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Cena 10 Kč

slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se vám omluvil za posunutí termínu vydání tohoto, v letošním roce prvního
čísla. Důvodem zpoždění je fakt, že v posledních týdnech bylo v řešení několik problémů, o kterých
jsme vás chtěli informovat.
Školu a školku jako službu občanům vnímám jako prioritní problém. V naší škole proběhnou
personální změny. Současný ředitel školy pan Mgr. et Mgr. Jiří Weiss na vlastní žádost odstupuje
z postu ředitele Základní školy a mateřské školy Daskabát, p. o. V posledních týdnech byl na jeho
osobu vyvíjen nátlak jak ze strany obce, tak ze strany rodičů. Důvodem nespokojenosti je zejména
dlouhodobě neuspokojivá personální situace v MŠ, kdy se nepodařilo trvale obsadit místo učitelky
mateřské školy. Další výtky ze strany rodičů byly k pedagogické činnosti v MŠ, ze strany obce to pak
byly opakované výzvy ke zlepšení společné spolupráce. Ze strany obce byla podniknuta do současné
doby řada kroků k nápravě situace tak, aby příspěvková organizace dobře fungovala. Tyto kroky
však nevedly ke změně situace. V současné době je vypsáno konkurzní řízení na post nového ředitele Základní školy a mateřské školy Daskabát, p. o. (podrobnosti na OÚ, úřední desce a webových
stránkách obce. Samotné konkurzní řízení proběhne koncem května 2018, kdy by mělo být známo
jméno nového ředitele. Do doby jmenování nového ředitele bude funkci zástupce ředitele zastávat
Lucie Urbanová. Současně od 1. 5. 2018 odchází za prací do místa bydliště Mgr. Eliška Vávrová,
místo učitele ZŠ zatím není obsazeno. Místo učitele(ky) MŠ není obsazeno. O dalším vývoji situace
vás budeme informovat.
Stále je v řešení nový územní plán, tč. jsme ve fázi vypořádání s připomínkami podanými na
veřejném projednávání územního plánu.
Od dubna 2018 dochází ke změně ve způsobu třízení odpadu v obci. Kromě stávajících velkoobjemových kontejnerů na třízený odpad byly domácnosti vybaveny popelnicemi na plast a nápojové
kartony. Popelnice o objemu 120 a 240 l společně s několika novými velkoobjemovými kontejnery
byly pořízeny díky projektu „Mikroregion Bystřička – doplnění sběru separovaných odpadů“ z operačního programu Životní prostředí Evropské unie, náklady obce jsou 48.000 Kč. Svoz bude probíhat 1× měsíčně ve středu. První svoz byl 11. dubna, viz kalendář svozu odpadu na poslední straně.
Cena svozu je zahrnuta v ceně za odpad.
V únoru byl obci dodán nový malotraktor a byla vyúčtována dotace z MMR na nové dětské
hřiště, informace dále. V přípravné fázi je výběrové řízení na zhotovitele parkoviště u obecního
úřadu – projekt Revitalizace prostranství u obecního úřadu Daskabát, jehož realizace proběhne
v letošním roce. Výsledek dotační žádosti k tomuto projektu zatím není znám. V dubnu proběhlo
vysazení liniové zeleně před budovou školy.
S přáním pěkných jarní dnů Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
MÍSTNÍ POPLATKY

Obec Daskabát se v roce 2017 stala plátcem DPH, k ceně vodného a stočného je připočtena aktuální sazba DPH.
Vodné 38,00 Kč / 1 m3 (včetně platné sazby DPH).
Vodoměr 218 Kč / měřidlo (včetně platné sazby DPH).
Stočné 40,00 Kč / 1 m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:
1) voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru
(výpočet počet m3 × 40 Kč),
2) voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu/rok × 40 Kč),
3) voda z kombinovaného odběru – dle vyšší spotřeby:
• pokud odběr z vodovodního řádu přesahuje 35m3/osobu/rok je výpočet stejný jako
při variantě 1), tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3× 40 Kč),
• pokud odběr z vodovodního řádu nepřesahuje 35m3/osobu /rok je výpočet stejný
jako při variantě 2), tedy dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu /rok × 40 Kč).
Svoz odpadu 500 Kč/osobu/rok.
Poplatek za psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč/rok.
Poplatky za psa a svoz komunálního odpadu je možné zaplatit již od 1. 2. 2018.
Poplatky za vodné a stočné jsou splatné dle faktury, která je vystavena na základě
odečtu vodoměrů z března 2018. Zúčtovací období je od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.
Celou částku je možné rozdělit na několik dílčích položek podle druhu poplatku
a nebo lze využít postupného splácení faktury za vodné a stočné, které odběratel
zaplatí postupně v termínu od 11. 4. 2018 do 30. 6. 2018.
Termín úhrady všech poplatků je do 30. 6. 2018.
Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě v úřední dny (pondělí a středa) nebo na bankovní účet: 1810476339 /0800 na základě vyúčtování, které obdržíte
na obecním úřadě včetně pokynů k platbě. Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.
Podmínky osvobození od poplatků a další podrobnosti naleznete v příslušné vyhlášce.
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího zániku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Odběratel je povinen do 15-ti dnů informovat dodavatele (obec Daskabát)
o změnách souvisejících s odběrem pitné vody a odváděním a čištěním
odpadních vod – změna vlastníka nemovitosti, změna zdroje vody,
počet osob užívající domácnost.
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NOVÝ OBECNÍ MALOTRAKTOR
V prosinci 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového malotraktoru s přídatným zařízením pro
obec Daskabát. V lednu 2018 byla
podepsána kupní smlouva s firmou
S+S Machinery CZ, s.r.o. na malotraktor KUBOTA B 3150 HDB-C s přídatným zařízením (válečkový sypač,
zametací kartáč, čelní variabilní radlice) v ceně 1 089 796 Kč včetně DPH.
Malotraktor je vybaven 4 válcovým dieselovým motorem o výkonu 23,1 kW/31,0 HP,
třístupňovou hydrostatickou převodovkou, pohonem 4x4, zadní uzávěrkou,
hydraulickým servořízením, přídavnou hydraulickou soustavou, čelním závěsem, zadním závěsem kategorie I. a vývodovou hřídelí (PTO) vepředu, vzadu a uprostřed. Dále je malotraktor osazen kabinou s topením a přídavným
osvětlením. Malotraktor je homologován pro provoz na pozemních komunikacích a osazen registrační značkou. V únoru 2018 byl malotraktor obci dodán.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – SPORTOVNÍ AREÁL DASKABÁT
Projekt „Dětské hřiště – Sportovní areál Daskabát“ byl
realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České
republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové náklady byly 320 335 Kč včetně DPH, z čehož 70 % vynaložených prostředků, tedy 224 234 Kč, bylo čerpáno z výše uvedeného dotačního titulu. Hřiště je zhotoveno z kvalitního odolného akátového dřeva, dodavatelem je firma Hřiště 8D s.r.o.

Celkový výtěžek sbírky za děkanát Olomouc je 1 650 184 Kč. Z výtěžku podpoří
Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních bytů, vytvoření fondu pro rychlou pomoc lidem v akutní krizi a rovněž volnočasové aktivity
dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením.Díky ochotným dobrovolníkům
i veřejnosti se podařilo v obci Daskabát vykoledovat 17 949 Kč.
Obec Daskabát děkuje všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky 2018 přispěli.

DĚKUJEME ZA VAŠI
SOLIDARITU A ŠTĚDROST.
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
KMM VEVERKY V ZIMNÍM ČASE

V prosinci začíná zimní čas, který je pro zvěř velmi náročným
obdobím. S dětmi našeho mysliveckého kroužku Veverky jsme
si naplánovali vánoční krmení. Sraz jsme měli na Kramlově, kde
jsme připravili traktor s vlečkou. Naložili jsme děti a rodiče, doplnili zásoby: seno, kukuřici, jablka, řepu, ječmen, mrkev, kaštany
a žaludy, které jsme postupně doplnili do krmelců, korýtek a zásypů. Letos jsme měli tolik zásob, že jsme
se skoro nemohli vejít všichni na vlečku.
Stromy kolem krmelců jsme nazdobili
tak trochu vánočně, aby si děti připomněly vánoční čas a atmosféru pohody
a klidu a aby zvěř měla něco málo na
přilepšenou ve vánočním období. Projížďka byla zajímavá a náročná. Na vlečce
to trochu hopsalo po nerovném terénu,
ale všem se to líbilo. Hlavně dětem! Měly zážitek z projížďky na vlečce. U krmelce
za potokem, jsme zjistili, že není lávka. Ale touha dát zvěři na Vánoce krmení, nás
natolik motivovala, že jsme s pomocí tatínků, kteří měli gumáky, děti přenesli na
druhý břeh. V průběhu dopoledne jsme si udělali svačinku, kterou připravili dětem
rodiče i s vánočním cukrovím. Děti se trochu proběhly a zahřály, neboť na vlečce nebylo moc teplo.
Děti byly dobře oblečené, tak to zvládly s úsměvem
na tváři. Rozloučili jsme se po poledni u Kramlova
s popřáním krásných Vánoc a dobrým pocitem, že
jsme přilepšili na Vánoce i zvířátkům.
V posledním kroužku před Vánocemi jsme s některými rodiči a Veverkami vyráběli vánoční svícny
a ozdoby. Děti byly trochu popálené od tavících pistolí, ale díky krásným vánočním ozdobám tu bolest
překonaly. Tatínek Tomáš nám přinesl dřevěná kolečka, přikoupili jsme svíčky, ozdoby, mašle a děti s radostí vyráběly. Každá Veverka
si odnesla svůj vlastní výrobek ke zpříjemnění si vánoční domácí atmosféry.
V lednu jsme byli s Veverkami pozvaní na odchyt zajíců. Bylo to pro ně velmi
zajímavé a poučné. Odchyt do sítí, které se nazývají mysliveckou mluvou tenata, se

www.kmmveverky.cz
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už velmi málo používá, jelikož je v dnešní době drobné zvěře opravdu málo. Dokonce je povolen jen malý počet odlovení
zajíců na honech na drobnou zvěř, kvůli
malému počtu zajíců ve volné přírodě.
V lednovém kroužku jsme s Veverkami připravovali výzdobu na 3. Veverkovský bál, kdy děti vyráběly papírové veverky a pomohly nám s výzdobou sálu.
1. března 2018 jsme byli s Veverkami
na návštěvě mysliveckého kroužku Poštolky ve Štěpánově. Poštolky mají novou klubovnu. Klubovna se nachází v prostorách vlakového nádraží a je moc pěkně zaří-

zená. Dali nám inspiraci k úpravám naší klubovny. Spolupráce s kroužky v rámci
Olomouckého kraje je pro děti přínosná a pro nás vedoucí inspirující. Děkujeme za
příjemný čas strávený ve Štěpánově.
V průběhu dalších kroužků se s Veverkami připravujeme na soutěž Zlatá srnčí
trofej, kterou pořádáme 28. dubna 2018. Tímto bychom rádi pozvali každé dítko,
které by si chtělo zasoutěžit ve vědomostech o přírodě, zvěři a tradicích myslivosti.
Za KMM Veverky vedoucí Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková

3. VEVERKOVSKÝ BÁL

Loňský Veverkovský bál se natolik vydařil, že jsme v sobotu 3. února 2018 uspořádali již třetí ročník.
Pro velký zájem jsme zvolili větší prostory. Ve spolupráci s majiteli Restaurace
U Matýska jsme se domluvili na uzavření celé restaurace pro náš bál. Přípravy probíhaly několik dnů dopředu. Zapojili se hlavně vedoucí, rodiče dětí z kroužku a majitelé restaurace. Výzdoba proběhla, jak jinak, než v mysliveckém stylu – stromečky,
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
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chvojí a papírové veverky, které nám vyrobily děti v kroužku. Vždyť jsme kroužek
mladých myslivců! Zvěřinové speciality
– svíčkovou, guláš, játrovou směs, řízky,
sekanou a paštiku připravil náš kuchař
Jaromír Chodil. Jídlo se mu opravdu podařilo a chvála se jen šířila sálem. Rodiče nám připravili jednohubky a zákusky.
Hosté se začali scházet po sedmé hodině,
a jako obvykle nechybělo přivítání podáním ruky všem hostům a uvedením na místo podle vstupenky. Po osmé hodině večerní bál zahájili naši kamarádi trubači a pak následoval proslov vedoucích kroužku
Zdeňky a Kateřiny. K poslechu a tanci nám hrála opět kapela Karamel Music Band
Olomouc. V průběhu večera vystoupili ještě několikrát i trubači. Bohatá tombola,
která byla vystavena na pódiu, lákala hosty ke koupi ruličkových losů. Každý host
si určitě odnesl malou či větší cenu. Bylo jich překvapivých 193. Hosté si v průběhu
večera mohli zakoupit v bufetu drobné občerstvení a lístky na jídlo, aby měli jistotu,
že se jim jídlo nevyprodá. V restauraci se vydávalo jídlo u nového výdejního okénka
a u baru se mohli hosté posilnit štamprličkou a pivečkem. Po jedenácté hodině byly
vydány ceny z ruličkové tomboly. O půlnoci byly slosované vstupenky. Zde byly cennější výhry a zvěřina. Hosté byli spokojeni.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám s přípravou akce pomáhali:
našim Veverkám, jejich rodičům, manželům Smékalovým a personálu z Restaurace
U Matýska a v neposlední řadě všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci či aktivity
našeho kroužku podporují dlouhodobě.
Zisk z této akce bude použit na vybavení klubovny, k zajištění výletů a na akce
Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu.
Veverkovský bál začíná mít tradici, takže už máme termín na příští rok. Bude
v sobotu 2. února 2019. Moc se těšíme a děkujeme všem, kteří nás podporují. Myslivosti zdar!
Na fotografie z bálu se můžete podívat na našem webu, kde najdete informace
o aktivitách našeho kroužku a také seznam sponzorů. www.kmmveverky.cz
Za KMM Veverky vedoucí Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková

POZVÁNKA NA ZLATOU SRNČÍ TROFEJ
Kroužek mladých myslivců VEVERKY Z DASKABÁTU pořádá

VI. místní kolo myslivecké soutěže „ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“

28. dubna 2017 od 9.30 hodin v areálu místního hřiště Daskabát
Další informace na webových stránkách
http://kmmveverky.cz
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KNIHOVNA OBCE DASKABÁT
Kromě několika veřejných akcí jsme v roce 2017 rozšířili stávající knižní fond. Po
letech jsme při výběru knih upřednostnili dětské čtenáře. Děti a mládež tvoří největší část návštěvníků naší knihovny, také nově registrovaní čtenáři byly z této věkové
kategorie. Tipy na další rozšíření našeho knižního typu sdělte paní knihovnici.
seznam nových knih – knihovna daskabát

Literatura – děti a mládež: A pak se to stalo! – Ester Stará / Ať jsou velcí zase malí! – Barbora Vajsejtlová / Auto z pralesa – Daisy Mrázková / Havětník – Jiří Dvořák / Hloupežníci – Miloš Kratochvíl
/ Jak zvířata spí – Jiří Dvořák / Malý miliardář – David Walliams / Max a Saša aneb zápisky z našeho
domu – Tereza Horvátová / Podivuhodný nosorožík – M. G. Leonardová / Poetický slovníček dětem v
příkladech – Radek Malý / Posmíval se konipásek – Josef Kainar a Zdeněk Miller / Proč mluvíme česky
– Daniela Krolupperová / Překlep a Škraloup – Barbora Klárová a Tomáš Končínský / Příšerné zlobilky
– Martina Drijverová / Řvi potichu, brácho – Ivona Březinová / Slepice a televize – Jiří Dvořák a Juraj
Horváth / Spolkla mě knihovna – Klára Smolíková / Tajemství jedné knihovny – Dolejšová Štíbrová
Eva / Tajemství kouzelného keře – Karin Černá / Už měkoně vyvádějí – Dagmar Urbánková / Všehokniha – Guus Kuijer / Za zvířátky do hor – Zuzana Kovaříková / Jak kočička našla kamaráda – Jan Jelen
/ Origami pro děti / Literatura – dospělí: Čachtická paní – Jožo Nižnánsky / Kladivo na čarodějnice
– Václav Kaplický / Rozum a cit – Jane Austenová / Pýcha a předsudek – Jane Austenová / Moudrost a
vtip Jane Austenové – Dominique Enrightová / Pekařova dcera – Sarah McCoyová

NOC S ANDERSENEM 2018
Naše knihovna se i letos zapojila do celosvětové akce Noc s Andersenem na
podporu dětsého čtenářství. Chtěla bych poděkovat všem dětem (Aďkovi, Aničce,
Davčovi, Deniskovi, Dominičce, Elišce 1, Elišce 2, Gábince, Ivčovi, Jonášovi, Klárce, Lukáškovi, Martínkovi, Matějovi, Terezce 1, Terezce 2, Tomáškovi 1, Tomáškovi 2, Vendulce, Víťovi, Vojtíkovi 1, Vojtíkovi 2) za účast na Noci s Andersenem,
která proběhla u nás v obecní knihovně 23. 3. – 24. 3. 2018. Také děkuji tetě Kačce
za organizaci a nápady a všem maminkám našich nocležníků za upečení buchet
k snídani! V neposlední řadě děkujeme Obecnímu úřadu za zapůjčení zasedací
místnosti, která nám posloužila jako
jedna velká postel.
Měli jsme pěkný večer, velké děti
nám četli Pejska a Kočičku, menší děti
nám malovali obrázky, „upekli“ jsme
dort, namalovali si trika, dobře jsme se
vyspali a ráno jsme si ještě stihli udělat
záložky do knih. Těším se s dětmi na
příští rok!
Diana Myslikovjanová, knihovnice
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Poslední lednový den dostali naši žáci pololetní vysvědčení
a po jednodenních prázdninách zase s chutí začali ve škole získávat nové vědomosti a dovednosti. Již podruhé proběhlo i ověřování schopností a dovedností individuálním vzdělávání v naší
Mateřské škole. Děti byly velmi šikovné, pracovaly ve skupinkách,
účastnily se podle zájmu i činností s dětmi, které navštěvují školku každodenně.
Také jsme se rozloučili s našim žákem Filipem Soldánem, který bude od druhého
pololetí na internátní škole. Jeho maminka napsala krásná slova poděkování, moc děkujeme a Filipovi přejeme hodně štěstí v nové škole.

PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme mamince žáka Filipa Soldána, žáka 5. třídy naší školy, za krásná slova…
Dobrý den,
tímto bych chtěla poděkovat vaší škole za nadstandardní
podmínky pro mého syna Filipa Soldána, který vaši školu navštěvoval.
Tímto bych chtěla poděkovat především panu řediteli i všem
učitelkám, kteří u mého syna dospěli k velkému pokroku při
vzdělávání. Syn má mentální retardaci a díky vaší škole, která se mu věnovala, je samostatnější a ve vzdělání udělal velké
pokroky.
Děkuji Soldánová Pelikánová Dana
V únoru jsme měli již tradiční projektový den Jak pečovat o své zdraví (doprovodný program v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol). Děti si společně
uvařily pod dohledem pedagogů bylinkové a ovocné čaje, připravily si ovocný špíz,
připravily zdravý talíř plný zdravého mlsání, společně si zacvičily.
Dalším projektovým dnem byl výukový program Mezi námi
dravci, děti a žáci se zábavnou formou seznámili s našimi dravci,
vyrobili si i sovu – strážkyni klidného spánku.
V březnu nás čeká návštěva obecní knihovny, předškoláci
a žáci ZŠ pojedou společně do Divadla hudby v Olomouci na
představení Sůl nad zlato. A hned poté budeme mít Velikonoční tvoření, děti se seznámí s tradicemi Velikonoc a vyrobí
si velikonoční přání, zajíčky a další výrobky s jarní tématikou.
/8/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

Společně jsme vystoupili na Setkání seniorů v restauraci u Matýska a věříme, že
pohádkou jsme zpestříli seniorům jejich setkání. Maňáskové divadlo ze Šternberka nám zahrálo pásmo pohádek přímo u nás ve škole.
6. dubna proběhl ZÁPIS do 1. ročníku základní školy, proběhnou i schůzky
s rodiči v mateřské škole a základní škole. I v dubnu budeme mít divadelní představení „Pojďme si hrát se slovíčky“, a také další projektový den, Den země. Koncem
dubna bude pedagogická rada.
Děti se můžou těšit i na další projektový den – s dopravní tématikou a besedou
s policií ČR.
26. dubna tradičně děti vystoupí i na vítání občánků s pásmem písniček.
V květnu se budeme fotografovat s dětmi na školní zahradě, aby tak měly památku na společné chvíle ve školce a ve škole.
9. května proběhne zápis do mateřské školy – bližší informace najdete zde na letáku, na obecní vývěsce či našich
webových stránkách.
I v novém školním roce budou v mateřské škole i škole děti
a žáci v individuálním vzdělávání.
S dětmi podnikneme výpravu ke TŘEM DUBŮM spojenou s opékáním a aktivitami v přírodě.
Poslední květnovou akcí bude výtvarná dílna pod vedením Evy Šimové z Velkého Újezda.
Mateřská škola aktivně pokračuje v projektu Evropských strukturálních a investičních fondů – Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání (za MŠ
pracuje v projektu Mgr. et Mgr. Iveta Tichá).

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ PŘED PRÁZDNINAMI?
1. června se opět zúčastníme akce Celé Česko čte dětem, odpoledne společně s dětmi oslavíme Den dětí na školní zahradě, kde bude pro děti připraveno soutěžní odpoledne a proběhne i pasování předškoláků.
16. června proběhne přezkušování žáků v individuálním vzdělávání.
Budou poslední schůzky s rodiči, sejde se pedagogická a školská rada.
Ve Velkém Újezdě se naši žáci zúčastní Atletického dne, navštíví HZS v Olomouci.
Koncem června se vypravíme na školní výlet, letos opět s lesními pedagogy strávíme příjemné dopoledne v přírodě.
Akce MŠ a ZŠ jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na webových stránkách školy, na vývěsce a na nástěnkách ve školce a ve škole.
Za ZŠ a MŠ Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

WWW.MSAZSDASKABAT.WEBNODE.CZ
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
KONEC ROKU A ZIMA U MLADÝCH HASIČŮ
Před koncem loňského roku jsme se sešli v příjemně vytopené
hasičárně na vánočním večírku. Děti si vyrobily ozdoby a společně
ozdobily vánoční stromeček. Ke slavnostní večeři se podávaly dva
druhy řízků s bramborovým salátem a kaší. O dezert se postaral
tradičně vedoucí Petr – upekl překrásný dort. Maminky také poslaly vzorky
cukroví. Pod vánočním stromečkem
každý našel svůj malý dáreček a společnou fotografii. V závěru nás navštívilo
a posedělo u čaje i několik rodičů. Večírek byl příjemnou tečkou, z našeho
pohledu, za úspěšným rokem.
Dne 20. ledna jsme se zúčastnili soutěže v uzlování Ratajsky soke. Počasí nám
tentokrát starosti nedělalo, protože se soutěž konala v KD Těšetice. Organizátoři měli
vše krásně připraveno a účast byla slušná. Závodilo se jak za jednotlivce, tak za družstva v kategorii mladší a starší. My jsme přijeli s jedním družstvem mladších, tedy
pět závodníků. Každý si náhodně vylosoval jeden z pěti uzlů (plochá spojka, zkracovačka, lodní uzel, tesařský uzel, úvaz na proudnici) a šlo o to, co nejrychleji ho uvázat
a pokud možno správně. Za nesprávně uvázaný uzel bylo deset trestných sekund.
V prvním pokusu svou pověst nejnáročnějšího uzlu potvrdil úvaz na
proudnici, který nás pozlobil a zdálo
se být vše ztraceno. Naštěstí ve druhém pokusu vše klaplo a s jednou
chybou to bylo nakonec 12. místo
z patnácti soutěžních družstev. Poděkování patří SDH Rataje za organizaci a pořádání takovéto netradiční soutěže.
Zúčastnili jsme se také výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima
dětí“ a doplňovali jsme kroniku kolektivu.
V letošním roce navštívilo naše
tréninky několik nových tváří. Uvidíme, komu se nakonec u nás zalíbí
/ 10 /
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a stane se členem našeho kolektivu, neboť hasičský sport není jen o hře, ale i o disciplíně,
vědomostech a dovednostech. V zimě probíhaly tréninky v tělocvičně ZŠ, nyní již opět
trénujeme venku na hřišti.
Vzhledem k dlouhodobě neutěšené finanční situaci a potřebě nového vybavení,
zejména k zajištění bezpečnosti členů na trénincích a závodech, jsme podali žádost o finanční dotaci na Ministerstvo školství. Držíme si palce. Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika

KDO SI TO PAMATUJE?

IX.

Po dlouhé době měl děda sdílnou náladu. Vzpomněl si, jak před lety probíhala
mezi obcemi soutěž v cestovním ruchu. Do soutěže se mohly přihlásit obce, kterými
procházela mezinárodní silnice E7 a které se podílely na službách pro turisty. Za
Daskabát to byla hospoda U Matesa a svou roli hrál také celkový vzhled obce.
Hodnotící komise měla z Prahy přijet v dohodnutý den a hodinu. Představitelé obce
čekali v horním Matesu od dopoledních hodin a krátili si čekání gulášem a pivem.
Bylo pomalu poledne, když přijela dvě auta obsazená lidmi, na kterých bylo vidět, že přijeli za účelem vyhodnocení soutěže. Po vzájemném představení předseda
komise odmítl procházku po obci s tím, že si ji prohlédli při příjezdu do obce.
Došlo k vyplnění písemných záznamů a přešlo se k nezbytnému podávání občerstvení, to pochopitelně členové s chutí přijali. Následoval přípitek, ochutnávka ďábelského guláše, který bylo třeba řádně zapít, což pokračovalo do odpoledních hodin.
Potom nastal určitý zlom v celkovém jednání. Místní představitelé v čele s předsedou národního výboru Janem Říhou byli relativně v dobré formě. Pražští představitelé
měli za sebou již třetí hodnocení. Jejich pozornost s postupujícím časem klesala. Nejvíce to bylo znát na jediné ženě (novinářce) v komisi. Nástup do aut se protáhl na další
půlhodinu. Když konečně odjeli, byli místní rádi, že mají jednání za sebou.
Co k tomu dodat?
Obec se umístila na třetím místě. Do rozpočtu přišlo 100 000 Kč. Novinářka zapomněla své poznámky v hospodě (museli jsme jí je poslat). Když se občané na veřejné
schůzi ptali předsedy, jaké bylo jednání, odpověděl: ,,Všichni byli ožralí…“
-aNa-

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2018

Vážení čtenáři, od nového roku si můžete předplatit na obecním úřadě čtyři čísla
Daskabátského zpravodaje Otěhřib, který vám bude dodáván do schránky.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2018
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Obec Daskabát (Olomoucký kraj), jako zřizovatel vyhlašuje konkurz

NA ŘEDITELE / ŘEDITELKU
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Požadujeme odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, znalost školské problematiky
a právních předpisů, progresivní přístup.

březe
duben
květen

   DUBEN
22. 4. 2018	Velký jarní úklid u příležitosti Mezinárodního dne Země
26. 4. 2018 Vítání občánků
28. 4. 2018 Zlatá srnčí trofej
30. 4. 2018 Pálení čarodějnic a stavění máje
   KVĚTEN
13. 5. 2018 Hodová mše
19. 5. 2018 Hodová zábava
20. 5. 2018 Hody
   ČERVEN
1. 6. 2018	Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů
ZŠ a MŠ
2. 6. 2018
Kácení máje a Dětský den Na Hřišti
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Kalendář svozu odpadu 2018

červen

kalendář akcí
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 komunální  papír  st. svátek (bude
upřesněno)  plasty přímo od domů +
velkoobjemové kontejnery zkušební provoz s event. další úpravou termínu svozu
 svoz bioodpadu od 1. 4. 2018 do 30. 11.
2018 vždy pondělí a pátek.

Zájemci o pracovní pozici mohou své přihlášky včetně příloh
zasílat písemně v obálce označené: „Neotvírat – konkurzní řízení
na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Daskabát“
nejpozději do 10. 5. 2018 do 11:00 h. na adresu:
Obecní úřad Daskabát, Daskabát 35, 779 00 pošta Olomouc
Podrobné informace na www.obecdaskabat.cz
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz · telefon 585 358 001

V letošním roce kromě významného jubilea založení
našeho státu oslavíme i významné místní výročí, a to
110. výročí vysvěcení místní kaple Jana Nepomuckého. Prosíme občany o zapůjčení jakýchkoliv písemných
či fotografických materiálů. Kontaktujte obecní úřad
či tel 736 628 453. Prosíme o označení všech materiálů
jménem majitele a telefonickým kontaktem, ihned po
zpracování vrátíme. Děkujeme za spolupráci.
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 1/2018, vydáno dne 20. 4. 2018, 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, tel.: 736 628 453. Příspěvky možno zaslat na: katerina.pikova@centrum.cz
či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 4. června 2018.
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