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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

přinášíme vám nové číslo obecního zpravodaje, letos již třetího v pořadí.
V současné době pokračují práce na monitoringu, čištění a postupných opravách stávajícího
kanalizačního řadu a jeho vpustí. V běhu je realizace kanalizačních přípojek obecních nemovitostí. Dle plánu proběhla výměna oken v pohostinství Na Hřišti za okna plastová. Plánujeme
opravu dětského hřiště ve sportovním areálu. Alespoň část finančních prostředků na pořízení
herních prvků a dobudování potřebných dopadových ploch v jejich blízkosti bychom rádi získali
z některého dotačního programu. Výzvu k účasti na přípravách projektu najdete dále. Pracuje se
na odstranění občasných výpadků veřejného osvětlení.
Ve spolupráci s obcemi v blízkosti Vojenského újezdu Libavá se podařilo po několikaměsíčním jednání zrušit rozhodnutí o úplném zákazu vstupu do Vojenského výcvikového prostoru
(VVP) Libavá. Přednosta VVP Libavá vytipoval se starosty okolních obcí okrajové části újezdu,
které byly znovu zpřístupněny pro občany sousedících vesnic od pátku v době od 15.00–21.00
hodin, soboty, neděle a státem uznané svátky v době od 7.00–21.00 hodin, kdy neprobíhá armádní výcvik, a to bez povolenky. Vstup do vojenského prostoru je možný pouze po značených
úsecích zpevněných příjezdových komunikací z obcí Daskabát, Přáslavice a Velký Újezd. Vjezd
motorovým vozidlům je zakázán. Vstupující osoby jsou povinny na vyžádání prokázat totožnost
kontrolním orgánům – doklad totožnosti s sebou. Prosím občany, aby v rámci zachování vlastní
bezpečnosti respektovali značení. Za nedodržování daného značení bude Vojenská policie udělovat nemalé pokuty. Přesné informace jsou uvedeny v Nařízení přednosty VVP Libavá č. 8/2016
včetně mapy zpřístupněných částí.
Od července máme nového obecního zaměstnance. Během léta probíhala intenzivní údržba
obecní zeleně. I přesto po několikatýdenním meziobdobí, kdy obec neměla zaměstnance pro tuto
činnost, zůstává mnoho práce, kterou je třeba do zimy stihnout.
23. července proběhla velká akce Den Regionu Bystřička, při jejíž organizaci pomáhali jak
zastupitelé, tak členové a příznivci jednotky Sboru dobrovolných hasičů Daskabát.
Všem, kteří nám s akcí pomáhali, patří velký dík. Více se dočtete v samostatném článku.
Z připravovaných akcí bych vás rád již nyní pozval na symbolické zakončení roku při rozsvěcení obecního vánočního stromu, které proběhne před zahájením adventu v sobotu 26. listopadu. Pro rodiny s dětmi je v nadcházejícím období přichystáno hned několik akcí.
S přáním prožití krásného podzimu Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany

OBEC DASKABÁT SE STANE PLÁTCEM DPH
Obec Daskabát se stane k 1. 1. 2017 plátcem daně, jelikož obrat obce přesáhne za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 1 000 000 Kč
(stanovený podle § 6 odst. 1 zákona o DPH).
Do obratu obce nevstupují příjmy z výkonu veřejné správy. Úhradou
za výkon veřejné správy se rozumějí správní a místní poplatky. Nevstupují
tam ani daňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, přijaté finanční dary,
smluvní pokuty a penále, dotace z EU. Dlouhodobý pronájem bytů a obecního majetku je osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 a §
56). Do DPH však vstupuje poplatek za dodání vody a stočné. Podrobný
výčet viz daný zákon.
Dle předběžné domluvy členů zastupitelstva obce zůstane stávající cena
vodného a stočného pro toto zúčtovací období, tedy do 31. 3. 2017, stejná.
Rozhodnutí zastupitelstva bude potvrzeno Usnesením zastupitelstva obce
na konci letošního roku.

Do konce roku budou připraveny smlouvy o nakládání
s odpadními vodami a dodatek ke smlouvě o dodávce vody
ve vztahu k výše uvedeným změnám.
Občané budou o termínu podpisu smluv informováni.

VOLBY 2016
Volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.
Občané dostanou volební lístky do svých poštovních schránek.
Volební místností je obecní knihovna.
Otevření volebních místností
Pátek 7. října
14.00–22.00 hodin
Sobota 8. října
8.00–14.00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční ve dnech 14. a 15. října. Volební lístky se ve druhém kole do schránek neroznášejí, voliči je dostanou přímo ve
volebních místnostech. Nezapomeňte jít k volbám i ve 2. kole! Senát v uplynulých
letech prokázal, že je důležitou částí ústavního systému, když se mu podařilo napravit
řadu nepřesností a chyb v zákonech přicházejících z Poslanecké sněmovny. Podpořte
proto jeho práci svou účastí ve volbách.
/2/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016

Czech POINT
Obecní úřad Daskabát poskytuje službu Czech
POINT. Czech POINT slouží jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést
písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních
orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení
komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. Některé své záležitosti již může občan vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu
www.czechpoint.cz.
Co pokytuje Czech POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
•	Výpis z Rejstříku trestů právnické
osoby
•	Přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
•	Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle novely zákona
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče

•	Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
•	Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
•	Centrální úložiště ověřovacích doložek
• Úschovna systému Czech POINT
• CzechPOINT@office
• Základní registry
• Výpis z Veřejných rejstříků

Upozornění: Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí
různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci
nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
Úřední hodiny Obecního úřadu Daskabát jsou:
v pondělí a ve středu vždy od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 17.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 585 358 001 či na podatelna@obecdaskabat.cz.
Děkujeme občanům za dodržování úředních hodin.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
A KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Kromě soutěžení v celorepublikové soutěži Zlatá srnčí trofej,
které se již několikátý rok děti z KMM Veverky z Daskabátu
úspěšně účastní, každoročně pořádáme i několik výletů.
Za odměnu jsme s našimi
Veverkami absolvovali výlet
na Hrad Karlštejn, kam jsme
vyrazili v časných ranních hodinách
v neděli 11. května vlakem. Na výlet děti doprovázeli
jejich rodiče a přátelé našeho kroužku, kteří nám celý
rok pomáhali při organizaci jednotlivých akcí. Cesta
byla pro děti dobrodružná, některé z nich jely poprvé
vlakem, navíc jsme poslední část cesty cestovali vlakem poschoďovým. Po příjemné procházce k hradu
nás čekala zajímavá prohlídka hradu
a podhradí. Nejvíce
děti zaujala informace, že náš vládce Karel IV. byl nejen velmi
vzdělaný člověk, ale
také výborný lovec
a stál mimo jiné při založení tradice naší myslivosti.
Cestou zpět někteří z nás navštívili v podhradí Muzeum betlémů, kde byl k vidění největší loutkový betlém v České republice.
Konec školního roku jsme oslavili již tradičním víkendovým bivakováním v lese.
Většina dětí se utábořila pod stany v okolí lovecké chaty. Někteří otužilci spali pod
širákem, odkud je ale vyhnala noční průtrž mračen. Kromě noční bouřky jsme měli
nádherné počasí, takže jsme se mohli
věnovat i vodním hrátkám v nedaleké
Tršické přehradě. V průběhu víkendu
bylo pro děti přichystáno několik soutěží s mysliveckou tematikou, soutěž střelecká, různé zálesácké aktivity a výuka
zdravovědy. Navštívili nás také trubači
z Bohuslávek pan Martin Polák a Jarek
Nakládal s ukázkou mysliveckého troubení, ornitoložka slečna Kateřina Ševčí/4/
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ková s ukázkou odchytu a kroužkování
ptáků a pan Tomáš Brlka s názornou
přednáškou o chovu jelení zvěře a hodnocení jeleních trofejí. Těžko říct, která
z aktivit se dětem líbila nejvíce, celý víkend byly všechny pohodově naladěné
a programu se účastnily s velkým nadšením. Děti během víkendu sbíraly za
plnění úkolů a soutěží body, které v sobotní podvečer vyměnily za losy do tomboly. Cen v tombole bylo mnoho, každý
si spokojeně odnesl svůj „úlovek“. Celá akce se vydařila a byla skutečnou odměnou
za celoroční práci dětem i dospělým. Útočiště jsme našli v blízkosti lovecké chaty
MS Doloplazy, jehož členům patří velký dík, stejně tak všem rodičům a kamarádům,
kteří nám s organizací této třídenní akce pomáhali.
Myslivosti zdar!
Za vedoucí kroužku KMM Veverky z Daskabátu Kateřina Piková
V letošním školním roce zahajuje Kroužek mladých myslivců Veverky z Daskabátu
již pátý rok svého působení. Podrobnosti najdete na našich webových stránkách:

www.kmmveverky.cz
PROJEKT PRO DĚTI „NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“
Pro rok 2017 připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště
ve sportovním areálu a u základní školy. Cílem dotačního titulu vypisovaného
každoročně Ministerstvem pro místní rozvoj ČR je zapojení dětí do komunitního života.
Zájemci z řad dětí, kteří by se chtěli aktivně zúčastnit přípravy podkladů pro
žádost o dotace, zveme ve čtvrtek 20. 10. 2016 v 16.00 hodin do zasedací místnosti Obecního úřadu na informační schůzku.
Naším úkolem bude celý projekt připravit (pořízení fotodokumentace stávajícího stavu hřišť, vymyslet a naplánovat nové hřiště, rozkreslit či vytvořit model
hřiště, starší děti se mohou pokusit i propočítat náklady na výstavbu a sestavit
rozpočet). Mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu a s pomocí rodičů. Samotný dotační titul by měl být vypsán na přelomu listopadu a prosince. Práce
dětského týmu bude prezentována v zasedací místnosti obecního úřadu.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Před letními prázdninami jsme zabojovali na závodech
v Nové Hradečné, Horce nad Moravou a Července, kde se
nám moc nedařilo, ale užili jsme si to a získali spoustu cenných zkušeností. Ani o prázdninách jsme však nezaháleli
a spolu s rodiči jsme opravili a natřeli překážky a také nástřikové terče pro požární sport.
Letní prázdniny utekly jako voda a podzimní část soutěžní sezony začala závodem v Hlubočkách. Dětem se dařilo, když předvedly zatím nejlepší čas sezony. Tento závod
byl zároveň poslední
v disciplíně požární útok v tomto ročníku.
Naše další příprava směřovala k soutěži
Olomoucký drak, která se konala na stadionu
TJ Lokomotiva 18. září v disciplíně Běh na
60 m s překážkami. Děti závodily v kategorii
mladší žáci. Závodila také přípravka, což je
drobotina do šesti let.
Poslední závod v tomto roce bude Branný
závod požárnické všestrannosti, se kterým již máme zkušenosti z loňska.
Kroužek v současnosti navštěvuje 14 dětí, ale samozřejmě nabíráme i nové členy. Stačí přijít na náš trénink. Více na našich stánkách www.sdhdaskabat.webnode.cz.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích MH Jakub Niesner

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÍ HASIČI NABÍZÍ LIKVIDACI BODAVÉHO HMYZU

Mechanická likvidace je bezplatná. Pokud je však hnízdo na nepřístupném místě a k zásahu je nutné použít chemický prostředek, zaplatí zájemce cenu sprejů,
tedy 250 korun za jeden sprej. Tuto službu je možné objednat u velitele jednotky
Bc. 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.

PODĚKOVÁNÍ

V neděli 28. srpna 2016 ve večerních hodinách se pan Jirka Kašpar a pan David
Turay z jednotky SDH DASKABÁT podíleli na odstranění sršního hnízda v půdních
prostorách samoty Kramlov. V ochranných oblecích, kuklách a rukavicích se vydali
s vysavačem na půdu, která byla v teplém počasí pořádně vyhřátá. Po chvilce zápasení se sršni se jim podařilo roj zneškodnit. Je vidět, že mají bohaté, odborné zkušenosti. Naší jednotce patří velké poděkování od rodiny Chodilových.
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KDO SI TO PAMATUJE?
Dověděla jsem se, že v restauraci U Matýska budou opravovat fasádu. Tak
jsem se ptala dědy, jak vzniklo sgrafito, které teď je na čelní fasádě.

Děda byl plný zájmu a vysvětloval: „Když se připravovalo otevření mateřské
školy a byl v roce 1974 II. sjezd rodáků, vytvořil pan Flasar (asi z Litovle) na fasádě
školky rozměrné sgrafito s motivem vzdělávání malých dětí.“
Tady musím vysvětlit, jak se taková výzdoba tvoří. Na ještě čerstvou omítku
se přibijí lišty, které tvoří obvod zamýšleného výtvarného díla a nahodí se po celé
ohraničené ploše první barevná vrstva (červenohnědá). Potom se nahodí druhá
vrstva v barvě okru a nakonec vrchní bílá omítka.
Výtvarník má náčrt zamýšlené kompozice ve skutečné velikosti na balicím papíře v hlavních obrysech. Náčrt je proveden nejspíš rudkou v hrubých obrysech.
Jednotlivé linie se proděraví razidlem. Potom se celý papírový vzor upevní na
připravený trojbarevný podklad a protlačí se práškovitá barva dírkami v papíře
po celé ploše obrazu. Papír se odstraní a jednotlivé otištěné body podle předlohy
výtvarník proškrabává přes jednotlivé vrstvy. Práce postupuje rychle, aby
omítka nezaschla. Je-li autor zručný,
postupuje práce velmi rychle.
„Jak to ale bylo u sgrafita na restauraci?“ ptám se.
„To bylo něco podobného. Tam byl
tvůrčí osobností pan Stanislav Palík.
Obraz měl znázorňovat kulturní činnost v budově tehdy Osvětové besedy.
Ten ‚krejčovský metr‘ to byl jako filmový kotouč.“
Děda ještě dodal, že z ušetřeného materiálu je
malé sgrafito v šatně mateřské školy jako dětská
kresba.
Obrovskému sgrafitu v hale vlakového nádraží
v Olomouci (prý největšímu v České republice) se
to nedá rovnat, ale nám stačí to, co máme.
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo 1. září.
Slavnostního zahájení se účastnily děti se svými rodiči jak
z prezenčního, tak z individuálního domácího vzdělávání.
Nový školní rok 2016/2017 zahajujeme téměř ve stejném složení pedagogů a pracovníků školy a školky. Náš pedagogický tým se za uplynulý
školní rok stabilizoval. Pouze do mateřské školy od září nastoupila nová paní
učitelka Bc. Monika Divišová. Jinak bude
náš tým ve stejném složení jako v roce
loňském, i nadále je v pracovní neschopnosti paní vychovatelka Božena Šianská.
Po prázdninách jsme přivítali celkem
20 žáčků, z toho 7 žáků v prezenčním
programu. Mateřskou školu bude
v letošním školním roce navštěvovat
22 žáků. Výuka v základní škole bude
probíhat ve dvou třídách. Od září 2016 je
změněna provozní doba ve školní družině od 11.40 do 15.30.
V mateřské škole budou děti v jedné
třídě. I v mateřské škole bude změněna
provozní doba od 7.00 do 15.30 tak, aby provoz byl plně zabezpečen pedagogy.
Od října bude zahájena činnost v následujících
zájmových kroužcích: pohybové hry, hra na kytaru, veselé pískání na flétnu, angličtina pro předškoláky a žáky 1. ročníku a výtvarné workshopy
pro mateřskou školu.
Naše škola se opět zúčastní projektu „Celé Česko čte dětem“ a nově i projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Zúčastníme se i několika výtvarných
soutěží.
I přes omezené finanční možnosti se snažíme
o zkvalitnění prostředí v mateřské i základní škole.
Ještě před prázdninami jsme nakoupili pro děti do
mateřské školy nové lůžkoviny, včetně povlečení
a prostěradel, dřevěné stojany na lehátka a nové
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dřevěné boxy na lůžkoviny. V současné době probíhá rekonstrukce umývárny mateřské školy, kde
bude zabudován sprchový kout. Na školní zahradě
máme opravené prolézačky a posezení, pískoviště
je nově kryto ochrannou plachtou. V nejbližší době
bude mít naše škola a školka nové cedule s logem.
Pro děti ze školy jsme zakoupili nové učebnice,
rovněž i pro žáky v domácím vzdělávání.
6. září bylo pro děti připraveno divadelní představení „Jak Karlík zachránil babičku“, koncem
září bude maňáskové
divadelní představení
s pásmem pohádek.
7. 9. 2016 proběhly informativní třídní schůzky
v MŠ i ZŠ. 26. 9. 2016 se zúčastníme Drakiády.
V září se sejde školská rada, aby schválila a podepsala
výroční zprávu za uplynulý školní rok. Od září bude po
celý rok opět pokračovat sběr starého papíru.
Pro děti je připraven projektový den „Podzimní
příroda“ spojený s vycházkou, sběrem přírodnin a
opékáním. V říjnu budeme mít výukový program „Od
zrníčka k bochníku“. V rámci dalšího projektového
dne budou děti
vyrábět podzimní
dekorativní věnce.
Budeme vyrábět dýňové dekorace, které budou
vystaveny v rámci Lampionového průvodu.
Plánujeme návštěvu obecní knihovny. Na konci října je připraven projektový den „Zdraví“
jako doprovodný program v rámci projektu
Ovoce a zelenina do škol.
26. a 27. 10. 2016 budou mít děti v MŠ a ZŠ
podzimní prázdniny.
Za pedagogický sbor
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
Své připomínky a podněty můžete zasílat školské radě na e-mail:

skolskaradadaskabat@seznam.cz
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DEN
REGIONU BYSTŘIČKA
V sobotu 23. července se konala již
pátá veřejná poznávací cyklistická jízda
obcemi mikroregionu Bystřička konaná
v rámci Dne regionu Bystřička. Cyklisté
absolvovali trasu v délce cca 45 km všemi
obcemi mikroregionu, ve kterých postupně sbírali razítka za projetí. Obec Daskabát
byla letos cílovou obcí, kde na cyklisty čekalo občerstvení a kulturní program. Odpoledne zpestřil dětem divadelní soubor
loutkovým divadlem. Velkou atrakcí bylo
také koupání v pěně, kterou dětem připravili hasiči z jednotky SDH Daskabát spolu
s ukázkou práce našich mladých hasičů.
K tanci a poslechu zahrála hudební skupina ABBA Revival (Praha), dále vystoupil
Premier (Zlín), Penzistor (Přerov) a místní kapela Negativ.
Letošní pátý ročník měl i několik
nej. Cyklojízdy se zúčastnilo přes 500
cyklistů. Celou trasu absolvovalo rekordních 335 cyklistů, jež byli zařazeni
do slosování o let balonem, který i letos do tomboly věnoval senátor Ing.
Martin Tesařík. Nejmladšími účastníky byla desetiměsíční Eliška Kriklová
s bráškou Tobiášem z Náměště na Hané.
Největším cyklistickým nadšencem se
stal pan Marek Metelka z Velkého Újezda, který celou 45km trasu absolvoval
celkem třikrát. Z největší dálky přijeli
cyklisté z Jindřichova Hradce, nechyběli
ani nadšenci z Ostravy. Největším šťastlivcem se stala paní Marcela Kolářová
z Doloplaz, která získala let balonem
v hlavním slosování.
/ 10 /
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ohlédnutí za kulturními akcemi
V týdnu od 25. do 31. července proběhlo Mistrovství Evropy neslyšících v orientačním běhu.
Jednalo se o osmý ročník závodu a 3. ročník závodu juniorů. Závodníci vyběhli do Smetanových
sadů, v následujících dnech pak do lesů v Daskabátě i na Svatém Kopečku.
V lesích v okolí obce Daskabát běžci zdolávali
krátkou trať, která vedla náročným lesním terénem. Zázemí našli sportovci v místním sportovním areálu.
Za Českou republiku startovali tito sportivci:
Josef Procházka, Libor Hubáček, Jan Semerád, Jaroslav Vondrouš, Tomáš Šudřich, Lenka Hornová,
Veronika Grygarová, Pangrácová Anna, Pangrácová Marie a Formánková Anna.

OBECNÍ KNIHOVNA je po letních prázdninách opět otevřena každé
pondělí od 15.30 do 18.00 hodin. V době nepřítomnosti paní Zdařilové bude
funkci knihovnice zastávat paní Irena Hošková. Nabízíme řadu nových titulů
v rámci výměnného knihovnického programu, byl doplněn i náš knihofond.
Od října startuje soutěž pro malé čtenáře Čtyřlístkobraní. Pro děti je nachystáno celkem 10 otázek z 10 knižních titulů, které si mohou v naší knihovně zapůjčit. Vyhlášení výsledků proběhne na Noci s Andersenem 31. března 2017.
Této celosvětové akce se v letošním roce poprvé zúčastní i naše obecní knihovna.
Podrobnosti naleznete na www.nocsandersenem.cz.
I letos mohou děti přinést obrázky, které poslouží k výzdobě naší knihovny.
Každý výtvor bude odměněn.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2016
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DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA

kalendář akcí

ZÁŘÍ
26. 9. 2016 – IV. daskabátská
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