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Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v úvodníku letošního druhého čísla obecního zpravodaje bych Vás rád informoval
o dění v obci v posledních třech měsících.
Předně bych rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří jsou již řádně napojení na
obecní kanalizaci. V současné době není napojeno jen několik nemovitostí. V minulých týdnech proběhl kamerový průzkum a čištění hlavní kanalizační trasy. Následovala oprava několika úseků, které byly v havarijním stavu. Celkové náklady zatím dosáhly bezmála 500 000 Kč. Postupná renovace kanalizační stoky však byla nezbytná
s ohledem ke stáří a stavu kanalizační stoky. Monitoring provedla firma Podlas, s.r.o.,
následnou opravu pak firma OLGERMA, s.r.o., a Podlas, s.r.o.
Po dokončení oprav kanalizační stoky byla zahájena výsadba zeleně kolem bývalé
prašnice. Výsadba bude ještě doplněna.
Dále dle původního plánu došlo k dosazení chybějících výplní zábradlí na dálničních mostech, které jsou v majetku obce. Oprava vyšla na necelých 180 000 Kč.
S dalších investic je plánována výměna oken v pohostinství Na Hřišti. Výměna
oken v sále je plánována v příštím kalendářním roce.
Současně je v řešení finanční rozplánování projektu Revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu – I. etapa. Rozhodnutí o realizaci tohoto záměru
padne na červnovém zastupitelstvu obce.
Z připravovaných kulturních akcí bych Vás rád pozval na Den mikroregionu Bystřička, který se uskuteční dne 23. července 2016. Cíl bude v naší obci, kde bude na
cyklisty čekat kromě občerstvení také bohatý kulturní program.
S přáním pěkného léta a příjemné dovolené Luděk Melničuk, starosta obce
KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DASKABÁT

Obecní úřad Daskabát v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, informuje občany o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Daskabát.
Doba konání: pondělí 27. června 2016 od 17.30 hodin.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu.
Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2016

/1/

informace pro občany
LETNÍ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE DASKABÁT
Z důvodů čerpání řádné dovolené starostou a účetní obce bude
obecní úřad v týdnu od 8. srpna do 12. srpna 2016 UZAVŘEN.
Z důvodu nepřítomnosti účetní nebude možné v tomto termínu provádět
platební transakce. Přítomna bude pouze místostarostka,
a to v pondělí 8. srpna a ve středu 10. srpna od 15.30 do 17.00 hodin.

TERMÍN ÚHRADY POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2016
Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém roce.
Vodné 26,00 Kč/1m3. Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu
vodoměrů, které proběhnou v březnu 2016.
Stočné 100 Kč/na jednoho člena domácnosti/do 31. 3. 2016.
Svoz odpadu 450 Kč/osobu/rok.
Poplatek za psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 80 Kč/rok.
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě nebo
na bankovní účet 1810476339/0800 na základě vyúčtování,
které obdržíte na obecním úřadě včetně pokynů k platbě.
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ – OHLAŠOVACÍ POVINNOST:
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
MÍSTNÍ POPLATEK Z KOMUNÁLNÍHO ODPADU – OHLAŠOVACÍ POVINNOST:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit
existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE I/35 V PŘÁSLAVICÍCH
Přepravní opatření 14/2016 – ARRIVA MORAVA, a.s., oblast Olomouc
Od 9. 6. 2016 do 8. 8. 2016 bude uzavřen dálniční přivaděč I/35 u obce
Přáslavice včetně nájezdních ramp u obce Přáslavice směrem na Olomouc.
Po tuto dobu není možné použít přímou trasu z Přáslavic do Olomouce.
Je nutno použít objížďku z Přáslavic na Svésedlice a přes Velkou Bystřici.
Jedná se o cestu tam i zpět. Silnice bude uzavřena z důvodu její opravy.
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OBECNÍ KNIHOVNA bude v době letních prázdnin uzavřena.
Poslední výpůjčka před prázdninami je možná dne 27. června 2016.
Po letních prázdninách bude provoz opět zahájen dne 5. září 2016.
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Makedonie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Island) cestovat na
vlastní občanský průkaz. V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Některé státy mimo EU
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců. O vyřízení cestovního pasu či občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Občané Daskabátu mohou tuto životní situaci řešit na Magistrátu města Olomouce, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů, pracoviště Palackého 14, 2. patro. Na přepážku je možné se předem
objednat na www.olomouc.eu/zivotni-situace/dalsi-kategorie/doklady-osobni.
Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že dítě již má vydán vlastní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Jde o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (E-pas) s dobou platnosti na 5 let. Biometrickým údajem je digitální
zpracování pořízené fotografie na úřadě za přepážkou a údaj o otiscích prstů rukou.
Dobu platnosti žádného cestovního dokladu nelze prodloužit. Fotografii dítěte pořídí
úředník přímo na úřadu při podání žádosti, otisky prstů se pořizují občanům starším
12 let. Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč s dobou platnosti 5 let. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč s dobou platnosti 5 let. Cestovní
doklady jsou hotové do 30 dnů. Lze požádat i o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 dnů, tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu ministerstva vnitra na
www.mvcr.cz/clanek/osobní-doklady.
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ
V neděli 1. května 2016 pořádal v Daskabátě Kroužek mladých myslivců Veverky již počtvrté místní kolo soutěže Zlatá
srnčí trofej (ZST). Kromě dětí z KMM Veverky z Daskabátu si
přijely zasoutěžit i děti z kroužků mladých myslivců Koloušci
z Obory na Vlnách, Poštolky ze Štěpánova, Vlčata z Hněvotína,
Zajíčci z Troubelic a děti z přírodovědného kroužku z Loučky. Soutěže se celkem zúčastnilo 58 dětí ve třech
věkových kategoriích a 7 soutěžících
z řad rodičů a doprovázejících dospělých
– nemyslivců.
Akce se konala již tradičně v areálu místního hřiště a v blízkém lese. Pro
nejmladší děti kategorie 0 (předškolní
děti a děti 1. a 2. třídy) bylo přichystáno
celkem 11 stanovišť, která se nacházela
v areálu hřiště. Na jednotlivých stanovištích poznávaly děti vycpaniny ptáků,
kůže a lebky zvěře, lovecké trofeje, psy
a zbraně, rostliny, hlasy a potravu zvěře.
Doplňkovou disciplínou bylo nově i zálesácké stanoviště.
Účastníci v kategorii A (děti 3.–5.
třídy) a v kategorii B (děti od 6. třídy)
si napsali testy s 50 otázkami a prošli
stezku 50 stanovišť, která se nacházela
v blízkém lese. Zde měli za úkol poznávat byliny, dřeviny a vystavené exponáty
(kůže, lebky, myslivecké potřeby). Součástí „velké stezky“ bylo také pozorování zvěře
dalekohledem a přechod přes potok po laně. Tato disciplína patřila i letos k nejoblíbenější. Poté si děti prošly také stanoviště na hřišti, kde se asi nejvíce potrápily na
stanovišti s hlasy zvěře.
Testy i stezku mohli absolvovat i rodiče dětí. Bylo jistě zajímavé na vlastní oči
vidět, co všechno jejich děti umí a znají.
Všichni soutěžící pak měli možnost vyzkoušet své střelecké umění ve střelecké
soutěži ze vzduchovky na papírový terč a na střelničku s divočáky.
Soutěží nás provázeli trubači z Bohuslávek, kteří celou soutěž nejen zahájili a slavnostně zakončili, ale měli pro děti přichystané i praktické ukázky. Děti si tak mohly samy
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myslivecké troubení vyzkoušet. Doufáme,
že se v budoucnu bude této krásné myslivecké tradici věnovat i někdo z našich
dětí. Čekání na výsledky dětem zpříjemnil
svým kovbojským vystoupením s lasem
pan Bob Kudláček. Pro všechny soutěžící bylo připravené občerstvení v podobě
zvěřinových specialit. Děti si mohly opéct buřty. V odpoledních hodinách pak probíhalo vyhlášení vítězů ve všech kategoriích, kdy byly zvlášť hodnoceny děti z hostujících
kroužků a zvlášť naše Veverky. Nejlepší Veverky postoupily do okresní soutěže ZST.
Výsledky dětí z KMM Veverky z Daskabátu v místním kole:
Kategorie 0: Ivan Hric (277 bodů), Matěj Pika (259 bodů), Dan Dohnálek (214
bodů), Vojta Dostál (185 bodů), Dominika Šubrtová (175 bodů), Klára Piková (175
bodů), Denis Dohnálek (153 bodů) a Vít Šubrt (151 bodů).
Kategorie A: Kateřina Šufnerová (457 bodů), Jindřich Janík (241 bodů).
Kategorie B: Filip Chodil (525 bodů), Jaroslav Kuča (483 bodů), Michal Fišer
(451 bodů), Václav Janík (435 bodů) a Michaela Hudcová (321bodů).
Pro všechny soutěžící byly přichystané pěkné ceny. Dále probíhalo i vyhodnocení
kategorie střelců a rodičů. Vítěz z kategorie rodičů si odnesl domů putovní shoz. Po
vyhlášení výsledků si všichni pochutnali na výtečném dortu.
Za KMM Veverky z Daskabátu bychom rády poděkovaly všem, kteří nám s organizací akce pomáhali. Našim rodinám, přátelům a v neposlední řadě i sponzorům.
V květnu jsme navštívili také místní kola soutěže Zlatá srnčí trofej, která se konala ve Štěpánově a v Oboře na Vlnách v Medlově, a také okresní kolo ZST v Nových Dvorech. Ve všech soutěžích naše Veverky bodovaly. Z okresního kola jsme
si dovezli dokonce dvě medaile za třetí místa, v kategorii A Kateřina Šufnerová
a v kategorii B Filip Chodil. Jsme moc rádi, že můžeme navštěvovat i ostatní kroužky a vzájemně se naučit něco nového. Myslivosti zdar!
Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Jarní část soutěžní sezony je v plném
proudu a již máme za sebou pár závodů.
Pečlivě jsme se připravovali v nácviku požárních disciplín, a to každý pátek v tělocvičně ZŠ. S příchodem teplejšího počasí
mohly tréninky probíhat konečně venku.
Nyní se scházíme a trénujeme dvakrát týdně na místním hřišti. Naši přípravu prověřila celostátní hra „Plamen“, která se konala 15. května v Olomouci na stadionu TJ
Lokomotiva. Děti soutěžily hned v několika disciplínách: štafeta 4 x 60 m, požární
útok dvojic a požární útok. Po celodenním
snažení jsme na našich prvních závodech
tohoto druhu obsadili krásné 20. místo
z 25 družstev v kategorii mladší žáci. Hned
další víkend proběhl za krásného počasí
závod Ligy mladých hasičů v Doloplazích.
Soutěžilo se v disciplíně požární útok,
který děti zvládly za polovinu času než
při předchozím závodu. Konkurence byla
ovšem silná, nakonec jsme se umístili na
krásném 26. místě z 38 soutěžních kolektivů. Odpoledne jsme zakončili na místních hodech, kde se děti za odměnu svezly na kolotočích. Letošní sezonu hlavně
sbíráme zkušenosti, snad v té příští i poháry. Do konce školního roku nás ještě
čekají tři závody Ligy mladých hasičů a poté hurá na prázdniny.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Jakub Niesner, za kolektiv vedoucích Mladých hasičů Daskabát

DOBROVOLNÍ HASIČI NABÍZEJÍ

BEZPLATNOU LIKVIDACI BODAVÉHO HMYZU
Komu se doma nebo na zahradě usadily vosy, sršně či jiný bodavý hmyz, může
se s žádostí o pomoc obrátit na daskabátské dobrovolné hasiče. Mechanická likvidace je bezplatná. Pokud je však hnízdo na nepřístupném místě a k zásahu je nutné
použít chemický prostředek, zaplatí zájemce cenu sprejů, tedy zhruba 150 korun
za jeden sprej. Nebezpečný bodavý hmyz hasiči hubí k večerům, kdy se hmyz již
uklidňuje. Tuto službu je možné objednat u velitele jednotky Jiřího Kašpara na
telefonním čísle 736 269 150 či osobně. V případech akutního ohrožení zdraví
nebo života je třeba volat tísňovou linku 112 nebo 150.
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ČINNOST ZO SPCCH VELKÝ ÚJEZD
V prosinci 2015 navštívilo 21 členů vánoční Prahu. Za pěkného počasí jsme
navštívili Strahov, zrcadlové bludiště, pozorovali panoráma Hradčan, pokračovali jsme kolem Strahovského kláštera a Černinského paláce, prohlédli jsme si
Loretu a výstavu obrazů, soch a náboženských relikvií, poslechli jsme si Loretánské zvonky. Dále jsme se zastavili v Katedrále sv. Víta. Pokračovali jsme pěšky
Nerudovou ulicí z kopce přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Za zvuku
orloje jsme obešli i stánky s vánočním zbožím. Po občerstvení jsme se vrátili přes
Václavské náměstí na vlak domů.
V dubnu 2016 se konala výroční schůze SPCCH ve Velkém Újezdě, kde jsme
zhodnotili činnost svazu za minulý rok a naplánovali akce na rok letošní.
V letošním roce jsme uskutečnili
několik vycházek po okolí, společenská setkání s programem, zdravotní přednáškou a občerstvením,
navštívili jsme několik divadelních
představení i saunu.
V dubnu jsme se zúčastnili vzpomínkové akce v Zákřově na památku 19 umučených mužů. Navštívili
jsme zvonařskou dílnu v Brodku
u Přerova i výstavní trhy v Kroměříži. Čtrnáct našich členů jelo do
Prahy, kde navštívilo Botanickou
zahradu se skleníkem Fata Morgana, kde jsou cizokrajné rostliny, stromy, orchideje, exotičtí motýli. Navštívili jsme také Vyšehrad a vyšehradský hřbitov.
V červnu plánujeme procházku k sv. Antoníčkovi v lese u Staměřic, do zámecké zahrady ve Veselíčku, další výlety plánujeme na podzim. Naši členové se také
v červnu zúčastní rekondičního pobytu. V listopadu se uskuteční společenské setkání všech členů s programem a občerstvením. Účastníme se v průběhu
roku také akcí v rámci obcí našich
členů z Velkého Újezdu a Lazniček.
V nastávajícím letním období
přejeme všem občanům slunečné počasí, hodně zdraví a pohody v rodinách.
Marie Dokoupilová,
předsedkyně Spolku civilizačních
chorob Velký Újezd
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
V únoru proběhl další výukový program s názvem Na ptačím krmítku. Šlo o poučné povídání o ptácích na zimním krmítku, zábavné aktivity a děti si vyrobily krmný zvonek.
V měsíci březnu děti zhlédly pásmo pohádek Maňáskového
divadla ze Šternberka, proběhla tradiční Velikonoční tvůrčí dílna, na
ni navázal projektový den Velikonoce společný pro ZŠ a MŠ. Děti se zúčastnily Setkání
seniorů, na kterém vystoupily s pásmem písniček za doprovodu kytary a pohádkou,
kterou si připravili žáci ZŠ.
V dubnu děti absolvovaly poslední výukový program v tomto školním roce Živo
jako v úle, v rámci něhož si vyrobily medovou svíčku. Zhlédly i divadelní Čarodějnickou pohádku. Realizovali jsme brigádu rodičů a pedagogů MŠ na úpravách školní
zahrady. Všem moc děkuji!
Ve dnech 13. a 14. dubna proběhl zápis do mateřské školy.
Děti ze základní školy vystoupily na Vítání občánků, které se uskutečnilo 25. 4. 2016.
V květnu se žáci ZŠ zúčastnili exkurze Integrovaného záchranného systému
v Olomouci.

Dne 28. 5. 2016 proběhlo přezkušování žáků domácího vzdělávání.
1. června proběhl Dětský den spojený s pasováním předškoláků. V následujícím
týdnu jely společně děti MŠ a ZŠ na školní výlet.
Za ZŠ a MŠ Daskabát Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN
Provoz v mateřské škole bude do 15. 7. 2016.
Provoz v červenci od 7.00 do 15.00 hodin.
Od 18. 7. do 31. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena.
ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU PRO MŠ A ZŠ BUDE 1. 9. 2016.
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NESTIHLI JSTE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ČI MATEŘSKÉ ŠKOLY?
CHCETE SE PŘIJÍT PODÍVAT DO NAŠÍ ŠKOLY ČI MATEŘINKY?
Kontaktujte ředitele školy či vedoucí učitelku mateřské školy.
Kontaktní telefon: 585 358 278, 739 671 113, e-mail: zsdaskabat@email.cz,
www.msazsdaskabat.webnode.cz.

AKTIVITY SPOLKU EKOŽÁBA, Z.S.

V dubnu probíhala celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. Pod její záštitou jsme podnikli úklid lesa Na Rozdílech za Daskabátem. Akce proběhla ve dnech 10., 23. a 24.
... ABY SE VĚCI DĚLY
dubna 2016. Dobrovolníků i přes několik naplánovaných
termínů mnoho nebylo. Pro malý počet (4 dospělí a 3 děti) se nepodařilo vysbírat ceába, z. s. lou vytyčenou
www.ekozaba.webnode.cz
lokalitu. Přesto nás objem odpadu překvapil a s výsledkem akce jsme
abát 23
e-mail: ekozaba@seznam.cz
spokojení:
jsme přírodě o velké množství odpadu (plastů, obalů od sladkostí
0 Olomouc
č. ú.:ulehčili
4205975379/0800
a cigaret, kabelů, drátů, nebezpečných střepů, z okolí potoka jsme odnesli mnoho kovového odpadu, plastových lahví a několik pneumatik), navíc jsme zlepšili vzhled vycházkové lokality v blízkosti naší obce. Doufáme, že les zůstane dlouho uklizený a nikoho
nenapadne do něj opět vyvážet odpad! Úklidovou akci zopakujeme ještě na podzim.
V létě jsou některé lokality kvůli vegetaci nepřehledné a těžko přístupné. Těšíme se, že
se k nám přidá víc dobrovolníků a zvládneme tak uklidit celé okolí Daskabátu.
Více o našich aktivitách najdete na www.ekozaba.webnode.cz.
Lucie Urbanová za spolek EKOžába, z.s.

EK ŽÁBA

PODĚKOVÁNÍ OCHOTNÉMU A OBĚTAVÉMU SPOLUOBČANOVI (NEBO
SKUPINĚ?), kteří zhotovili lávku přes potok Olešnici pod Kavoněm na Bělou. Byla jsem
„přivítat jaro“ v tomto krásném koutku přírody, kde nyní kvetou sasanky, petrklíče, později devětsil, chráněné vstavače, kostivaly a mnoho dalších květin a léčivek. Žiji zde už více
jak šedesát roků a říkám, že s Daskabátem mě smiřuje les za zahradou, klid a pohoda
v údolíčku, houby a jiné dary přírody. Pěkné vzpomínky mají i naše vnoučata, která u nás
bývala každé prázdniny. V lese i u potoka si stavěla „rybníčky“, měla tam i „ostrov“ (návoz
písku). Později vnuci prožili i trochu strachu, když je prohnali divočáci. Pokud přijedou
nyní v dospělosti na Daskabát, vždycky rádi zajdou do lesa, k potoku i se svými dětmi
a zavzpomínají si, jak bylo. Byla jsem zklamaná po příchodu k potoku, že z lávky tam
zbylo jen torzo. Kdo se o ni starával, už asi nežije, pomyslela jsem si. Za 14 dnů jsem šla
zase na svou oblíbenou procházku, přivítala mě ... kukačka a čekalo mě další potěšení po
příchodu k potoku: Přes potok byla lávka nová! Dojalo mě to k slzám, že se najde někdo
ochotný, s pěkným vztahem k přírodě a svému okolí.
Moc mu děkuji z celého srdce a přeji, aby se nenechal znechutit nezájmem svých spoluobčanů, aby byl zdravý a spokojený i za tento dobrý skutek.
–hš–
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fotoreportáž
VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA
Čekání na jaro si zpříjemnily rodiny
s dětmi tvořením na Velikonoční tvůrčí
dílně, kterou v prostorách školní jídelny
pořádal spolek EKOžába. Účast byla hojná a každý si domů odnášel více či méně
tradiční dekorace.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 18. března proběhlo tradiční
jarní setkání seniorů. Akce se konala
v sále restaurace U Matýska. K poslechu
zahrála cimbálovka Lintava z Kunovic. Děti z mateřské a základní školy si
pod vedením pedagogů připravily pásmo říkadel a písniček s jarní tematikou.
Proběhlo také losování tomboly, která
byla i v letošním roce bohatá. Tímto
bychom rádi poděkovali všem, kteří se
na konání akce podíleli: zejména zastupitelům a zaměstnancům obce, manželům
Smékalovým z restaurace U Matýska za
poskytnutí prostor a výborné pohoštění,
všem účinkujícím i sponzorům.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25. dubna proběhlo v budově
základní školy slavnostní vítání občánků.
Po úvodním proslovu starosty obce, který
mezi novými občánky vítal i vlastní syny,
vystoupily děti základní školy pod vedením Mgr. Jiřího Weisse. Do naší obce
byli přivítáni tito noví občané: Jakub
Wolf, Adam Hric, Natálie Kvapilová,
Jindřich Povalil, Eliška Václavíková,
Laura Šestáková, Tomáš a Vojtěch Melničukovi.
Rodičům gratulujeme!
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ohlédnutí za kulturními akcemi
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
pořádalo dne 30. dubna Sdružení občanů a sousedů obce Daskabát. Pro děti byla připravena řada
čarodějnických soutěží, včetně jízdy na koštěti,
házení do pece a čarování z modelíny. Došlo i na
stavění obecní máje, která byla letos vztyčena bez
pomoci techniky.
14. května se konala HODOVÁ MŠE v kapli
Jana Nepomuka. Následující víkend pak DASKABÁTSKÉ HODOVÉ SLAVNOSTI. Na sobotní
hodové zábavě zahrála kapela Negativ. V neděli 22.
května odpoledne pak následoval kulturní program
v country duchu s vystoupením hudební skupiny
EXstres Olomouc a taneční skupiny Coloredo Přerov-Horní Moštěnice. Pro děti byl připraven animační program se soutěžemi a skákací
hrad. Členové Honebního společenstva Daskabát připravili zvěřinové speciality a bohatou zvěřinovou tombolu.

KDO SI TO PAMATUJE?

Dnes jsem přijela z Olomouce později. Byla jsem v kině. Děda se zajímal hlavně, co
stála vstupenka. Nad částkou 129 Kč za pondělní představení se jen pousmál. A s radostí rozvíjel řeč:
Já si pamatuji, že vstupenka v daskabátském kině stála děti 2 a dospělé 3 koruny.
Promítalo se v sále Osvětové besedy (dnes U Matýska) jednou týdně, a to obyčejně ve
středu. Jak si tak trochu vzpomínám, tak jednou v roce 1969 bylo vstupné dokonce
5 Kčs. To však byla velká výjimka. Jméno filmu si dávno nepamatuji. Byl to dánský film
s titulky určený pro vyšší dívčí. Několik mírně osvětových povídek s trochou erotiky.
Co však bylo hlavní, film byl mládeži do 18 let nepřístupný (bylo to napsáno v propagační skříňce na budově hospody). Samotné erotiky bylo ve filmu jen skromně. Dnes
dává televize více sexuálních scének v průběhu celého dne jako upoutávku na večerní
program, než bylo v celém daném filmu. Kino bylo plné. V celé jedné řadě seděli ruští
důstojníci ze střelnice. Ohlas na představení byl obrovský. Jedna ze starších divaček
při odchodu z kina prohlásila: „Kdybych seděla blíže k promítacímu plátnu, tak bych
na něj naplivala!“ Chlapi si představení druhý den pochvalovali. Za těch pět korun to
rozhodně stálo.
Co dodat: Za pár dní Strana promítání tohoto filmu v Olomouckém kraji zakázala...
–aNa–
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DEN REGIONU BYSTŘIČKA – DASKABÁT

Prac. dnů

červenec

srpen

Týden

Pracovních
hodin

Prac. dnů

Prac. dnů

leden

19
+2*

únor

Týden

Poznejte mikroregion Bystřička, jeho zvelebující se obce, malebnou přírodu
v okolí, pamětihodnosti i zajímavosti v jednotlivých obcích a využijte k tomu nově budované cyklostezky a cyklotrasy.
Zahájení veřejné cyklistické poznávací jízdy se koná v 9.30 hodin ve sportovním
areálu v Bystrovanech, kde účastníci obdrží kompletní informace a malé pohoštění. Zahájení není povinné, účastníci si mohou trasu přes jednotlivé obce zvolit individuálně.
Celkem jedenáct razítek získáte cestou mikroregionem na místech vyznačených na mapce v době od 10.00 do 18.00 hodin. Za všech jedenáct razítek obdrží návštěvník párek
a nápoj, a bude mít volný vstup na kulturní program. Cílem je hřiště v obci DaskaPlánovací kalendář 2016
bát, kde proběhne vyhodnocení, výdej občerstvení
a doprovodný
kulturní program.
2016
ODPAD – 2. pololetí 2016
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