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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informoval o dění v obci v uplynulých třech měsících. Letní měsíce se pro nás staly už poněkolikáté měsíci velkých investic, které, doufám, zkvalitnily či
teprve zkvalitní život v naší obci.
Asfaltovým recyklátem byly zpevněny a opraveny některé místní a účelové komunikace. Celkem bylo vyspraveno 820 metrů cest.
V době letních prázdnin proběhla řada oprav v budově školy. Kromě malování proběhla výměna vstupních dveří a zbylých oken. Zateplili jsme část budovy, kde docházelo dle
měření k největším tepelným ztrátám. V plánu je ještě výměna podlahové krytiny v jedné
učebně. V tělocvičně jsme vyměnili osvětlení.
Nová světla s nastavitelnou intenzitou jsou také v sále Na Hřišti. Ve sportovním areálu
byl umístěn basketbalový koš.
Na konci prázdnin jsme takzvaně „kopli do země“ a konečně jsme po několikaleté
přípravě (zejména finanční) odstartovali Revitalizaci prostranství u obecního úřadu. Současně probíhá sanace soklu budovy obecního úřadu jako přípravná fáze před jejím zateplením. Práce jsou v plném proudu. Předpokládaný termín ukončení výstavby je přelom
října a listopadu tohoto roku.
V současné době probíhá výměna podlahových krytin v prostorách obecního úřadu
(v kanceláři starosty, v zasedací místnosti, na schodišti a chodbě). Po kancelářích a knihovně dostane nový kabát také zasedací místnost, jejíž kompletní rekonstrukci bychom rádi
dokončili ještě v tomto roce.
V říjnu ve spolupráci s SDH dojde k odstranění staré koliby. Na jejím místě v příštím
roce vyroste nové zastřešené posezení.
O dalších investicích v roce 2020 rozhodne zastupitelstvo obce v rámci jednání o rozpočtu obce na rok 2020.
V závěru bych vás ještě pozval na kulturní akce, které nás do konce roku čekají. Výběrem hudební a divadelní představení v sále U Matýska, vánoční koncert k příležitosti
110. výročí vysvěcení kaple Jana Nepomuckého či Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ. Letos
slavíme dvě výročí – 55 let od založení mateřské školy a 135 let od založení základní školy.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

Do konce roku proběhne 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.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SPRÁVNĚ TŘÍDÍ ODPAD!
Prosíme občany o důsledné třídění odpadu. Ve velkoobjemových kontejnerech na
plast se opakovaně nalezl bioodpad a směsný komunální odpad. Odpad pak musí být
přebrán před odvozem svozovou firmou. V opačném případě by byl odvezen jako
odpad komunální za nemalý poplatek. Za správně vytříděný odpad se vrací do rozpočtu
obce jeho výkupní cena, což přispívá k zachování cen za odpad pro občana.

POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ PSŮ – ČIPOVÁNÍ

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017
Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ PSŮ:
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají
jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech: • zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní
správa, obce atd.) • účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel
a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat • umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska
finančních předpisů • bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu
(např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.) • zatoulané řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních
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lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje
mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů?
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím
průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence
stanovit vyhláškou. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.
Existuje několik typů registrů pro čipovaná zvířata a jejich majitele. Nejpoužívanější je u nás
Národní registr majitelů zvířat. I když musíte psa očipovat, novela neukládá žádnou povinnost
mikročip registrovat. Pokud psa načipujete, ale nic nezadáte do registru, pokutu sice při případné kontrole platit nebudete, ale čip z hlediska výše zmíněných výhod, jako je např. identifikace psa nebo majitele, ztrácí svůj význam.
V Národním registru majitelů zvířat je registrace pro mikročipy Datamars s českým národním kódem zdarma, čip se v evidenci objeví do 7 pracovních dnů. Pro čipy ostatních typů je
zde poplatek 198 Kč. Expresní registrace do 24 hodin vyjde na 455 Kč, odeslání identifikačního
průkazu zvířete doporučeným dopisem pak na 65 Kč.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů. Situace je však
odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen
na psy, ale také na kočky a fretky.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020
(příp. 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné, pouze pokud je pes označen mikročipem,
případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné
nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
Zdroj: Státní veterinární zpráva (www.svscr.cz) s www.finance.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA DASKABÁT
Naše škola má za sebou rekonstrukci v podobě malování tříd,
jídelny a tělocvičny, došlo na výměnu posledních starých oken
a dveří za plastové. V tělocvičně nyní svítíme novými světly.
Do nového školního roku jsme vstoupili s počtem 15 žáků.
Jsme moc rádi, že je dětí více než loni. Hezky se nám škola zaplňuje. :-)
Rádi bychom vás pozvali na Den otevřených dveří ve čtvrtek 26. 9. 2019. Přijďte
se podívat, kde tráví čas vaše děti nebo vnoučata a jak se škola změnila. Všichni jste
vítáni!

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní rok 2018/2019 děti v MŠ zakončily
radostně Dnem dětí na školní zahradě. Závodily, soutěžily, sportovaly… I na odměny a diplomy se dostalo. Předškolní děti byly slavnostně
za účasti pana starosty pasovány na školáky.
Všechny děti se do 1. třídy moc těšily.
V červnu k nám zavítalo divadlo s pohádkou a paní Jana s ukázkou canis terapie a programem „Bezpečný pes“. Je vždy dobré vědět,
jak se zachovat při setkání s cizím psem.
Na školní zahradě děti sklízely, co zasely
a zasadily na jaře. Ve vyvýšených záhonech jim
narostla rajčátka, okurky, ředkvičky, hrášek, bylinky… no prostě jsou to šikovní a úspěšní malí
zahradníci. 
Na výlet jsme jeli do Doubravského dvora,
kde si děti prohlédly farmu, společně s průvodcem „hospodařily“, vozily krmení kravičkám,
hladily telátka, dostaly výbornou zmrzlinu
z místní smetany. Počasí našemu výletu přálo.
Poslední červnový týden nás navštívil ve
školce v rámci klavírního koncertu Ivánek Hric
s milým doprovodem z obecního úřadu. Klavír
se rozezněl pod rukama Ivánka, který dětem

Základní škola a mateřská škola Daskabát
Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 26. září 2019

k příležitosti
55 let od založení mateřské školy
135 od založení základní školy
Mateřská škola bude návštěvníkům otevřena od 8 do 10 hodin
a společně se základní školou od 14 do 16 hodin.

! nová adresa webových stránek!

ww.zsmsdaskabat.cz
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zahrál své vybrané skladby, dětské skladby pro děti a jako bonus si zahrál s paní učitelkou Houškovou skladbu pro čtyři ruce. Pro děti to byl velký zážitek, koukaly a poslouchaly a najednou všechny děti chtěly také umět hrát na klavír.
Po kultuře ještě před prázdninami proběhl turistický pochod. Děti si vyšly s batůžky, cestou plnily úkoly a hledaly poklad.
A to je tečka za poslední akcí školního roku 2018/2019.
Doufám, že jste si všichni užili léto, vodu i cestování… a těšíme se, co nám nový
školní rok 2019/2020 přinese.
Kolektiv učitelek mateřské školy
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OD KDY DO ŠKOLY „NAŠTĚSTÍ“ MUSÍME?
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat
se hlupákem.
Jan Amos Komenský
Nikdy nezapomínejte, že průměrný mír je lepší než úspěšná válka.

Marie Terezie

Prvním skutečným reformátorem přístupu ke vzdělávání byl Jan Amos Komenský (1592
až 1670). Na svou dobu zastával revoluční názor, podle kterého by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat. Kladl důraz na kázeň, odmítal tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je v určitých případech
připouštěl. Zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku
výuky jazyků a sám připravoval originální učebnice.
Komenský navrhoval tento školní systém:
	od narození do 6 let má být dítě vychováváno doma, obsah výuky uváděl v příručce pro
rodiče Informatorium školy mateřské.
	od 6 do 12 let navštěvují děti školu obecnou, která by měla být v každém městě i vesnici.
Škola je pro chlapce i dívky. Vyučuje se čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie (učení
o přírodě a společnosti), zpěv, ruční práce. Vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne
a dvě hodiny odpoledne.
	od 12 do 18 let má mládež navštěvovat školu latinskou, která by měla být v každém městě. Základem vzdělání je sedmero svobodných učení (gramatika, rétorika, dialektika,
aritmetika, geometrie, astronomie a múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky jako latina a řečtina.
	od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání akademie, která by měla být v každé zemi. Jde o vysokou školu, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo medicína. Důležité je i vzdělání
náboženské a filozofické. Vysokou školu nazývá akademie, protože univerzity byly katolické, chtěl je tedy odlišit od protestantských.
Povinnou docházku do školy pro všechny děti v Čechách ustanovila poprvé Marie Terezie v roce 1774.
Povinná docházka byla tehdy šestiletá, s výjimkou pro období léta, kdy děti na vesnici
pomáhaly při polních pracích, a proto do školy chodit nemusely.
Po roce 1918 byla povinná školní docházka ustanovena devítiletá a základní školy byly
rozděleny na dva stupně. Škola se tedy nazývala základní devítiletá škola.
Devátá třída byla zrušena v 70. letech 20. století, tak došlo ke zkrácení základní školy
na 8 ročníků. Povinná školní docházka byla ovšem prodloužena na 10 let, každý absolvent
základní školy musel tedy pokračovat ve studiu na gymnáziu, středním odborném učilišti
nebo střední odborné škole.
V roce 1990 byla povinná desetiletá docházka opět zkrácena na 9 let a postupně byla na
základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1996 (výjimečně
až 1997) pak povinná.
Je to tedy již 245 let, kdy máme díky Marii Terezii tu vymoženost, právo a zároveň
povinnost chodit do školy.
A je to tak dobře!

JE TO JIŽ 245 LET!
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
Na začátku června vedoucí a někteří malí členové kroužku pomáhali při organizaci
doprovodného programu na Mezinárodní výstavě psů v Náměšti na
Hané, kterou pořádal OMS Olomouc. Při velké účasti jak vystavovatelů tak návštěvníku výstavy jsme prezentovali nejen českou
myslivost, ale i náš kroužek.
Po zápolení v soutěži O zlatou srnčí trofej a výletě nás s dětmi čekalo slavnostní ukončení školního roku. Celý víkend
strávily v lese nedaleko obce při myslivecké chatě MS Doloplazy.
Tato tradiční víkendová akce je odměnou dětem za celoroční práci
v kroužku a těší se velké oblibě. Kromě
her v přírodě se děti pobavily při přednášce o vábení zvěře, které si pro ně i s ukázkami připravil Tomáš Brlka z VLS. Opět
nás poctila svou návštěvou ornitoložka
Kateřina Ševčíková, která několik ptáků
odchytla do sítí a následně okroužkovala. Kromě zábavy děti pilně plnily úkoly
a získané body proměnily za losy do tomboly, která byla díky sponzorům našeho
kroužku bohatá.
Během prázdnin nastalo velké stěhování. Vyklízeli jsme společně s rodiči
klubovnu před rekonstrukcí. Díky finanční podpoře obce byly opraveny zdi
a vyměněna podlahová krytina. Dále
plánujeme nákup nového nábytku. Díky
dotaci Olomouckého kraje na vybavení
vznikne nová učebna pro enviromentální
výuku. Nová klubovna bude sloužit nejen
Veverkám, ale i v rámci školního kroužku
Mladý badatel a pro vzdělávací aktivity
spolku EKOžába, z.s.
Po prázdninách se těšíme na všechny Veverky. Kroužek zahájíme v říjnu. Mladší
děti každou středu 15.30–17.00. Starší děti každou středu 15.30–17.30.
Informační schůzka proběhne ve středu 25. 9. 2019 v 16.00 v základní škole. Těšíme se na všechny Veverky po prázdninách!
Myslivosti zdar!
Kateřina Piková a Zdeňka
Chodilová, vedoucí kroužku
KMM Veverky z Daskabátu

www.kmmveverky.cz

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019

/7/

MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Před začátkem letních prázdnin jsme se pokusili vylepšit své
umístění v Lize v požárním útoku na závodech v Ludéřově a Újezdě. Snad to bylo nadprůměrně teplým počasím, ale na skvělé časy
z jara se nám dosáhnout nepodařilo. Daleko lepší to bylo na speciální noční soutěži, kterou si připravili hasiči z Trusovic. Byla to naše
první soutěž takového typu a moc jsme si ji užili. Závodilo se ve štafetě
požárních dvojic a se setměním přišel na řadu požární útok a také nálety komárů.
Nakonec krásné šesté místo ze čtrnácti družstev za těch pár kousanců stálo.
Přes léto jsme šetřili s vodou a také dopřáli naší hasičské stříkačce PS-12 požadovaný servis a seřízení specializovanou firmou. Poslední prázdninový víkend jsme
již tradičně vyrazili na hasičské soustředění. A protože změna je život, zamířili jsme

tentokrát na Drahanskou vrchovinu do obce Kladky, kde jsme našli zázemí ve velké
turistické ubytovně. Hned první večer jsme přilákali pozornost místních, protože
nás přijel navštívit mistr ohně a kejklíř Jan Zdářa Zdařil a předvedl svou úžasnou
fireshow. Vše samozřejmě probíhalo pod požárním dozorem. Tímto mu ještě jednou
děkujeme za krásný zážitek. Další den bylo počasí jako stvořené na výlet. Na doporučení domorodců jsme vyrazili na Zkamenělý zámek a procházka to byla hezká,
patnáctikilometrová, což v kombinaci s horkem některé zaskočilo. Naštěstí jsme se
vrátili všichni a většina po svých.
Po obědě jsme trénovali hasičské
dovednosti – tedy první pomoc,
práci s mapou, topografii a uzlování. Následovala vodní bitva
a zbyl čas i na míčové hry. Se soumrakem padla tma a na některé
i únava z dopolední procházky,
a tak stezka odvahy byla odložena
na příští rok. Poslední den sou/8/
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středění a rovněž poslední den prázdnin jsme si ještě zpestřili návštěvou Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem, kde mají moc pěknou sbírku historické hasičské
techniky. Byla to super tečka za
letošním povedeným soustředěním.
Po prázdninách se konala další noční soutěž zařazená
do nočního víceboje. Tentokrát
v nedalekých Svésedlicích, odkud jsme si odvezli nádherné
čtvrté místo z deseti týmů. Mezi
dětmi se tento druh soutěže těší
velké oblibě, a to je vidět i na výsledcích. Ale ne vždy se zadaří,
třeba tak jako na posledním závodu ligy v Drahlově, kde se nám podařil po dlouhé době neplatný pokus. Od
požárního útoku si teď dáme pauzu a vrhneme se na Olomouckého draka, tedy
překážkový běh jednotlivců a v říjnu na závod požárnické všestrannosti.
Vedoucím se tak jako vloni podařilo částečně uspět s dotační žádostí u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z loňského příspěvku se nám podařilo pořídit nové helmy, rozdělovač a proudnice. Letos bychom chtěli pořídit nové překážky. Jelikož ale o příspěvek žádal rekordní počet organizací, těžko říct, kolik na nás
z celkové částky zbude.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner

KDO SI TO PAMATUJE?

XIV.

V dnešním vzpomínání zašel děda až do minulého století. Přivedly ho na to
rajská jablíčka.
První úroda začala ve skleníku, ale každý plod měl na spodním konci hnědou
skvrnu. Byla to začínající plíseň, postrach zahrádkářů. Muselo se stříkat, vápnit,
aby rostlina dostala to, co potřebuje ke zdravému růstu. Vše se za pár dní vyřešilo
a teď už se mi rajčata pomalu protiví.
Skokem se dostávám do období po konci první světové války. To bylo, kdy se ze
zajetí v Rusku vracel dědův děda (můj prapradědeček). Jmenoval se Hynek. Z jeho
vyprávění o válečných útrapách si děda zapamatoval, že v té době čeští zajatci,
samí mladí kluci, neznali vůbec rajčata. Ruská děvčata házela zajatcům přes plot
zralá rajčata. Z neznalosti je zajatci házeli zase zpět. Po krátkém čase se vše vysvětlilo a hladoví muži byli rádi za každé vylepšení stravy. Jaký by to byl nádherný
svět, kde by se vzpomínka na válečné události zúžila na létající rajčata místo střel
a granátů.
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019
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Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Na jaře jsem vás v časopise informovala o plánech na letošní rok. Léto pomalu
končí a my pokračujeme v akcích, které jsme si naplánovali na schůzi výboru.
Jaro jsme přivítali procházkou k Izidorkovi kolem vykáceného lesa, což byl smutný pohled. V únoru jsme navštívili výstavu Titanic v Brně, kde jsme si prohlédli exponáty, jak loď vypadala před vyplutím, a další věci, které z moře vytáhli. V květnu
jsme obdivovali rozkvetlé rododendrony v parku ve Veselíčku, s lesní procházkou
přes Bělou domů. V červnu jsme
opět navštívili Prahu s prohlídkou
Národního divadla, hlediště s krásným lustrem a ostatní prostory,
kochali se výhledem ze střechy Národního divadla na Pražský hrad
– nádherné panoráma. V červnu
jsme organizovali zdravotní rekondiční pobyt v Ludvíkově u Karlovy
Studánky. Za pěkného letního počasí se účastnice seznámily při procházkách s přírodními krásami Jeseníků. Také jsme navštívili zámek
v Náměšti na Hané s prohlídkou zámku. 11. září jsme vyjeli na autobusový zájezd
do Litomyšle s procházkou po památkách města a prohlídkou zámku. Ještě nás čeká
zájezd do Velkých Losin.
Další akce bude 9. října, kdy se těšíme na společenské setkání U Matýska s pohoštěním a programem.
Kromě turistických vycházek, zájezdů, společenských akcí plníme i běžné úkoly
v rámci našeho svazu.
Přejeme všem občanům příjemné prožití podzimu a hodně pohody a zdraví!
Za výbor SPCCH Marie Dokoupilová
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V LETOŠNÍM ROCE OSLAVÍ VÝROČÍ
DVĚ SAKRÁLNÍ STAVBY V NAŠÍ OBCI
Kaple Svatého Jana Nepomuckého
(v centru obce) oslaví 110. výročí od svého
vysvěcení. Kaple byla postavena občany
z Daskabátu v letech 1908–1909, vysvěcena
5. září 1909. Ku příležitosti tohoto výročí
bude v kapli sloužena mše svatá a pořádán
vánoční koncert.

Malá kaplička P. Marie stojící v současnosti
v blízkosti dálnice oslaví 135. výročí svého
vzniku. Byla postavena v roce 1884 Ignácem
Bajgarem z Daskabátu (na okraji svého pole),
vysvěcena v den narozenin císaře Františka
Josefa I. dne 18. srpna 1884.

MŠE SVATÁ na památku 110 let
od vysvěcení kaple Jana Nepomuckého se koná
v sobotu 21. září 2019 v 17.00 h.
S lítostí musíme oznámit, že během letních
prázdnin neznámý vandal či vandalové
poškodili fasádu malé kaple. Podobnou
graffitovou výzdobu dostaly i autobusové
zastávky a budova školy.
Náklady na odstranění graffiti nejsou malé.
Žádáme občany, aby v případě pohybu
podezřelých osob informovali starostu obce
či přímo Policii ČR.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
SKORO CELÉ JARO SE V NAŠÍ KNIHOVNĚ NĚCO DĚLO
Na letošní prázdniny nám zůstaly již jen nezapomenutelné zážitky a určitě krásné
vzpomínky, stejně tak léto nám za chvíli zamává a na pár měsíců se s námi rozloučí.
Dětem začaly opět povinnosti v novém školním roce. Knihovna dětem přeje v novém
školním roce hodně smíchu, výletů do přírody i za kulturou a také sem tam čtecí a hrací
chvilky, aby to nebyly jen ty povinnosti.
Knihovna měla v létě také odpočinek
a až na doplnění knihovního fondu
z Knihovny města Olomouce se v knihovně žádné novinky neudály. Vlastně,
přece jen ještě něco ano. Bedlivě celé
prázdniny čekala na prázdninovou poštu
od dětí, které v červnu před prázdninami
dostaly obálky s poštovními známkami,
samy si nadepsaly či razítkem zhotovily adresu do knihovny a slíbily zaslání
prázdninového pozdravu. A pozdravy
přišly a už se těšíme, až je budeme s dětmi číst!
První otevírací den po prázdninách byl 2. září 2019 a my se už těšili na naše čtenáře.
A to jsme ani netušili, že hned od září budeme mít dva nové dětské čtenáře. My totiž
máme z každého nováčka velkou radost.
A co nás čeká v knihovně na podzim?
Opět nám bude v průběhu září doplněn knihovní výměnný fond a taky nám do knihovny přibydou nějaké knižní novinky, pro malé i velké čtenáře.
Jak jsme uvedli v minulém čísle Otěhřibu, uskuteční se v knihovně „Knižní veletoč“, a to v rámci Knižního blešího trhu, který se bude konat v naší knihovně 7. října
2019. Knihy, které budou vyřazeny z knihovního fondu, si budou moci čtenáři odnést
domů. Tímto vás všechny na náš
Knižní bleší trh zveme, a pokud
máte doma knihy, které by udělaly
radost někomu jinému, přijďte si je
prodat, koupit či vyměnit. Pokud
máte doma knihu, kterou chcete dát
do sběru, přineste nám ji, najdeme
ji nový domov. Tato akce je určena
Knižní bleší trh
všem, není jen pro děti.
v pondělí 7. října 2019 od 17:00 do 19:00 hodin v obecní knihovně
Pro všechny děti, a to až do 18 let,
vyhlašuje Daskabátská knihovna
výtvarnou soutěž „MOJE PRÁZDMáte doma knihy, které by udělaly radost někomu jinému? Přijďte je vyměnit či prodat.
Máte doma knihu, kterou chcete dát do sběru? Přineste nám ji, najdeme ji nový domov.
Těšíme se na setkání všech knihomolů, kterým osud knih není lhostejný.

/ 12 /
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NINY“. Výtvarná díla mohou děti nosit přímo do knihovny každé pondělí či na obecní úřad až do 14. října
2019. Vyhlášení výsledků proběhne v obecní knihovně
v pondělí 21. října 2019 společně se čtením prázdninových pozdravů. Všechna díla budou vystavena
v obecní knihovně. Těšíme se na obrázky zhotovené
libovolnou technikou, ze zadní strany označené jménem, příjmením, věkem, adresou a telefonním číslem.
A mimo to, že už teď se těšíme na všechny obrázky MY,
můžou se zároveň těšit VÝHERCI této soutěže! Ale to už
je překvapení.
V listopadu se budeme těšit na Deskohraní – odpoledne pro děti se stolními hrami.
Uskuteční se v listopadu hned dvakrát. 4. listopadu 2019 a 18. listopadu 2019 vždy od
16.00 hodin. Tradičně se budou „deskohrát“ hry klasické i hry nové.
A pak už tady máme prosinec a s ním Vánoce. Toto letí! A to u nás bude Vánoční
čtení, ale o tom už se dozvíte v dalším vydání Otěhřibu a samozřejmě na vyvěšených
plakátcích.
Přejeme vám krásné podzimní dny, sluníčko ať nám ještě svítí a hřeje!
Na vaši návštěvu se těší Knihovna obce Daskabát

Obecní knihovna pořádá výtvarnou soutěž

„MOJE PRÁZDNINY“
Výtvarná díla mohou děti nosit přímo do knihovny
každé pondělí či na obecní úřad až do 14. října 2019.
Vyhlášení výsledků proběhne v obecní knihovně
v pondělí 21. října 2019 společně se čtením
prázdninových pozdravů.
Všechna díla budou vystavena v obecní knihovně.
Zúčastnit se mohou děti do věku 18 let, obrázky libovolnou
technikou, ve formátu A4, ze zadní strany označené jménem,
příjmením, věkem, adresou a telefonním číslem.

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo nečte, má jen ten svůj.“
OSCAR WILDE

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019
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fotoreportáž

13. července – SOUTĚŽ VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ – II. ROČNÍK


Vařilo 15 týmů, vítězný segedínský guláš uvařili Habáňovi z Velkého Újezdu
/ 14 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019

ohlédnutí za kulturními akcemi

Okolo 80 dětí se v sobotu 14. září prošlo pohádkovým lesem

Fotodokumentace z akcí v obci na: http://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2019
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paní Šťastná – areál Na Hřišti
   PROSINEC
9. 12.
Vánoční čtení
31. 12.
Silvestrovská oslava Na Hřišti – paní
Šťastná – sál areálu Na Hřišti
Vánoční koncert v kapli
Výstavka betlémů v kapli – paní
Maráčková – kaple sv. J. Nepomuckého
Termíny akcí se mohou změnit, sledujte aktuality
a vývěsku před obecním úřadem!
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 komunální  papír  plast
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ
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.

Umělecká agentura Aleny Bastlové uvádí

Když dva se rádi mají...
Umělecká agentura Aleny Bastlové vás zve
na komponovaný pořad

Když dva
se rádi mají…
komponovaný
pořad hod.
sál restaurace U Matýska neděle 13. října 2019
od 18.00

Když dva se rádi mají…
Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Eva Zbrožková a Peter Svetlík
Slovem provází Alena Bastlová
Klavírní doprovod Jozef Katrák, Regina Bednaříková
Vstupné dobrovolné

Poslechněte si nejznámější operetní melodie a nahlédněte do života reálných
postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve dvou se to lépe táhne.

Vás provede světem operety
Poslechněte si nejznámější operetní melodie a nahlédněte do života
reálných postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve dvou se to lépe táhne.
účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

Eva Zbrožková
Peter9.
Svetlík
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 3/2019, vydáno
dnea 20.
2019, periodický tisk územního samosprávného celku obce
Daskabát, čtvrtletník, registrován
pod
číslem
MK ČR E Alena
22075,
vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
slovem
provází
:
Bastlová
klavírní doprovod :
Jozef Katrák, Regina Bednaříková
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. prosince 2019.
kontakt : Alena Bastlová, umělecká agentura, Kasárenská 3, 746 01 Opava
tel : 777 12 96 95, email : alena.bastlova.umel.agentura@seznam.cz

