komplikované projekčně či právně budou
odevzdány k projednání v nejbližším možném termínu. O termínu předání odsouhlasené
projektové dokumentace budou občané informováni obecním rozhlasem a cestou úřední
desky. Podrobnosti stran napojení jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Ve fázi samotného napojení je nutná spolupráce s obcí, každá přípojka musí být řádně zkontrolována
pracovníkem obce panem Ševčíkem. Na základě kontroly ze strany obce bude udělen souhlas se stavbou, který bude mít váhu kolaudačního souhlasu. Napojení všech domácností
ke kanalizaci a ČOV je povinností každého občana vyplývající ze zákona č. 274/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vodovodech a kanalizacích. V souvislosti s napojením
domácností a ukončením zkušebního provozu ČOV je možné již předběžně stanovit náklady obce za nakládání s odpadními vodami, které na rok 2015 přesáhnou 300 000 Kč.
S ohledem k nemalým finančním nákladům obce je trvale diskutována otázka výše stočného. V následujícím přechodném období od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016 členové obecního
zastupitelstva odsouhlasili paušální částku 100 Kč na osobu trvale žijící v domácnosti.
Výjimkou jsou obyvatelé nemovitostí, kde není napojení na kanalizaci t. č. technicky možné (samota Mlýn, Kramlov, Kuchrikův a Mizerův sad). Splatnost stočného bude spolu
s ostatními poplatky za rok 2015 do června 2016. Výše stočného pro nadcházející zúčtovací období, to je od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017, bude stanoveno do března příštího roku.
Z dalších chystaných investičních záměrů je revitalizace prostranství v okolí obecního úřadu. Na konci srpna obec jako objednavatel obdržela dokončenou projektovou
dokumentaci, která byla předána ke stavebnímu povolení.
Výběr zhotovitele bude po získání stavebního povolení a zajištění financování akce
pokračování na straně 2
k řešení.
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Na podzim tohoto roku je v plánu oprava a doplnění výplní mostního zábradlí nad
dálnicí. Dále proběhne kamerový průzkum a čištění kanalizace.
Dne 13. července 2015 byl jmenován do funkce nový ředitel Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové organizace. Další informace o provozu školy najdete na
následujících stránkách.
Ve snaze o zlepšení hospodaření s odpady v naší obci chystá jednotka Sboru dobrovolných hasičů sběrové soboty. Podrobnosti o této i dalších akcích naleznete dále.
Luděk Melničuk, starosta obce

OBECNÍ KNIHOVNA
Knihovna je po letních prázdninách opět otevřena

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 15.30 DO 18.00 HODIN.

Nově je k dispozici aktuální seznam knih, který naleznete přímo v knihovně
i na webových stránkách obce v sekci Informace o obci – Instituce – Knihovna.
Nabídka je průběžně doplňována o nové tituly i o tituly zapůjčené
v rámci výměnného knižního fondu.
Ve školním roce 2015/2016 se naše knihovna zapojila do projektu
Celé Česko čte dětem. Chystáme pro vás kromě bohaté nabídky
dětských titulů předčítání pro děti, čtenářské a výtvarné soutěže.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI NA TÉMA „PRÁZDNINY“
Zúčastnit se mohou děti do věku 18 let obrázky libovolnou technikou,
ve formátu A4 či A3, ze zadní strany označenými jménem, příjmením, věkem,
adresou a telefonním číslem. Výtvarná díla mohou děti nosit přímo
do knihovny každé pondělí či na obecní úřad až do 5. října 2015.
Všechna díla budou vystavena v obecní knihovně, vyhlášení výsledků
proběhne v obecní knihovně 12. října 2015 v 17.00 hodin.
Informace na www.obecdaskabat.cz, e-mail: katerina.pikova@centrum.cz

SBĚROVÁ SOBOTA
Dne 3. října 2015 v 9.00 hodin proběhne první sběrová sobota.

Prosíme občany, aby stará elektrozařízení a svázaný papír ponechali na chodníku
u hlavní cesty. Akce je pořádána Sborem dobrovolných hasičů Daskabát. Výtěžek
ze sběru starého elektrozařízení bude pro SDH, papírový sběr bude předán naší
škole. Naše škola se i v tomto roce účastní sběrové soutěže. Občané mohou
kdykoliv individuálně nosit svázaný sběrový papír a PET lahve (sešlápnuté,
v zavázaných pytlích) do přístřešku za budovou školy (u místa výdeje obědů).
Získané finance budou použity na financování školního výletu dětí ZŠ i MŠ.
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Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“ z Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020
Dotaci lze získat na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných
domech za nový kotel na pevná paliva (na uhlí, biomasu, kombinovaný na uhlí +
biomasu), na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, dále také k instalaci
solárně-termických soustav pro vytápění a přípravu teplé vody a další energetická
opatření. Všechny nově pořizované kotle musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů.
Účelem dotační podpory je dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na
území jednotlivých krajů.
Výše dotace je 70–80 % podle typu nového zdroje tepla, v exponovaných obcích
bude dotace navýšena o 5 % (obec Daskabát mezi tzv. prioritní obce nepatří), maximální celkové výdaje na jeden projekt jsou ve výši 150 tis. Kč.
K žádosti o finanční příspěvek bude třeba doložit doklad o energetické náročnosti
budovy. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší,
součástí projektu musí být kromě výměny kotle také některé z dalších tzv. „mikro“
energetických opatření, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou.
Mezi tato opatření patří například zateplení fasády, podlah, stropu, výměna oken,
oddělení vstupní nevytápěné části domu, výměna vstupních dveří. Na „mikro“ energetická opatření je možné v rámci způsobilých výdajů vyčlenit maximálně 20 tis. Kč.
V současné době ještě není možné předkládat žádosti o finanční podporu na výměnu kotle.
Žádosti o dotace bude možno podávat ze strany fyzických osob nejdříve v 1. polovině roku 2016, až po schválení projektové žádosti Olomouckého kraje ministerstvem životního prostředí. Definitivní podmínky a doplňující informace budou známy až s vyhlášením výzvy ze strany Olomouckého kraje.
Kraj nyní zjišťuje zájem o kotlíkové dotace. Anketní formulář k tzv. kotlíkovým dotacím je od 11. srpna 2015 na webových stránkách Olomouckého kraje:
www.kr-olomoucky.cz.
Aktuální informace naleznete na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
O vývoji situace budeme občany průběžně informovat.

TERMÍNY SVOZU ODPADŮ NA 2. ČTVRTLETÍ

Směsný odpad • 29. 9. • 13. 10. • 27. 10. • 10. 11. • 24. 11. • 8. 12. • 22. 12. •
Svoz plastového odpadu je každý pátek, svoz papíru každé sudé pondělí,
svoz skla dle potřeby.
Svoz bioodpadu (6 kontejnerů) do 31. 10. 2015 každé pondělí a pátek.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Dne 13. července byl do funkce ředitele základní
a mateřské školy jmenován nový ředitel. Dovolte nám
na následujících řádcích představit nový pedagogický sbor.

Mgr. et Mgr. Jiří Weiss – nový ředitel

Pocházím z Moravské Třebové. Je mi 53 let. Vystudoval jsem učitelství pro 1. stupeň
ZŠ se zaměřením na hudební výchovu a speciální pedagogiku – psychopedii, poruchy
učení, na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Mám 25letou praxi na prvním stupni základní školy, z toho jsem 14 let působil jako ředitel na malotřídní škole.
Učil jsem všechny ročníky prvního stupně. Posledních 7 let jsem vyučoval i anglický
jazyk v třetím až pátém ročníku. Ve své praxi jsem se věnoval integrovaným žákům,
pořádal zimní školy v přírodě se zaměřením na běžecký výcvik (jsem lyžařský instruktor). Hraji na několik hudebních nástrojů – klavír, kytara, zobcová flétna. Aktivně se
zajímám o turistiku. Na Základní škole v Konici jsem vedl pěvecký sbor, v Budětsku
také folklorní soubor Buděčáček. Ve svém volném čase zpívám v kapele NOPROBLEM
a Reminiscence (zaměřujeme se hlavně na spirituály), zpívám a tančím v hanáckém
folklorním souboru Velký Kosíř v Kostelci na Hané.
Jedním z důvodů, proč rodiče stále více vyhledávají školu s menším počtem žáků, je
ten, že se snaží najít pro vzdělávání svého dítěte bezpečné prostředí, ve kterém nabude
nejenom kvalitních znalostí a k životu potřebných kompetencí, ale ve kterém také nezanikne osobitost a jedinečnost každého žáka. Naši školu by nejlépe měla charakterizovat
právě nadstandardní péče o každého jednotlivce, moderní vybavení, bezpečné prostředí a velmi úzká partnerská spolupráce s rodiči a obcí. Naší prioritou nebude přeplněná
třída, proto budeme mít na své žáky dostatek času k individuálnímu přístupu, a to jak
k žákům mimořádně nadaným, tak k žákům se specifickými poruchami učení.

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci školy:

Mgr. et Mgr. Jiří Weiss – ředitel, učitel
Mgr. Martina Zentnerová – učitelka
Božena Šianská – vychovatelka, částečný úvazek v MŠ
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – učitelka MŠ, školní psycholog, částečný úvazek v ZŠ – VV
Veronika Vokůrková – učitelka MŠ
Eva Špundová – školnice ZŠ
Iveta Ševčíková – školnice MŠ, provozní pracovnice jídelny

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
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AKCE SPOLUPOŘÁDANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
A MATEŘSKOU ŠKOLOU DASKABÁT
Daskabátská drakiáda – pondělí 5. 10. 2015, sraz draků a dračic v 16.00 hodin
na louce za školou, ceny pro vlastnoručně vyráběné draky, drobné občerstvení a čaj
zajištěny, akci spolupořádá ZŠ a MŠ Daskabát a SDH Daskabát, za deště se akce nekoná.
Lampionový průvod – neděle 25. 10. 2015 od 17.00, sraz na hřišti, masky vítány,
bude připravena hranice na opékání špekáčků, malování na obličej, odchod průvodu
v 18:00, trasa bude vyznačena „dýňáky“ (zájemci o vystavení vydlabané dýně kontaktujte MŠ).
Vánoční tvůrčí dílna – 23. 11. 2015 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ, výroba vánočních
dekorací z papíru, filcu či modelovací hmoty, výroba přáníček, svíček z včelího vosku,
zdobení perníčků. Papučky s sebou, rodiče vítáni, vstup 50 Kč na materiál.
Vánoční jarmark a vystoupení dětí MŠ a ZŠ při rozsvěcení vánočního stromku –
28. 11. 2015 od 16.00 hodin na prostranství u obecního úřadu, prodejní jarmark,
16.45 hodin vystoupení dětí, 17.00 hodin rozsvěcení vánočního stromku.
Aktuální informace pro děti i rodiče, program akcí pro veřejnost i akcí pořádaných
v rámci vyučování naleznete na WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ

KROUŽKY PRO DĚTI JIŽ OD ZÁŘÍ
Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu: kategorie 0 (děti MŠ a prvňáci)
se koná každý druhý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin, vede Zdeňka Chodilová, Kateřina Piková,
kategorie A a B (děti 2.–9. třídy) se koná každou druhou středu od 16.00 do 18.00 hodin, vede Zdeňka Chodilová, Lucie Šufnerová, více na www.kmmveverky.cz.
Koužek mladých hasičů: pro děti od 3 let, každý pátek od 16.00 hodin, vede Jana
Mičulková a členové jednotky SDH Daskabát, více na www.sdhdaskabat.webnode.cz.
Připravujeme: výtvarný kroužek, hra na kytaru, cvičení pro děti.

Zahradní slavnost a ukončení školního roku
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Pasování prvňáčků a čtenářů
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MLADÍ HASIČI V DASKABÁTĚ
Náš sbor po několika letech znovuobnovil kroužek Mladého
hasiče (MH), který v sezoně 2014/2015 navštěvovalo 15 dětí od
3 do 11 let. S dětmi jsme začali letos na jaře, kdy jsme je seznámili s činností hasičů, nářadím, vybavením, hasičskými dovednostmi
a hrou Plamen.
První veřejné představení MH bylo na hodech naší obce při ukázce
požáru lesa – od nesprávného chování v lese, přes oznámení požáru, výjezdu MH,
odstranění spadlého stromu, provedení požárního útoku a ošetření popálených táborníků. Děti sklidily velký potlesk. Po scénce jsme jim předali pamětní listy MH.
Za velkou snahu jsme předposlední cvičení MH připravili akci pod názvem
NOČNÍ HASIČKA, kde jsme nejprve odpoledne u rybníka opekli špekáčky, zahráli
si hry a nacvičili další činnost hasičů – hledání pohřešované osoby. Po táboráku jsme
se přemístili do zbrojnice, kde jsme děti s blížícím se večerem uložili a pustili jim pohádku o hasičských letadlech, avšak v polovině filmu začala nečekaně houkat siréna.
Děti jsme tedy poprosili o pomoc při hledání pohřešování osoby, proto se oblékly
a seřadily před zbrojnicí. MH tak mohli vidět sbíhání členů jednotky SDH (JSDH)
a její výjezd. Po přemístění na místo zásahu se MH spolu se členy JSDH seřadili do
rojnice a začalo hledání. Nalézali různé předměty jako lopatku, prázdnou lahev od
piva, batoh, botku, až našli pod stromem pohřešovanou osobu – nového maskota
MH v podání velkého Médi hasiče. Po zásahu jsme unavení šli spát. Děti měly z Médi
velkou radost. Ukázali jsme, že jako hasiči musí být připraveni kdykoliv pomoci – ve
dne, v noci i během pohádky. Toto překvapení mělo u MH velký úspěch.
Poslední setkání uplynulé sezony se konalo na závěr školního roku. Opět jsme
s MH a tentokrát i s rodiči opekli špekáčky. Vedoucí Jirka Kašpar s Jakubem Niesnerem spolu s MH předali Janě Mičulkové kytici jako poděkování za její činnost pro
mládež.
Velké poděkování patří dětem, rodičům, kolegům ze sboru, vedoucím, sponzorům a všem, kteří nám drží palce. Nyní se rozbíhá nová sezona, a tak držte palečky, ať
se nám daří tak jako minulou sezonu a ještě lépe – čekají nás první závody!
Jiří Kašpar, velitel SDH a vedoucí MH
I letos jsme se přihlásili do celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku 2015. Oproti předminulému ročníku jsme se bohužel nedostali do finále. Do finále ale byli vybráni kolegové ze SDH Velký Újezd s akcí Kamenná bouda. Tato akce je významná
pro celé okolí, a proto prosíme o pomoc při hlasování. Výhra v hodnotě 50 000 Kč!
Pro spřátelenou jednotku SDH Velký Újezd můžete hlasovat prostřednictvím SMS ve
tvaru HASICI(mezera)SSM1 zaslané na telefonní číslo 900 77 06. Hlasovat můžete
i na www.adhr.cz/hlasovani.
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HASIČSKÉ ODPOLEDNE
K PŘÍLEŽITOSTI 115 LET OD ZALOŽENÍ SBORU
V neděli 5. 7. 2015 se na místním hřišti konalo hasičské odpoledne u příležitosti
115 let od založení sboru. Počasí nám výjimečně vyšlo až moc dobře a snad nevadilo,
že kvůli vysokým teplotám se program mírně posunul. Jako první mohli přihlížející
vidět ukázku hašení hořícího oleje, a to nejprve přikrytím hrnce vlhkou utěrkou,
pokličkou a poté NESPRÁVNĚ vodou. Vzniklý cvičný požár dřevěného domečku
uhasili Mladí hasiči.
Po malé občerstvovací pauze přišli na řadu
kolegové ze SDH Velký Újezd a předvedli
ukázku vyproštění zaklíněných osob z havarovaného automobilu při dopravní nehodě.
Rovněž byla k vidění jejich technika, a to:
TATRA T-815 CAS 32 a ŠKODA Š 706 RTHP.
Jako poděkování za dlouholetou práci
s mládeží ve sboru převzal A. Přikryl titul
Čestný člen z rukou starosty SDH pana
Mičulky. Ten pak byl sám překvapen, když
mu bylo velitelem SDH panem Kašparem
uděleno Čestné uznání krajského sdružení
hasičů. Balíček za svou činnost v oblasti výchovy mládeže dostal i pan Kuběna, který
vychovával mládež řadu let.
Po předání vyznamenání byla pro děti
nachystána pěna. A měla opět úspěch. Ještě více osvěžující byla v tom horku sprcha
vodou. Před hbitým vodním dělem z tatry
se dalo jen těžko schovat. A tak nejen děti,
rodiče, ale i hasiči končili mokří, tak jak se
na správné hasičské odpoledne sluší a patří.
Také jsme z rukou pana Smolky za naši činnost převzali novou techniku – zásahovou
ručně vytvořenou koloběžku.
Poděkování patří členům SDH Daskabát, Mladým hasičům Daskabát, SDH Velký Újezd, OSH Olomouc a všem návštěvníkům. Doufáme, že se tato akce povedla
a líbila se vám.
Za SDH Daskabát Jakub Niesner,
jednatel SDH a vedoucí MH
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2015
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ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
V sobotu 2. května 2015 již potřetí pořádaly KMM Veverky místní kolo Zlaté srnčí trofeje (ZST) v Daskabátě. S námi si
přijely zasoutěžit i děti z kroužků Koloušci z Obory na Vlnách,
Poštolky ze Štěpánova, Vlčata z Hněvotína a děti z DDM Hranice na Moravě.
Sraz byl v areálu místního hřiště, kde proběhla prezentace pod vedením paní Lady
Tylichové, Ondřeje Tylicha, Marie Oklešťkové a Hany Chodilové. Po zapsání všech
49 zúčastněných dětí a 15 rodičů soutěž zahájili trubači z kroužku Koloušci. Po krásném trubačském vystoupení se děti a rodiče seznámili s programem.
Děti kategorie 0 (předškoláci, prvňáci) si prošly 9 stanovišť, která se nacházela
v areálu hřiště. Na nich kamarádi myslivci zkoušeli děti ze znalostí, které nabyly
v průběhu školního roku. Poznávaly vycpaniny ptáků, kůže zvěře, psy na obrázcích,
hlasy zvěře, potravu, myslivecké zařízení, rostliny, stromy a popis zvěře na obrázcích
mysliveckou mluvou.

Účastníci v kategorii A, B si napsali testy s 50 otázkami v sále a prošli stezku 50
stanovišť. Testy i stezku měli možnost absolvovat i rodiče. Stezka začínala na hřišti,
vedla blízkým lesem, přes potok a vracela se zpět na hřiště. Na stezce děti poznávaly
rostliny, stromy, vycpaniny, kůže, lebky, myslivecké potřeby, pozorovaly zvěř dalekohledem. Po laně přeručkovaly přes potok, bylo to jedno z nejzajímavějších stanovišť,
které se všem moc líbilo.
V době, než se sečetly výsledky, mohly děti zhlédnout a dozvědět se spoustu informací o sokolnictví od našeho kamaráda sokolníka Františka Kubíčka, který měl
na ukázku dravce.
Na programu byla i střelecká soutěž ze vzduchovky na papírový terč a na střelničku s divočáky. Soutěž byla jak pro dospělé tak i pro děti, kdy nejlepší získal pohár
a ostatní malé drobnosti.
V průběhu celé akce si děti mohly prohlédnout živé psy, naši myslivečtí kamarádi
si s sebou vzali své věrné kamarády výmarského ohaře, českého fouska, německého
křepeláka, německého drátosrstého a krátkosrstého ohaře, jezevčíka drsnosrstého,
krátkosrstého a dlouhosrstého.
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Na závěrečný nástup nám pomohli trubači Koloušci seřadit soutěžící. Nejdříve
probíhalo předání cen pro hosty a následně i pro naše Veverky. Nejlepší Veverky postoupily do okresní soutěže ZST. Pro všechny soutěžící jsme měli přichystané pěkné
ceny. Odměnou pro soutěžící rodiče byl i letos putovní shoz. Pro všechny soutěžící
bylo připravené občerstvení.
VÝSLEDKY:
V kategorii 0 získal nejvíce bodů Ivan Hric (231 bodů), Matěj Pika (198 bodů),
Dominika Šubrtová (197 bodů), Dan Dohnálek (187 bodů), Vojta Dostál (184 bodů),
Vít Šubrt (179 bodů), Denis Dohnálek (158 bodů) a Klára Piková (134 bodů).
V kategorii A s body celkem za test a stezku Kateřina Šufnerová (251 bodů), Michal Fišer (224 bodů), Jaroslav Kuča (199 bodů), Michaela Hudcová (151 bodů), Jindřich Janík (130 bodů).
V kategorii B s body celkem za test a stezku Filip Chodil (294 bodů), Zdenek
Gregor (270 bodů) a Václav Janík (200).
Celkem soutěžilo 15 rodičů, kteří podporovali své děti v soutěži. Za všechny rodiče, kteří soutěžili, celkem získala nejvíce bodů Kateřina Piková (276 bodů), Lucie Zbořilová (248 bodů), která nám přivezla předat putovní pohár z loňského roku,
a Lucie Šufnerová (238 bodů).
Po vyhlášení výsledků nám předala cukrářka Veronika Špundová krásný poschoďový dort, který se hned rozkrájel pro všechny ty, co měli chuť na sladké. Dort byl
opravdu výtečný. V průběhu celé akce jsme se obávali počasí, ale myslivečtí patroni
stáli při nás a dopřáli nám příznivé počasí bez deště.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, co nám pomáhali zabezpečit průběh celé akce, celé mojí rodině, vedoucím kroužků, kamarádům myslivcům od nás
i z okolních sdružení, rodičům a přátelům myslivosti. Velký dík patří také sponzorům, kteří nám přispěli finančními i věcnými dary a podpořili tak tuto soutěž. Je moc
hezké vidět rozzářené oči dětí, které dostávají ceny za svou šikovnost.
Soutěž se nám vydařila! Jsme moc rádi, že můžeme navštěvovat i ostatní kroužky
a vzájemně se naučit něco nového. Podpořit v soutěžích jak děti, tak i rodiče, kteří se
postupně zapojují.
Během května jsme navštívili ještě místní kola soutěže v Oboře na Vlnách v Medlově, ve Štěpánově a okresní ZST v Nových Dvorech.
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MĚSÍC KVĚTEN BYL PRO VEVERKY OPRAVDU NÁROČNÝ

Prvního května jsme se vydali na výlet do Litovle, kde pořádalo ČMMJ OMS Olomouc ve spolupráci s ČMKJ a MS Litovel Doubrava Jarní svod loveckých psů. Akce
probíhala v areálu myslivecké chaty Doubrava.
Odjížděli jsme s Veverkami od obecního úřadu hasičským tranzitem a třemi
osobními auty, protože i rodiče se chtěli
podívat na přehlídku loveckých psů.
Ještě než jsme odjeli, trochu nám
sprchlo, ale řekli jsme si, že nejsme z cukru a že nám pár kapek vody neuškodí.
Bála jsem se, aby děti nezmokly, ale v Litovli nás přivítalo sluníčko, což nás velice
potěšilo. Celý areál jsme prošli s knihou
v ruce, děti si v atlase vyhledávaly samy
rasy psů, aby si je lépe zapamatovaly.
Po prohlídce vystavovaných plemen
psů se děti rozběhly do lesa, kde prozkoumávaly už mírně sešlou ohrádku
pro výcvik mysliveckých psů na všestranné zkoušky. V lese právě kvetlo hodně
druhů rostlin, využili jsme procházku
a společně si povídali i na jiná témata.
Po návratu do areálu jsme si zopakovali
názvy psů, kteří byli na svodu: výmarský
ohař krátkosrstý i dlouhosrstý, anglický
setr, gordonsetr, český fousek, německý
drátosrstý a krátkosrstý ohař, jezevčík
drsnosrstý, hladkosrstý a dlouhosrstý,
pointer, německý křepelák, velký münsterlandský ohař a mnoho dalších.
Vyfotili jsme si pár záběrů s pejsky,
kteří se dětem nejvíce líbili. Děti si zapamatovaly opravdu hodně plemen. Jejich
znalost si mohly ověřit hned na druhý
den, kdy jsme pořádali místní kolo Zlaté
srnčí trofeje.
Výlet se nám vydařil a věřím, že si děti
odnesly pěkné vzpomínky a zážitky na
pejsky.
Myslivosti zdar
Veverka Zdeňka Chodilová
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ohlédnutí za společnými akcemi

Daskabátské hody se letos konaly 17. května ve sportovním areálu Na Hřišti. Počasí nám
přálo. Na akci vystoupily Mažoretky TRIXIE Tršice, Cimbálová muzika Vlasty Grycové ze Strání a Mladí hasiči SDH Daskabát. K zakousnutí se podávaly zvěřinové speciality
z kuchyně Honebního společenstva Daskabát, které pořádalo i bohatou zvěřinovou tombolu.

Indiánský den pořádalo Sdružení občanů a sousedů obce Daskabát 30. května 2015
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 23. dubna 2015 proběhlo slavnostní vítání občánků za účasti starosty
a místostarostky obce. Po krátkém proslovu vystoupily děti základní školy pod
vedením Mgr. Markéty Stloukalové. Do naší obce byli přivítáni tito noví občané:
Danny Kavalíř, Viktorie Nádvorníková, Klára Smékalová,
Michal Šiška a Anna Urbanová.
Rodičům gratulujeme.

Prosíme pořadatele akcí pro veřejnost o nahlášení termínů plánovaných akcí
na rok 2016 do 15. 10. 2015. Akce budou zveřejněny v kalendáři Mikroregionu
Bystřička, na webových stránkách obce a průběžně v našem zpravodaji.

kalendář akcí 2015
ŘÍJEN
5. 10. 2015
25. 10. 2015
LISTOPAD
21. 11. 2015
23. 11. 2015
28. 11. 2015

akce 2014

3. daskabátská drakiáda
Lampionový průvod
Hon – Honební společenství
Daskabát
Vánoční tvůrčí dílna
Rozsvěcení vánočního
stromku a vánoční jarmark
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