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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na následujících stranách si Vás dovolíme informovat o aktuálním dění v naší obci.
V současné době vrcholí přípravy k zahájení realizace dlouhodobě plánovaného projektu „Revitalizace veřejného prostranství u obecního úřadu – první etapa“ s vybudováním zpevněné plochy a parkovacích míst u obecního úřadu. Jedná se z pohledu naší malé
obce o velký investiční počin, kdy celkové náklady na stavbu přesáhnou částku 2 milionů
korun. Důvodem odkládání akce v minulých letech byly finance. Za minulé funkční období se nám podařilo našetřit a letos navíc i získat dotaci z Olomouckého kraje. Proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele, zakázku bude realizovat firma Olgerma. Nyní bude vybrán stavební dozor. Čekáme ještě na znovu udělení stavebního povolení. V srpnu snad již
budeme stavět. V rámci „Revitalizace“ dojde i k přípravám na zateplení budovy OÚ, které
je plánováno v dalších letech, stejně tak jako oprava střechy OÚ.
Ještě v letošním roce proběhne dokončení oprav interiérů OÚ s dokončením výměn podlahových krytin, výměnou okna ve světlíku a malováním. V minulém roce došlo k úpravám
interiérů kanceláří a knihovny. V letošním roce je řada na starostovně, zasedací místnosti,
spisovně a chodbě. I na tyto opravy žádáme o dotace. V plánu je využití zasedací místnosti
i jako malé obřadní síně a místa pro příležitostné setkávání zájmových skupin.
V současné době se rozběhly přípravy na obnovu koliby ve sportovním areálu. Stávající
dřevěný přístřešek je starý několik desítek let, je za hranicí své životnosti a nevyhovuje
současným požadavkům obce k pořádání kulturních akcí. V letošním roce dojde k jeho
demolici a úpravě plochy. Dle stavu projekčních prací, možností zhotovitelů a finančního
zabezpečení (podána žádost o dotaci) bude vybudovaná koliba nová buď v letošním či
příštím roce.
Do konce roku nás ještě čeká výměna všech vodoměrů v obci. Výměnu provede po
etapách firma JVG Livex v součinnosti s obecními zaměstnanci. Podrobné informace o výměně vodoměru ve Vaší nemovitosti najdete ve své poštovní schránce s předstihem před
vlastní výměnou. Předem děkujeme všem občanům za součinnost.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné léto a příjemně strávený čas dovolené.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany

POPLATKY V ROCE 2019 – OBEC DASKABÁT
TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. června 2019.
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 jste obdrželi do schránek.
Na vyžádání zašleme faktury e-mailem.
V případě neuhrazení poplatků do dne splatnosti bude vystaven dlužníkovi
platební výměr s pokutou.
Odběratel je povinen do 15 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 užívajících domácnost.

LETNÍ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE DASKABÁT
V letních měsících budou zaměstnanci obecního úřadu čerpat dovolenou.
Termíny dovolených budou vyhlášeny a vyvěšeny s předstihem.
Děkujeme za pochopení.

!

Žádáme občany, aby maximálně šetřili pitnou vodou,
nepoužívali ji k zalévání zahrad, trávníků,
napouštění bazénů, k mytí automobilů apod.!!!
Věděli jste, že v naší obci je dle letecké mapy přes 50 bazénů?!
Zastupitelstvo obce Daskabát zve srdečně občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
které se uskuteční v pondělí 24. 6. 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Z programu • Účetní závěrka obce Daskabát za rok 2018
• Závěrečný účet obce Daskabát za rok 2018
• Závěrečný účet ZŠ a MŠ Daskabát 2018
• Různé

Mateřská škola je uzavřena od 15. 7. do 31. 7. a 1. 8. do 30. 8. 2019.
Nový školní rok zahájíme 2. 9. 2019.
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Nový ročník Ligy mladých hasičů zahájil již tradičně na začátku května požární útok v Loučanech. Užívali jsme si krásné květnové počasí a závod pojali spíše tréninkově. Během jara posílila naše
řady Eliška Hošková. Celkem je nás tedy šestnáct, ale občas máme
problém kvůli ostatním aktivitám sestavit sedmičlenné družstvo.
Taková situace ovšem nehrozila na soutěže v Doloplazích, kam jsme
vyjeli se dvěma týmy mladších. Do auta bychom se nevešli, autobus nemáme, tak jsme
to vzali na kole. Čerstvý vzduch zapůsobil skvěle a družstvu „A“ se podařilo překonat
náš loňský nejlepší čas. Dařilo se tu ale i ostatním, a tak nakonec jsme se umístili na
21. místě ze 33 družstev.
Na Ligu do Hluboček už jsme zase jeli autem, je to přeci jen dál. Zde se nám podařilo
čas požárního útoku vylepšit ještě o tři vteřiny, což je v tomto sportu hodně, a hned z toho
bylo krásné desáté místo z 35 družstev.
Zatím naše nejlepší umístění v požárním útoku, za které děti dostaly dobroty a po horkém dni přišla vhod točená
zmrzlina. V požárním útoku se nám
daří časy stále vylepšovat a budeme se
snažit v tom pokračovat.
Velká senzace tohoto jara však
bylo okresní kolo Hry Plamen, které
se již čtvrtý rok účastníme. Po krásném umístění v závodu požárnické všestrannosti z loňského podzimu jsme měli solidně našlápnuto k úspěchu. Další disciplíny Hry Plamen jsou požární útok, štafeta dvojic
a štafeta 4 × 60 m. V obou štafetách se nám dařilo, ve štafetě dvojic dokonce šesté místo. Vše nasvědčovalo umístění do první desítky. Pak přišel požární útok, kde jsme byli
o něco horší, ale nakonec jsme získali celkově úžasné 7. místo z 26 družstev. Obrovskou
pochvalu za vynikající výkony zaslouží všichni, kteří se o toto krásné umístění zasloužili.
Byli to: Domča, Eliška, Vítek, Nicky, Gabča, Matěj, Tom, Martin, Lukáš a Kája.
Do začátku letních prázdnin
máme ještě možnost vylepšit své průběžné umístění v Lize na závodech
v Ludéřově a Újezdě. Rádi bychom se
podívali také na netradiční noční pohárovou soutěž do Trusovic, kde prý
mají svíticí káď, tak uvidíme.
Ohni, velké vodě a bodavému
hmyzu zmar.
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Vážení čtenáři,
školní rok se pomalu chýlí ke konci. Doba strávená ve škole
s dětmi utíká rychle. Proto bychom chtěly napsat pár slov o naší
práci.
Až děti odejdou na prázdniny, ve škole to obživne stavebními úpravami. Budou se
vyměňovat vstupní dveře základní školy, okna v učebně Barvínkov, dveře u zadního
vchodu a sklepní okna. Dojde k výměně světel v tělocvičně poskytující zázemí i pro
mimoškolní aktivity. Také některé místnosti budou vymalovány (hygienická zařízení
a šatny v obou školách, jídelna a výdejna, tělocvična i druhá třída).
Rovněž jsme v letošním roce využili možnost zapojit se do projektů MAP Šternbersko s MAS Bystřička a Šablony II z OP VVV, který odstartuje 1. 9. 2019.
Prostřednictvím prvního projektu (MAP) dochází k finanční pomoci při exkurzích
nebo akcích, které pořádá škola ve spolupráci s jinou organizací či spolkem.
Šablony II – jedná se o velký projekt MŠMT, který školám přináší výraznou finanční podporu pro jejich lepší fungování, zřizování kroužků, nákup a obnovu pomůcek
do vyučování, pořizování nových informačních technologií atd. Projekt jsme pro naši
organizaci nazvaly „Rozvoj kreativního vzdělávání“. Těšíme se, že tohle naši školu zase
posune o kus dál. :-)
Zápis do 1. třídy základní školy proběhl 4. dubna 2019 v odpoledních hodinách. Do
školy k zápisu přišlo pět dětí, z toho dvě děvčata. Úkoly, které byly pro ně přichystány,
úspěšně zvládly. Rozloučili jsme se spokojeni a s úsměvem.
Mgr. Eva Maršálková, ředitelka školy
Ve čtvrtek 9. května jsme odjeli na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme nejvýznamnější památky
hlavního města (Václavské náměstí, Staroměstské náměstí s orlojem, Národní muzeum, Petřín se zrcadlovým bludištěm, Karlův most a Národní památník hrdinů heydrichiády). Paní učitelka Martina Prahu dobře
zná, a proto nám byla výbornou průvodkyní. Mrzelo
nás, že v Národním muzeu po rozsáhlé rekonstrukci
ještě nemají vybaleny všechny exponáty a mohli jsme si
prohlédnout „jen“ kostru velryby a výstavu o Československu. Zato v kryptě pod pravoslavným kostelem sv.
Cyrila a Metoděje jsme se zatajeným dechem vnímali
! nová adresa webových stránek!
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těžkou atmosféru tohoto místa, kde se po tři týdny ukrývalo sedm vojáků v utajení
během tzv. heydrichiády. Ještě jsme stihli odeslat našim rodinám pohlednice z výletu
a už jsme byli zpět na nádraží. Poslední zastavení bylo u Památníku rozloučení, který
připomíná tzv. Wintonovy děti. Unavení a plní dojmů jsme večer přijeli domů.

V úterý 14. května jela školní družina do Vlastivědného muzea v Olomouci na
expozici Giganti doby ledové II. Od muzejní pedagožky jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých informací a mohli jsme si osahat spoustu exponátů z minulé doby.
Ve středu 15. května došlo na naši dlouho připravovanou besídku, kterou jsme
spojili se Svátkem matek. Žáci v plném sále U Matýska předvedli, co nového se naučili v kroužku hry na kytaru a na flétnu, recitovali básničky, zahráli anglické zábavné
představení pohádky O veliké řepě a pomocí loutek ztvárnili písničku Hodné štěně
od Jana Wericha.
V pátek 7. června jsme měli slavnost. Za účasti pana starosty a naší milé knihovnice paní Myslikovjanové jsme slavnostně pasovali pět předškoláků na školáky a tři
prvňačky na čtenářky. Poté byl zahájen den her! Školáci si užili náročné, ale zábavné
úkoly, za jejichž splnění obdrželi sladké odměny… ovšem tou největší byla závěrečná
vodní bitva na školní zahradě. :-)
Na měsíc červen plánujeme s dětmi procházky k Zákřovskému žalovu a k památníku židovské rodiny Wolfů v lese směrem na Tršice. Nabízíme vám účast na pěší
procházce k Památníku Wolfů (asi 21. června – datum upřesníme).
Bc. Lucie Urbanová, vychovatelka
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Ve čtvrtek 6. června jsme se prostřednictvím čtveřice žáků účastnili her mikroregionu
Bystřička.
Letos se konaly ve Velké Bystřici ve sportovním areálu Na Letné. Děti nás reprezentovaly v disciplíně víceboj (skok do dálky, hod
medicinbalem, matematicko-orientační hra).
V konkurenci dalších šesti škol se Anička,
Eliška, Tomáš a Martin umístili na skvělém
2. místě!
Srdečně gratulujeme. :-)
Ve čtvrtek 20. června nás čeká dlouho odkládaný turnaj v miniházené ve Velké Bystřici.
Hodláme zde zúročit vše, co jsme za rok stihli
natrénovat.
Poslední školní týden čekají žáky přinejmenším ještě dvě prima události: 24. 6. pojedeme do Velkého Újezda na atletické hry a poslední den před vysvědčením (27. 6.) strávíme
na bowlingu a v kině. Hurá!
Mgr. Martina Čápová, učitelka 2. třídy

JARO A LÉTO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Každá holčička a každý kluk v naší školce mají rádi babičku a dědu. A nejen tu
svoji… Pro seniory z obce si děti v březnu připravily a předvedly pásmo písniček, tanečků a básní v kulturním sále U Matýska. V rámci čtenářské negramotnosti v březnu, co by měsíce knihy, děti nosily do školky své oblíbené knihy, navštívily knihovnu
a samy si vymýšlely ilustrace k pohádce, kterou mají rády.
Na Velikonoce jsme společně s EKOžábou připravili ve školní jídelně tvůrčí dílny
a děti si tak mohly domů odnést pěknou velikonoční výzdobu.
Na zahradě naší mateřské školy dosloužila dřevěná skluzavka a po dohodě čím ji
nahradit, padl návrh, nechat děti tvořit v hlíně a poznat zázrak síly přírody v rámci
setí, růstu, péče o rostliny a následné sklizně. Založení vyvýšených záhonů byla velice
radostná práce dětí a rodičů, kterým chceme ze srdce poděkovat, že se tak aktivně
pustili do díla. Na zahradě nyní děti mají dva záhony, kde pěstují drobnou zeleninu,
bylinky a květiny.
Poslední den měsíce dubna si děti ve školce zasoutěžily a zatančily v rámci ča/6/
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rodějnických hrátek a květen jsme zahájili zápisem nových dětí do mateřské školy.
Radost velikou měly děti z návštěvy u místních hasičů, kterým patří také poděkování
za spolupráci.
Lásku a poděkování svým maminkám děti vyjádřily Akademií k Svátku matek 15.
května v kulturním sále restaurace U Matýska. Společné zážitky umocňují citovou
vazbu rodičů a dětí, a tak doufám, že si společně prožité odpoledne děti a rodiče
pěkně užili.
Společný Dětský den se sportem, pasováním předškoláků na školáky a vyhodnocením nejlepších čtenářů základní školy nás ještě čeká. Pro velkou nemocnost dětí
byl termín přeložen. Společně s panem starostou a paní knihovnicí nás čeká zábavné
a sportovní dopoledne.V červnu se těšíme na kouzelníka, canisterapii v rámci akce
„Bezpečný pes“ a na školní výlet do Doubravského dvora. Poslední týden v červnu děti čeká ve školce klavírní koncert a podle počasí pochodové cvičení s piknikem. Děkujeme všem rodičům i spolkům za spolupráci a těšíme se na další setkávání
v příštím školním roce.
Mateřská škola je uzavřena od 15. 7. do 31. 7. a 1. 8. do 30. 8. 2019.
Nový školní rok zahájíme 2. 9. 2019. Těšíme se na vás, milé děti!

KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY A SPOUSTU NOVÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJÍ
učitelky mateřské školy

KDO SI TO PAMATUJE?

XIV.

Je zajímavé, co všechno si lidé pamatují i za desítky let. Co se stalo před hodinou, neví. Náš děda je toho dobrým příkladem. K tomu je třeba připomenout, že
si rád vymýšlí, aby bylo vyprávění zajímavější.
V neděli vzpomínal na události krátce po válce, kterou prožíval jako malý kluk.
V Olomouci-Hejčíně byl snad stovku let velký cukrovar. Z úrodné Hané sem svážely povozy a později nákladní auta tuny cukrové řepy. Řepa se sypala do obrovské
šachty a čistila proudem vody. Voda, která obsahovala úrodnou hlínu, šla potrubím na odkaliště, kde několik dnů vysychala. Po vyschnutí byla připravena jako
obrovský záhon pro pěstování zeleniny. Plochu si rozdělili lidé na menší záhony
a měli malou zahrádku (bez oplocení, oddělenou jen vyšlapanými chodníčky).
Jak dlouho taková zahrádka vydržela si děda už nepamatuje. Vzpomíná, jak nosil
vodu na zalévání z jednoho ramene řeky Moravy.
Cukrovar byl před desítkami let zrušen. Na jeho místě stála továrna Strojobal.
Dnes je tam umístěn supermarket. Rameno Moravy je jedna obrovská stoka. A na
bývalém odkališti je stadion a treninkové hřiště Sigmy.
Místo cukru kostkového vám v kavárně dají hygienicky balený třtinový cukr
a cukrová řepa se vozí ke zpracování desítky kilometrů do moderního cukrovaru.
Co k tomu ještě dodat? Časy se prostě mění.
aNa
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
VII. MÍSTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ V DASKABÁTĚ

V sobotu 27. dubna 2019 pořádal Kroužek mladých myslivců
Veverky z Daskabátu již sedmé kolo místní soutěže Zlatá srnčí
trofej. Kromě dětí z KMM Veverky z Daskabátu si přijely zasoutěžit i děti z Kroužků mladých myslivců Koloušci z Obory
na Vlnách, Poštolky ze Štěpánova a Zajíčci z Troubelic. Soutěže se celkem zúčastnilo 49 dětí ve třech věkových kategoriích
a 12 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 sedm stanovišť, která se nacházela v areálu hřiště. Na jednotlivých
stanovištích poznávaly děti vycpaniny ptáků, kůže a lebky zvěře, lovecké trofeje,
psy, rostliny, popis zvěře mysliveckou mluvou. Doplňkovou disciplínou byla lesní
dílna a střelba ze vzduchovky.
Účastníci v kategorii A (děti 3.–5. třídy) si napsali testy s 30 otázkami a v kategorii B (děti od 6. třídy) si napsali testy s 50 otázkami. Prošli stezku 40 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. Vzhled krajiny se trochu změnil po zásahu
do lesního porostu kvůli kůrovci, proto byla stezka vedena trochu jiným směrem.
Přechod přes Olešnici letos nebyl tak dobrodružný jako v minulých letech, využili
jsme nově položenou lávku z kulatiny. I když bylo celou sobotu chladněji, na vyhlášení výsledků svítilo sluníčko.
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 umění ve střelecké soutěži ze
vzduchovky na papírový terč a na střelničku s divočáky.
Soutěží nás provázeli naši noví trubači Matěj Pika a jeho tatínek Tomáš, kteří celou soutěž nejen zahájili, ale i slavnostně zakončili. Jsme velice rádi, že se této krásné
hudbě začali věnovat místní, jeden z řady Veverek a jeden z místních myslivců. Čekání na výsledky dětem zpříjemnila i letos lesní dílna, střílení z luku a jízda na poníkovi, kterého nám přišla ukázat Veverka Kačka Šufnerová. Pro všechny soutěžící bylo
připravené občerstvení (guláš, párky nebo buřty na opékání). Po celou dobu byly na
stolech přichystány sladkosti, co nám připravily maminky našich dětí.

www.kmmveverky.cz
/8/
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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: Klárka Piková (220 bodů), Marianka Brlková (205 bodů), Jaroslav Klička
(202 bodů), Martina Němcová (196 bodů), Adam Navrátil (177 bodů), Matěj Moudrý
(171 bodů), Izabela Šestáková (170 bodů), Václav Veselý (169 bodů), Matěj Šleška (169
bodů), Max Navrátil (149 bodů), Vojta Hošek (145 bodů), Jakub Klička (139 bodů), Honza Smolka (125 bodů), Zuzanka Skopalíková (122 bodů) a Vítek Brlka (114 bodů).
Kategorie A: Matěj Pika (132 bodů), Ivan Hric (131 bodů), Gabriela Kvapilová
(122 bodů), Karolína Němcová (98 bodů), Jakub Šleška (84 bodů), Eliška Hošková
(79 bodů), Tereza Kvapilová (51 bodů).

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Kategorie B: Kateřina Šufnerová (119 bodů).
Pro všechny soutěžící byly přichystané pěkné ceny. Dále probíhalo i vyhodnocení
kategorie střelců a rodičů. Vítěz z kategorie rodičů Diana Myslikovjanová si odnesla
domů putovní shoz.
Po předání cen jsme měli pro děti ještě jedno překvapení. Dostali jsme obrovský
pytel plný plyšáků. Děti podle kategorií si mohly přijít a vytáhnout z pytle jednoho
plyšáka. Každé dítko odcházelo s radostí, že má hračku na památku.
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 také okresní kolo ZST ve Slatinicích. Okresního kola se zúčastnila jen
hrstka našich Veverek, většina dětí podlehla nachlazení. Příště bude účast větší a snad
si stoupneme opět na stupně vítězů. Kromě času stráveného s kamarády z ostatních
mysliveckých kroužků se vždy děti naučí i něco nového.

VÝLET KMM VEVERKY Z DASKABÁTU

I v letošním roce jely naše děti na výlet, který jim byl odměnou za celoroční práci
v kroužku. Společně s rodiči a přáteli našeho kroužku se podívali do Moravského
krasu. Po nedlouhé cestě autobusem nás čekala procházka k Punkevním jeskyním.
Již cestou jsme se s dětmi kochali krásnou přírodou v údolí
řeky Punkvy, která ten den byla
hodně rozbouřená a kalná po
předchozích vydatných deštích. Někteří si cestu zpříjemnili jízdou turistickým vláčkem.
V jeskyních děti jásaly nad
krápníkovou výzdobou se zajímavým a místy i vtipným výkladem. I přesto, že hladina řeky Punkvy byla hodně
vysoko, projeli jsme se na loďkách alespoň kousek její jeskynní částí k Masarykově
dómu. Po prohlídce jeskyní nás čekal výšlap k propasti Macocha. Pověst o vzniku
jejího jména si děti vyslechly v rámci jeskynní prohlídky. Na zpáteční cestě jsme se
ještě zastavili v Domě přírody Moravského krasu. V tomto interaktivním muzeu si
děti mohly prohlédnout nejen zajímavosti o jeskynním systému Moravského krasu,
ale i zajímavosti z geologie i historie. Prohlídku jsme ukončili pohádkou v kinosálu,
který je součástí tohoto muzea. Po brzkém ranním vstávání a výšlapu k propasti jsme
byli rádi, že nám děti neusnuly.
Do konce školního roku nás ještě čeká jako každoročně víkendové spaní v lese.
Vedoucí kroužku si prázdniny zkrátí úklidem klubovny.
Myslivosti zdar!
Vedoucí kroužku KMM Veverky z Daskabátu
Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková
/ 10 /
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Z AKTIVIT SPOLKU EKOŽÁBA

Naše venkovní jarní aktivity začaly 24. března, kdy se členové spolku spolu s dalšími dobrovolníky sešli na horním konci obce v místě bývalého tvrziště Sedlec v Zámčisku. Tvrziště Sedlec spolu se vsí patřilo v minulosti spolu se vsí Otěhřiby k původním
dokumentovaným osídleným místům v katastru naší obce. Po tvrzišti Sedlec jsou
patrné již jen terénní nerovnosti, avšak s jasně zřetelnými původními valy, které
obklopovaly centrální stavbu. Nyní v místě původního tvrziště proběhla v důsledku
kůrovcové kalamity intenzivní těžba dřeva s následným zalesněním a potenciálně
bylo toto historické místo ohroženo
intenzivním lesním
hospodařením, zejména mechanizací.
Proto po souhlasu
správce Kapitulních
lesů Olomouc bylo
domluveno vytvoření
tzv. památky místního významu. Zmíněného dne jsme provedli úklid oblasti od
navršeného klestu a
dalších zbytků po těžbě (klest byl zeštěpkován a použit k zamulčování záhonů ve školní zahradě), výběrově byly odstraněny
náletové a plevelné křoviny. Původní dřeviny byly ponechány a na podzim budou doplněny tak, aby byla splněna dikce lesního zákona. Místo bude opatřeno informační
tabulí informující o významnosti lokality a malým odpočinkovým místem, u cyklostezky budou umístěny upozorňující směrové tabule. Za pomoc všem dobrovolníkům
děkujeme. V následujících číslech zpravodaje Otěhřib budou krátká sdělení informující
nejen o tvrzišti Sedlec, ale i o bývalé vsi Otěhřiby.
Patnáctého dubna jsme pořádali ve spolupráci s pedagogy MŠ a ZŠ Daskabát
již tradiční Velikonoční tvůrčí dílnu. Děti si mohly nazdobit perníčky, namalovat
kraslice a vytvořit další velikonoční ozdoby, kluci si mohli uplést pomlázku.
Na konci května jsme se sešli spolu s mladými hasiči u potoka Olešnice v rámci
celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“. Cílem akce byl úklid koryta potoka od
hřiště po most v Rozdílech. Ačkoliv jsme na této lokalitě prováděli úklid i v předchozích
dvou letech, tak jsme opět vysbírali celý přívěsný vozík odpadu, který jsme pak vytřídili.
Nestačili jsme se opět divit, co vše lze do přírody vyhodit, a je smutné, že si někteří občané pletou přírodu se
smetištěm.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY – JARO 2019
SKORO CELÉ JARO SE V NAŠÍ KNIHOVNĚ NĚCO DĚLO
Začali jsme hned koncem března u nás již tradiční a velmi oblíbenou „Nocí s Andersenem“. Tak si někdy říkám, že by se jistě líbila i dospělým, nejen dětem. Naši „Noc
s Andersenem“ považuji za jednu z nejlepších „široko daleko“. Ale ne proto, že bych
byla nafoukaná. Jen proto, že je u nás opravdu fajná!
Musím vám o ní napsat více, tak tedy:
V pátek navečer se v knihovně sešly dvě tety, teta Kačka a teta knihovnice (nebude
lepší – a já), no a pak – představte si, v naší milé knihovně 23 dětí. Přála bych to všem
zažít. Tolik radosti!
Nejprve jsme měli na naší „Noci“ milou návštěvu. Přišla za námi paní kronikářka –
teta Blanka. Ta si pro nás připravila vyprávění o Ex libris. Děti si hned svoji značku do
knihy vyrobily. Přinesla nám také malé dárečky, nálepky a notýsky. Moc jí děkujeme.
Příští rok se budeme těšit na úryvky ze starých obecních kronik.
Následovala výroba vlastních triček, již potřetí na našich setkáních k této příležitosti. Teta Kačka měla připravenu
nějakou zajímavou změnu, ale děti
nás s výrobou triček s vlastnoručně
namalovaným obrázkem prostě
přehlasovaly. Každý si na tričko
namaloval, co si usmyslel.
Předposledním bodem pátečního programu byla příprava večeře.
Děti si samy udělaly Loupežnickou
pomazánku. Rozdělily se na čtyři
skupinky a každá skupinka si do své
pomazánky, kde hlavní složku tvořil
tvaroh a sýr, přidávala různé bylinky a koření. Všechny skupinky si
pak navzájem zkoušely své výtvory.
Všechny pomazánky byly originální, úplně loupežnické a dobré.
Posledním pátečním bodem bylo divadelní vystoupení. Tradičně divadelní spolek
„Stínové tety ve stínu“, který je aktivní jen po dobu konání Noci s Andersenem, si pro
děti připravil opět stínové divadlo, a to zpracování pohádky Zvířátka a loupežníci. Po
pohádce si také děti zkusily stínové divadlo zahrát.
A na úplný konec pátečního večera nesměla chybět pohádka na dobrou noc.
Z Knihovny města Olomouce jsme dostali milý tip na úsměvnou knihu pro děti
Telátko Popleta. A opravdu, děti se smály a smály a chtěly číst ještě a ještě. Asi se
to rodičům nebude moc líbit, ale usínali jsme krátce před 23. hodinou. Zato jsme
usnuli hned!
/ 12 /
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V sobotu, abychom si Noc s Andersenem nekrátili spánkem, jsme vstávali pár minut
po 6. hodině. Jakmile jsme byli všichni vzhůru a popřáli si „dobré ráno“, šli jsme připravovat snídani. Někteří snídali ještě Loupežnickou pomazánku, ale hlavně jsme měli
od maminek dětí připraveny buchtové a koláčové variace na mnoho způsobů. K tomu
kakao, čaj či džus. Po snídani si ještě děti vyrobily na památku nebo jako dárek pro maminky, tatínky, babičky, dědy či pro kamaráda záložky do knih. A to už začali přicházet
pro děti rodiče, které postupně odcházely.
Všichni účastníci dostali jako dárek „Čtenářský metr“, kde si budou zaznamenávat,
a jistě už tak činí, přečtené knihy. Proběhne zároveň soutěž „O čtenářského mistra knihovny Daskabát 2019“, která bude vyhodnocena na závěr roku v knihovně.
Pak ještě uklidit zasedací místnost na obecním úřadě, která nám posloužila jako místo
nocování – spaní, a uklidit knihovnu, kde se konal hlavní program … a hotovo! Děkujeme našemu panu starostovi za poskytnutí zázemí pro konání této krásné akce, paní
kronikářce za obohacení programu a všem rodičům za zapůjčení jejich ratolestí.
Těšíme se na Noc s Andersenem 2020!
V pondělí 1. dubna 2019 – „na apríla“ jsme měli s dětmi v knihovně malý program „Apríl – stalo se, nebo nestalo?“ Děti pro děti vyprávěly nějaký příběh a pak
jsme společně hádali, zdali se jedná o opravdový příběh, či ne. Děti zaujal příběh naší
čtenářky Karolínky, která nám vyprávěla příběh o Marii a Josefovi a Ježíškovi, velmi
přesně a mile. Příběh zná od své babičky, která ho vypráví jí a jejím sourozencům.
Knihovna nám také s jarem hodně ožila, máme několik (7!) nových čtenářů, a to
z řad dětí i dospělých. Stává se již pravidlem, že každé pondělí je u nás rušno. Jsme za
to moc rádi!
V současné době v knihovně probíhá ve spolupráci s pracovníky Knihovny města Olomouce kontrola knihovního fondu. Zcela určitě dojde k vyřazení zastaralého
knižního fondu, abychom mohli knižní fond obnovovat. Jinak by to bohužel nešlo…
Hned v září uskutečníme v knihovně „Knižní veletoč“. Knihy, které budou vyřazeny,
si budou moci naši čtenáři odnést domů a dát jim nový domov.
Před prázdninami děti čeká v pondělí 24. června 2019 přehlídka „Čtenářských
metrů“, kde se děti pochlubí, kolik knih od března přečetly, a zároveň rozloučení s tímto
školním rokem – „Papa knihovno, ahoj prázdniny!!!“
Všechny naše čtenáře, malé i velké, rádi přivítáme ještě před prázdninami, aby si
mohli udělat zásobu čtení na letní večery, dny volna a na prázdniny.
Poslední den výpůjční doby před prázdninami je v pondělí 24. června 2019.
První den výpůjční doby po prázdninách je v pondělí 2. září 2019.

Přejeme dětem krásné prázdniny, našim velkým návštěvníkům
pěkné letní dny a těšíme se na viděnou v září!
Diana Myslikovjanová, Knihovna obce Daskabát
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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Naši noví občánci:
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6. května 2019 proběhlo v ZŠ Daskabát tradiční VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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• Veronika Eva Smolková • Klára Horká • Adéla Bubeníková
• Martin Minx • Eleanor Paličková • Matyáš Grolich
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019

ohlédnutí za kulturními akcemi

26. května 2019
DASKABÁTSKÉ HODY

Fotodokumentace z akcí v obci na: http://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/

31. května 2019 uspořádal Spolek občanů a sousedů DĚTSKÝ DEN na hřišti
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2019
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kalendář akcí

Kalendář svozu odpadu 2019

   ČERVENEC
13. 7. 2019
Soutěž ve vaření guláše – paní
Šťastná – sál areálu Na Hřišti
Zábava Na Hřišti p. Šťastná – sál areálu Na Hřišti
   SRPEN
31. 8. 2019
Cyklojízda mikroregionem
Bystřička
Pohádkový les
Sousedé – areál Na Hřišti
a blízký les
Zábava Na Hřišti p. Šťastná – sál areálu Na Hřišti
Pivní soutěž
p. Šťastná – sál areálu Na Hřišti
   ZÁŘÍ
30. 9. 2019

VI. daskabátská drakiáda
EKOžába, z.s. – louka za školou

Termíny akcí se mohou změnit, sledujte aktuality
a vývěsku před obecním úřadem!

 komunální  papír  plast

Mateřská škola je UZAVŘENA
od 15. 7. do 31. 7. a 1. 8. do 30. 8. 2019.
Nový školní rok zahájíme 2. 9. 2019.
Těšíme se na vás, milé děti!

Hospůdka Na Hřišti Daskabát si vás
dovoluje srdečně pozvat
v sobotu 13. 7. 2019 na 2. ročník

Soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů.

Sraz soutěžních družstev ve 12.30 hodin.
Předpokládané zahájení ochutnávání
gulášů ve 14.30 hodin.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2019
Vážení čtenáři, na obecním úřadě si můžete
předplatit čtyři čísla zpravodaje Otěhřib, který vám
bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete zakoupit na OÚ
a v obecní knihovně.
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2019, vydáno dne 17. 6. 2019, 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 6. září 2019.

