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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi shrnout práci zastupitelstva za celý rok, jak bývá v posledním úvodníku v daném roce zvykem.
Největší investicí letošního roku bylo vybudování návsi s parkovacími místy. Celý
projekt Revitalizace veřejného prostranství v okolí obecního úřadu – 1. etapa jsme
připravovali několik let. Od projekční činnosti (ATELIS pozemní stavby), přes získání dotací (POV 2019 Olomouckého kraje), po samotnou realizaci díla (firma Petra
Mojžíše). Cesta to byla dlouhá a poslední týdny do předání stavby náročné. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli. Věřím, že
místo bude sloužit nejen pro parkování aut návštěvníků obecního úřadu, knihovny,
školy a školky, ale že se nám podařilo vybudovat i reprezentativní prostor pro pořádání veřejných akcí.
První setkání občanů na novém prostranství proběhlo při rozsvícení obecního
vánočního stromu. V plánu pro následující roky máme zpevnění plochy za školkou
(žulové kostky nám ještě zbyly), kultivaci plochy mezi obecním úřadem a Býčárnou,
opravu střechy a zateplení budovy obecního úřadu. Dále došlo k nutné výspravě některých převážně účelových komunikací asfaltovým recyklátem. V dalších letech plánujeme dokončení svrchních vrstev na již částečně opravených vedlejších silnicích
a také opravy chodníků ve vedlejších uličkách. Cyklostezka Daskabát – Kocourovec
byla doplněna o horizontální značení.
Další nemalou investicí bylo dokončení výměny oken a vstupních dveří na budově
školy a její částečné zateplení. V budově školy dále proběhla výměna světel v tělocvičně a dovybavení tělocvičny ping-pongovými stoly. Dále proběhla výměna podlahy
v klubovně Veverek. Zde díky spolupráci školy, spolku EKOžába a KMM Veverky
vznikla nová Klubovna environmentálního vzdělávání, na jejíž vybavení se podařilo
získat dotaci. Dále proběhla řada dalších údržbových prací (malování, nátěr tabulí, oprava elektroinstalací, výměna termoregulačních hlavic a nátěry topení). Škola
v průběhu roku realizovala řadu projektů, namátkou zbudování vyvýšených záhonů
(Pokračování na str. 2)
v zahrádce mateřinky, dosazení zeleně do školní zahrady.

V letošním roce díky získané dotaci byla škola dovybavena novými notebooky.
Díky velké snaze pedagogů a některých zastupitelů se podařilo školu po několika
letech stabilizovat, což je vidět na rostoucím počtu dětí. V příštím roce bychom za
předpokladu úspěchu dotační žádosti chtěli vyměnit podlahovou krytinu v tělocvičně.
V letošním roce jsme dokončili výměnu podlahových krytin v budově obecního úřadu, ještě nás čeká dokončení rekonstrukce zasedací místnosti, která bude
dále sloužit i jako obřadní síň. Malé občánky bychom rádi přivítali již v novém
prostředí.
Nová světla s nastavitelnou intenzitou jsou také v sále Na Hřišti, kde je nově
umístěn i ping-pongový stůl. Ve sportovním areálu byl umístěn basketbalový koš.
Zatím v přípravné fázi je realizace nové koliby ve sportovním areálu. Stará koliba
byla zbourána díky nasazení našich dobrovolných hasičů v říjnu z důvodu neuspokojivého technického stavu stavby. Pokud se podaří uspět s žádostí o dotaci, rádi
bychom zbudovali víceúčelové hřiště.
Novou podobu také získaly webové stránky obce, které jsou přehlednější i pro
prohlížení z mobilního telefonu. V běhu je výměna vodoměrů.
Tento výčet zřejmě nebude kompletní s ohledem na množství investičních i neinvestičních počinů. Proto se omlouvám, pokud jsem na některou z aktivit zapomněl.
Všem, kteří se na rozvoji naší obce podílejí, bych na tomto místě chtěl poděkovat. Je to práce mnohdy nelehká, mnohdy i nevděčná, přesto stojí za to.
Všem našim občanům pak přeji krásné svátky vánoční a mnoho štěstí a zdraví
v novém roce.
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU:
Poslední úřední den v tomto roce je středa 18. 12. 2019.
První úřední den v novém roce bude pondělí 6. 1. 2020.
VÝMĚNA VODOMĚRŮ
V následujících týdnech bude dále probíhat pravidelná výměna vodoměrů
v obci.
Informace o výměně vodoměru ve vaší nemovitosti naleznete
ve vaší poštovní schránce.
ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. 1. 2020 je povinností majitele psa mít psa označeného čipem.
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TISKOVÁ ZPRÁVA

OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE JÍZDA VLAKEM
JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ

Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna 2020 výrazně
snazší cestování. Změny vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i vlaků společnosti RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích v Olomouckém kraji začne od 1. ledna
2020 platit výhradně Tarif IDSOK. Ten lidem umožňuje přestup mezi různými
dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou
hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a spěšných vlacích platit IN-karty Českých drah.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem Českých drah. Občané je využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy
R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Stejná pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK
cestující budou moci využívat jeho spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na
webu idsok.cz. Cestující se mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním čísle 588 887 788 denně od 5.00 do 22.30 hodin kromě víkendů a dnů pracovního klidu.

KNIHOVNA NA PODZIM, KNIHOVNA V ZIMĚ
A už budou Vánoce, jak ten čas letí. Podzim v naší knihovně byl ve znamení samozřejmě půjčování a čtení knih, ale také…
Začátkem října se uskutečnil již 3. ročník Knižního blešího trhu. Přišli k nám
hlavně dětští „prodejci“, kteří své knižní poklady se zájmem nabízeli za drobnou korunku, i s výkladem obsahu svých
knih, a následně „prodávali“ svým
kamarádům. Děti se překřikovaly
a chlubily se, kdo má kolik prodaných knih, kdo si jakou knihu
a od koho koupil, které z dětí má
největší „tržbu“ a které z dětí nejvíce utratilo za nákup knih pro ně
nových. Dětem se takové „hraní
na obchod“ líbí. Již nyní se děti
domlouvaly na další rok.
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V druhé polovině října jsme uspořádali v knihovně
slavnostní vernisáž výstavy obrázků dětí, které se zúčastnily naší výtvarné soutěže na téma „Moje prázdniny“. Všechny obrázky byly pěkné a nebylo v silách
poroty vybrat „ten“ nejhezčí. Proto všichni účastníci
byli vítězi a odnesli si diplom s malou odměnou.
Při této příležitosti si děti zároveň odnesly Poděkování za pozdravy, které nám zaslaly z letních
prázdnin. Pozdravů se sešlo opravdu hodně. Vlastně každé z dětí, které si před prázdninami z knihovny přineslo domů známku s vlastnoručně nadepsanou či orazítkovanou obálkou, nám pozdrav zaslalo. Některé vícekrát. A byly to pozdravy z Moravy,
Čech, Slovenska, ale i Maďarska či Chorvatska. Udělaly nám velkou radost.
Nastal listopad a s ním, kromě dešťových kapek a krásných barev podzimu, Deskohraní. 11. listopadu se v knihovně sešly děti, aby si společně zahrály stolní deskové, ale
i jiné hry. A děti za námi přišly. Hrály se
hry deskové, mikádo, ale také například
pexeso, ve kterém spolu sváděli boj naši
nejmenší čtenáři. Daskabátské deskohraní jistě v zimních měsících zopakujeme.
Když je venku nevlídně, v knihovně se
děti můžou vídat a hrát si.
Na závěr tohoto roku jsme si nejen
pro děti připravili Vánoční čtení. Děti i dospělí, naši
čtenáři, se sešli 18. prosince v knihovně, kde na ně,
kromě stromečku, čekalo i vánoční tvoření trochu
jinak, a čtení příběhů nejen vánočních. Představili jsme knižní novinky, a to pro děti i dospělé. Děti
pro naši knihovnu vyrobily krásné vánoční ozdoby.
Povídali jsme si o našich přáních – vánočních, do
nového roku, ale i jiných. Knih se před vánočními
prázdninami, kdy bude knihovna zavřená, vypůjčilo
opravdu hodně. Jsme za to moc rádi.
A pak už jen pár dní a bude Štedrý den – Vánoce – poslední den v roce – první
den v novém roce a druhý den a třetí ... a další dny v novém roce.
Děkujeme všem našim čtenářům, velkým, malým i nejmenším, za jejich návštěvy
v naší knihovně v roce 2019. Moc si vašich návštěv vážíme! Velice nás těší, že téměř
každý měsíc v roce 2019 nás navštívili noví velcí i malí čtenáři a v naší knihovně se
zapsali jako registrovaní návštěvníci.
Přejeme vám krásné Vánoce, pevné zdraví, štěstí a čas i na čtení po celý nový rok!
A sníh, aspoň malinko, pro děti!!! Ať můžou knihovně postavit sněhuláka!
Knihovna obce Daskabát
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Knihovna bude po dobu vánočních prázdnin uzavřena.
První výpůjční den v novém roce bude 6. ledna 2020.
I v příštím roce se můžete těšit na doprovodné programy nejen pro děti.

     Myšlenky nejen vánoční     
„Každý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti obrovský, je-li darovaný
s láskou.“
pindaros
„Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si přeješ, nedá koupit v obchodě.“
autor neznámý

Z AKTIVIT SPOLKU EKOžába
Spolek EKOžába částečně uspěl s žádostí
o dotace v dotačním programu Olomouckého kraje Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství
2019. Podpořeny byly projekty s názvem „Výsadba rozptýlené zeleně v katastru
obce Daskabát 2019“ a „Vybavení klubovny environmentálního vzdělávání“. Olomoucký kraj akce podpořil částkami 15 000
a 17 000 Kč.
Cílem prvního projektu byla výsadba stromů (odrostky a vysokokmeny) v extravilánu
obce Daskabát. V rámci projektu se podařilo
vysadit celkem 32 stromů v oblasti Gruntů a v místě bývalé osady Sedlec. Toto
místo bylo v letošním roce vyčištěno, upraveno a příští rok bude osazeno informační tabulí, která bude informovat o významnosti tohoto místa.
Druhý projekt byl zaměřen na dovybavení klubovny v základní škole, která
doposud sloužila jako základna mladých myslivců z KMM Veverky z Daskabátu.
Klubovnu dále budeme využívat společně, jak pro schůzky Veverek, tak pro děti
z Malého badatele.
Dále plánujeme pro děti vzdělávací akce, těšit se mohou na návštěvu ornitologa či entomologa. Na podzim jsme se souhlasem vlastníka provedli opravu kapličky za dálnicí, která byla poničena vandaly. Byla rovněž upravena okolní vegetace a byl opraven obslužný můstek. Pořádali jsme drakiádu, lampionový průvod
a tradiční vánoční dílnu.
Děkujeme všem členům, příznivcům a dobrovolníkům za podporu.

WWW.EKOZABA.WEBNODE.CZ
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
PODZIM V MŠ

V září mateřská škola oslavila významné výročí založení – 55
let svého trvání jako jednotřídní MŠ v obci Daskabát. Jako připomínku roku 1964 ZŠ a MŠ uspořádala pro veřejnost Den otevřených dveří. Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.
Děti se ani nestihly otrkat a už od září nacvičovaly pásmo pro SPCCH. I přes velkou nemocnost dětí zvládly vystoupení U Matýska na jedničku. Po krátké pauze začaly
děti nacvičovat vánoční besídku.
Od září do prosince děti potěšil v rámci kulturních akcí kouzelník, divadelní představení „Šípková Růženka“, muzikoterapie, divadelní pohádka „Jak vypadá Ježíšek“,
kde nás navštívily děti z MŠ Doloplazy. Starší děti si vyrobily originální svíčky a voskovky při návštěvě svíčkárny v Olomouci.
Od října se v MŠ rozběhly opět kroužky: keramika, logopedický kroužek Povídálek a kroužek malování.
Na konci října proběhlo v MŠ „Dýňobraní“ – vydlabané dýně vyzdobily vchod do
MŠ a trasu pro lampionový průvod.
30. 11. jsme si „střihly“ vánoční pásmo u rozsvícení vánočního stromu u obecního
úřadu. S pomocí učitelek děti vyrobily výrobky na Vánoční jarmark. Všem, kteří zakoupili výrobky, jak už svíčky, sůl do koupele, přívěsky, náušnice, balicí papír, čelenky,
vánoční ozdoby, děkujeme! Zisk z jarmarku použijeme na pomůcky pro naše děti různého věku od 3–7 let.
Myslíme, že začátek školního roku byl zaplněn a naplněn kulturou a různými akcemi nad očekávání.

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
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A to ještě nekončíme – myslím, že nás co nevidět navštíví odložený Mikuláš s jeho
družinou, a třeba přijde i Ježíšek…
Celý kolektiv MŠ přeje všem dětem, rodičům, prarodičům a občanům klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné zdraví.
Tým učitelek MŠ

PODZIM V ZŠ

Podzim se v naší škole nesl v soutěžním duchu, zaměstnávali jsme svaly i mozek.
V úterý 5. 11. se žáci II. třídy zúčastnili 2. podzimního turnaje Velkobystřické školní
ligy v miniházené. V kategorii B, do které patřili, soutěžilo celkem 8 týmů z okolních
základních škol. Naši házenkáři bojovali statečně a kromě jednoho prohraného zápasu
vše vyhráli. Díky tomu vybojovali 1. místo ve své kategorii (4. a 5. ročník). Gratulujeme!!! Nejlepším střelcem celého turnaje se stal náš Matteo Cartelli s počtem 49 gólů!
Ten samý týden se v pátek 8. 11. vydali naši dva nejlepší luštitelé na netradiční matematickou soutěž v luštění hlavolamů. Ze školního kola nakonec postoupili Matteo
Cartelli a Tereza Kvapilová, kteří
soutěžili za kategorii 4. a 5. ročník. V této kategorii soutěžilo celkem 19 dětí z různých škol našeho
mikroregionu. Celkem mohli žáci
získat 20 bodů za 5 různých hlavolamů. Odměněni byli vždy první
tři žáci v dané kategorii, což se naší
škole podařilo! Matteo Cartelli
získal krásné 3. místo s počtem 16 bodů. Terezka se umístila na 13. místě s počtem
8 bodů. Oběma moc děkujeme za reprezentaci a těšíme se, že příští rok vyrazíme zase.
Přes prázdniny budeme načerpávat nové síly, abychom se mohli v lednu s chutí vrhnout na nové výzvy. Čekají nás matematické soutěže Klokan a Pangea, plavání, vlastivědný pořad s názvem Borneo a spousta dalších aktivit ve škole i mimo ni.
Pedagogové ZŠ

Další fotky z akcí na: https://msazsdaskabat.rajce.idnes.cz/
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
Dne 25. 9. jsme se sešli s dětmi a rodiči v třídě místní školy, kde
jsme zahájili již 8. ročník Kroužku mladých myslivců Veverky
z Daskabátu. Byly jsme překvapeny počtem nových dětí. V kroužku máme 30 dětí, z toho je 14 ve velkých Veverkách, které vede
vedoucí Zdeňka, a 16 v malých, které vede vedoucí Kačka. Informovaly jsme rodiče a děti, že kroužek bude každou středu od 15.30
do 17.00 hodin pro malé Veverky, do 17.30 hodin pro velké Veverky.
Podaly jsme informace o akcích a provozu kroužku. Podle počasí budeme mít kroužek
ve škole nebo venku. Jelikož máme klubovnu v rekonstrukci, tak se scházíme v prosto-

rách školy, za což moc děkujeme paní ředitelce.
Velké Veverky se učí samostatné práci, nosí vypracované projekty o zvěři a samy si projekty
přečtou. Jsou opravdu moc šikovné a za dobře provedenou práci dostávají body, za které
na konci kroužku dostanou dárky. Na jedné
schůzce jsme poprosily tatínka Tomáše – myslivce, že Veverkám ukáže brokovnici a poví jim
o bezpečnosti a střelbě. Všechny děti si mohly
vyzkoušet, jak je zbraň težká a že není jednoduché nabít, že je k tomu potřeba zdatnost a síla.
Na dalších schůzkách jsme vyráběly svícny, kdy
jsme na dřevěnou podložku přitavily svíčku,
chvojí a různé přírodniny. Některé děti se tak
snažily, že si tavnou pistolí popálily prstíčky. Ale

www.kmmveverky.cz
/8/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019

první pomoc studenou vodou pomohla. Dětem se opravdu dařilo, tak i zapomněly na
bolavé palečky. Každé z dětí si vyrobilo svícen domů, aby tu vánoční atmosféru doma
navodilo vlastní pílí. Další svícny vyráběly děti
na prodej na vánočním jarmarku. Z výtěžku se
nakoupí material na provoz kroužku. Jarmark
měl úspěch, svícny se prodaly všechny.
V sobotu 7. 12. jsme se domluvily s místními myslivci, kteří pořádali hon na drobnou
zvěř, že jim pomůžeme. Sešli jsme se v odpoledních hodinách vedle místního rybníku na
louce. S Veverkami jsme přichystaly výřad
z chvojí, které nám myslivci přivezli. Děti vědí,
že se chvojí pokládá jedním směrem, nesmí se
překračovat. Poskládaly jsme čtverec s tím, že
se v jedné části uzavřel až ve chvíli, kdy se tam
položila veškerá ulovená zvěř. Povídaly jsme si
o honu a myslivci zatím přivezli ulovenou zvěř.
Veverky jim pomohly každý ulovený kus položit na pravý bok, každý desátý kus se povytáhl,
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
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aby se zvěř lépe počítala. Do dvou rohů se přidaly dřevěné špalky a zapálil oheň. Na
honu troubili trubači, dva z nich jsou naše Veverky. Jsme na ně moc pyšní, že jsou tak
šikovní.
Večer jsme se zúčastnily poslední leče. Některé Veverky si odnesly zajímavé ceny
z tomboly – slivovici, bažanty a čokoládu. Mohly tedy podělit celou rodinu. :-) Další
schůzka bude vánoční v místní knihovně, kde je nazdobený vánoční stromeček. Máme
pro děti nachystány drobné dárečky a poprosily jsme maminky o malé občerstvení.
A v sobotu před Vánoci se všichni moc těšíme na vánoční zakrmování.
Všem přejeme krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 2020 hodně zdraví
a pohody přejí Veverky Zdeňka a Kačka.

5.

Pozvánka na

Veverkovský bál
8. února 2020 od 20.00 hodin
Daskabát v restauraci U Matýska

K tanci a poslechu zahraje Karamel Music Band Olomouc • Vystoupí taneční oddíl„Šahína“ TJ Sokol Nemilany
Bohatá tombola, zvěřinové speciality
Akci pořádají rodiče a přátelé Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu. Výtěžek z akce bude využit na provoz kroužku.
Předprodej vstupenek s místenkou je od 2. 12. 2019 v úřední dny na Obecním úřadě v Daskabátě. Více na www.kmmveverky.cz
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
PODZIM U MLADÝCH HASIČŮ

Po uzavření „mokré“ části sezony jsme se vrhli do dalších disciplín hry Plamen. Jako první nás čekal 14. září Olomoucký drak,
tedy překážkový závod jednotlivců na 60 metrů. Náš kolektiv reprezentovaly za mladší dívky Dominika Šubrtová a Klára Piková s dosaženým 35. a 47. místem z 55 soutěžících; za mladší hochy pak Vít Šubrt (32.
místo), Matěj Pika (33. místo), Martin Růžička (37. místo) a Tomáš Růžička (41. místo),
kteří tak velmi dobře obstáli v konkurenci 48 soutěžících. Za reprezentaci děkujeme.
Na konci září jsme se v Olomouci zúčastnili slavnostního vyhlášení Ligy mladých
hasičů v požárním útoku za rok 2019, celkově jsme se umístili na 22. místě ze 44 soutěžících družstev, další posun kupředu oproti předchozím ročníkům.
Novou sezonu, tedy nový ročník
hry Plamen 2019/2020 jsme zahájili
Závodem požárnické všestrannosti, který se konal 12. října v Dolanech. Náročný závod zahrnuje krom
překonání trati v délce 3 kilometrů
střelbu ze vzduchovky, uzlování, základy první pomoci, topografie a požární ochrany a překonání překážky
po laně. Náš tým starších skončil na
33. místě z 39 družstev.
Poslední listopadový den jsme se zúčastnili každoročního rozsvícení vánočního
stromu v obci, spoluobčanům jsme rozdávali jmelí, perníčky a nabídli teplý mošt. Za
drobný příspěvek na naši činnost děkujeme.
V říjnu vedoucí absolvovali pravidelné školení vedoucích kolektivů Mladých hasičů, Jakub a Tomáš obhájili II. a III. stupeň, Petr povýšil na vedoucího II. stupně. V tuto
roční dobu trénujeme v tělocvičně a do konce roku nás čeká ještě vánoční večírek, na
který se všichni moc těšíme.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika

Děkujeme vedoucím kroužků KMM Veverky z Daskabátu
a Mladým hasičům při JSDH Daskabát za vedení kroužků v naší
obci. Kroužky navštěvuje mnoho dětí z naší obce.
Zábavně tak tráví svůj volný čas a spoustu věcí se naučí a dozví.
rodiče dětí navštěvující kroužky
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
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Z ČINNOSTI SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

Už se nám blíží konec roku a my bilancujeme, co se nám letos podařilo uskutečnit. Když se ohlédneme na slunečné podzimní dny, tak účastníky zájezdu potěšila návštěva Litomyšle s prohlídkou pěkného zámku a procházka s průvodcem po
dlouhém náměstí s historickými domy.
Také jsme využili zájezdu pořádaného Krajem do Velkých Losin, kde jsme se
v aquaparku vykoupali. Po obědě jsme si prohlédli ponurý zámek a ukončili zájezd
v cukrárně.
V říjnu se 19 členů již tradičně sešlo na vycházce na Zákřov, kde jsme u Památníku umučených položili květiny a zapálili svíčku. Po občerstvení jsme přes les
Bělou došli k domovu s vědomím, že děláme něco pro zdraví.
9. října proběhlo společenské setkání členů U Matýska v Daskabátě. Program
dětí z daskabátské mateřské školy nás pobavil. Děkujeme paním učitelkám za nacvičení a konstatujeme, jak je ta naše malá mládež šikovná. Po programu jsme se
seznámili s činností za uplynulé období a nastínili úkoly na rok 2020. Opět se budeme věnovat pohybu v přírodě, pořádání zájezdů, společenským setkáním, kultuře,
rekondičním pobytům a dalšímu programu. Po dobrém obědě a zákuscích, které
napekla naše děvčata, jsme pokračovali v družné zábavě.
Letošní vycházku jsme ukončili 6. listopadu u rybníků a při opékání špekáčků
jsme vzpomínali na naše mládí.
Také jsme se účastnili rozsvícení vánočního stromku, obdivovali pěkné vystoupení dětí, nakoupili vánoční svícny od Veverek, jmelí a perníčky od požárníků,
dobrý svařák od Zdeňky a výborné zabijačkové dobroty od Franty. A dík celému
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týmu, co to pro nás občany připravil. Velký dík panu starostovi a celému zastupitelstvu za pořádání zdařilé akce.
Na závěr roku nás čekají vánoční trhy v Brně s návštěvou výstavy Zlatý poklad
Inků. Také se podíváme na výstavu betlémů v naší kapličce a na Silvestra se rozloučíme u Boudy.
A jelikož je konec roku za dveřmi, přejeme všem našim občanům radostné prožití svátků vánočních a hodně spokojenosti a zdraví v roce 2020.
Za výbor SPCCH Marie Dokoupilová

KDO SI TO PAMATUJE?

XV.

U obecního úřadu probíhá velká přestavba (teď se říká revitalizace) a děda se především zajímal, kdy bude dokončena. Mne spíše zajímala neomítnutá stavba domu
v části přilehlého dvora, které se stále ještě říká ,,Býčárna“. Děda byl ochoten podivný
název vysvětlit.
V minulé době nebyla prováděna inseminace a pojem inseminátor přišel do známosti až po roce 1945. Když bylo třeba nechat jalovici zabřeznout, museli ji dovést
k býkovi. Obecní býk byl ustájen právě v domě, kterému se dodnes říká „Býčárna‟.
Někdo se o býka musel starat, krmit, poklízet a být u samotného úkonu. Za připuštění a zdárné zabřeznutí se platilo. Domek, kde byl býk ustájen, musel mít nejméně
dvě místnosti, které se daly propojit, aby k aktu mohlo úspěšně dojít. Samotný plemeník měl značnou cenu a kupoval se na trzích dobytka.
O samotné býčárně se povídalo i v souvislosti, kdy dva hoši, kteří se do objektu dostali, neměli nic hloupějšího, než býka dráždit. Prý mu píchali (snad vidlemi) právě do
místa pro býka i chov nejdůležitějšího. Rozdrážděné zvíře bylo schopno stáj pobořit
a uličníky těžce zranit. Byla to prostě nezapomenutelná událost. (Jestli si někdo pamatuje
jména hochů, ať napíše redakci.) Dnes přijede inseminátor a doveze přísně vyšlechtěné
semeno od býka šampiona a celá oplodňovací akce probíhá pod odborným dozorem.
Děda k povídání ještě přidal jeden vtip.
,,Z kravína vyběhne inseminátor a utíká k motorce. Běží za ním kráva a je rychlejší.
Když ho doběhne, olízne mu motoristickou helmu a povídá: Ještě pusu…“
aNa
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
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fotoreportáž

21. září – Slavnostní mše k 110. výročí vysvěcení
kaple sv. Jana Nepomuckého

22. září – Podzimní úklidovka kaple Panny
Marie a jejího okolí

26. září – Den otevřených dveří v Základní a mateřské škole Daskabát

13. října – Když dva se rádi mají – divadelní
představení spolku Bukovany

20. října – Lampionový průvod obcí
Fotodokumentace na:

https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz
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2. listopadu – Bourání koliby na hřišti
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019

ohlédnutí za nejen kulturními akcemi

16. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
na hřišti

30. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu
před obecním úřadem

5. prosince – Mikuláš

8. prosince – Vánoční koncert v kapli

V sobotu 7. 12. se konal tradiční hon na drobnou zvěř, který byl pořádán Honebním
společenstvem Daskabát. Po osmé hodině ráno se myslivci, honci a trubači sešli u chaty
Štěpánky na Bělé. Byli přivítáni starostou společenstva panem Rokytou a hospodářem panem Šubrtem. Po nezbytných organizačních pokynech a provolání „Lovu zdar“ se myslivci
a honci odebrali do lečí. Leče byly připraveny na poměrně velkém prostoru Bělé. Počasí
zprvu moc nepřálo, střídal se déšť se sněžením, nicméně před polednem přeháňky ustaly. Po
druhé hodině odpoledne se lovci i honci setkali u bývalého kravína, kde mezitím děti z Veverek pomáhaly připravit výřad. Na výřadu informoval hospodář o průběhu honu a počtu
ulovené zvěře. Celkem bylo uloveno 29 kohoutů bažanta obecného a jedna kuna. Po tónech
nezbytného „Halali“ se účastníci honu
odebrali k občerstvení do klubu na bývalém kravíně. Zde také následně probíhala pro spoluobčany připravená Poslední
leč, která byla spojena nejen s nabídkou
výborných zvěřinových specialit, ale byla
zakončena i bohatou tombolou.

Tomáš Pika

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 4/2019
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kalendář akcí 2020

LEDEN
• 3–4. 1. Tříkrálová koleda – obchůzka obcí
• 25. 1. Dětský karneval – ZŠ a MŠ Daskabát – sál areálu Na Hřišti
ÚNOR
•	8. 2. Veverkovský bál – KMM Veverky z Daskabátu – sál restaurace U Matýska
• 15. 2. Král daskabátské slivovice – Obec Daskabát – sál areálu Na Hřišti
• 22. 2. Vodění medvěda – Sousedé – obchůzka obcí
BŘEZEN
• 13. 3. Setkání seniorů – Obec Daskabát – sál restaurace U Matýska
• 27. 3. Noc s Andersenem – Obecní knihovna – knihovna a prostory OÚ
DUBEN
•	7. 4. Velikonoční tvůrčí dílna – ZŠ a MŠ Daskabát a EKOžába, z.s. – školní
jídelna
•	19. 4. Velký jarní úklid u příležitosti Mezinárodního dne Země – EKOžába, z.s.
• 26. 4. Zlatá srnčí trofej – KMM Veverky z Daskabátu – areál Na Hřišti
• 30. 4. Pálení čarodějnic a stavění máje – Sousedé – areál Na Hřišti
• Vítání občánků – místo konání bude upřesněno dle počtu občánků
KVĚTEN
•	6. 5. Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Daskabát ke Dni matek – sál restaurace U
Matýska
•	22–23. 5. Hody obce Daskabát – areál Na Hřišti, termín mše svaté bude
upřesněn
ČERVEN
• 5. 6. Kácení máje a Dětský den – Obec Daskabát, Sousedé – areál Na Hřišti
•	18. 6. Dětský den s pasováním prvňáčků a čtenářů ZŠ a MŠ – ZŠ a MŠ,
zahrada/tělocvična
ČERVENEC
• Zábava Na Hřišti
• Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů – areál Na Hřišti
SRPEN
• Pohádkový les – Sousedé – areál Na Hřišti a blízký les
• Zábava Na Hřišti
ZÁŘÍ
•	21. 09. – VII. daskabátská drakiáda – EKOžába, z.s. – louka za školou a
školní hřiště na pečení špekáčků
ŘÍJEN
• 5. 10. Knižní bleší trh – Obecní knihovna – knihovna a prostory OÚ
•	25. 10. Lampiónový průvod – EKOžába, z.s. – obchůzka obcí, areál Na
Hřišti
• Divadelní představení
LISTOPAD
•	28. 11. Rozsvícení vánočního stromku – Obec Daskabát, ZŠ a MŠ Daskabát
a spolky s působností v obci, veřejné prostranství u OÚ – příprava výrobků
a prodej na vánočním jarmarku
PROSINEC
• 5. 12. Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát
• 6. 12. Adventní koncert – kaple Sv. Jana Nepomuckého
•	8. 12. Vánoční tvůrčí dílna – ZŠ a MŠ Daskabát a EKOžába, z.s. – školní
jídelna
•	16. 12. Výstava betlémů v kapličce – p. Maráčková – kaple sv. Jana Nepomuckého
• 31. 12. Silvestrovská oslava Na Hřišti

!

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

!

Krásné
vánoční svátky,
v novém roce
hlavně zdraví,
štěstí, pohodu
přeje redakce Otěhřibu

Tradiční Tříkrálová sbírka 2020,
pořádaná Charitou ČR,
bude v naší obci probíhat
v pátek 3. ledna 16.00–18.00 hod.
a v sobotu 4. ledna 9.00–12.00
a 14.00–17.00 hodin.
Naší obcí budou chodit celkem
tři družiny dětí vždy v doprovodu
dospělého. Zájemci o koledování
se mohou nahlásit na obecním úřadě,
telefonicky 736 628 453,
e-mailem katerina.pikova@centrum.cz.
UKAŽ, ŽE JSI KING!
STAŇ SE TŘETÍM KRÁLEM!

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 2020
Vážení čtenáři, na obecním úřadě si můžete
předplatit 4 čísla zpravodaje Otěhřib, který
vám bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete zakoupit na OÚ
a v obecní knihovně.

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 4/2019, vydáno dne 20. 12. 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 5. března 2020.

