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slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,

Po ukončení nouzového stavu se i život v naší obci vrací do normálních kolejí. Dobu nouzového stavu jsme využili k dokončení některých drobných oprav a nedodělků (výměna vodoměrů, údržba zahradní techniky, opravy v kiosku a sále na hřišti).
Po dokončení příprav nás čeká v létě a na podzim realizace několika projektů. Některé projekty bylo nutné z ekonomických a časových důvodů přesunout do dalšího roku. Letos dojde
k vydláždění dvora za mateřskou školou. Kromě zlepšení přístupu ke školní výdejně stravy se
sníží také obtěžující prašnost. Navíc po letech zmizí nevzhledná hromada žulových kostek za
obecním úřadem, které budou použity na vydláždění.
Dále nás čeká rekonstrukce tělocvičny v základní škole. Dojde k výměně podlahové krytiny
a obložení zdí. Na tuto investici se nám podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje, ta pokryje
polovinu výdajů na opravu.
Nový kabát dostane také střecha obecního úřadu. Stávající střechou již hrozí zatékání, také
komíny jsou ve špatném technickém stavu. Střecha byla opravena ochranným nátěrem také
na budově školy a budově sálu na hřišti. Avizované zateplení budovy OÚ bude realizováno
v příštím roce.
V běhu je také oprava pomníku obětem 1. světové války před obecním úřadem. Dojde
k očištění, impregnaci ochranným nátěrem, opravě písma, bude provedena chybějící hydroizolace podstavce. Zemní a kamenické práce budou financovány z dotačního titulu Olomouckého
kraje. Na podzim dojde na výsadbu trvalek v těsném okolí památníku. V plánu je oprava
vstupních dveří do kaple.
Největší investicí letošního roku je nákup nového zásahového automobilu pro JSDH Daskabát. Nákup nového zásahového automobilu je možný díky čerpání dotací z několika zdrojů.
Členové sboru dobrovolných hasičů provedli úklid domků na nářadí na hřišti, aby bylo kam
uskladnit nové překážky pro výcvik našich mladých hasičů.
Postupně se začíná obnovovat také kulturní život v obci. Některé kulturní akce byly zrušeny, některé byly přesunuty (setkání seniorů a vítání občánků). Akce pro rodiny s dětmi již proběhly pod taktovkou Spolku občanů a sousedů. Před letními prázdninami proběhla rozlučková
akce v obecní knihovně a také velká rodinná akce kroužku mladých myslivců. Podrobnosti
z jednotlivých akcí najdete na následujících stránkách.
S přáním pěkného léta Kateřina Piková, místostarostka obce

informace pro občany

POPLATKY – OBEC DASKABÁT
TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ
(ZA VODNÉ, STOČNÉ, PSA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU)
JE DO 30. 6. 2020.
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 svých schránek. 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.
Provoz obecního úřadu v době letních prázdnin bude omezen v rámci čerpání
řádné dovolené. Informace na obecním úřadě.

!

APEL K ŘÁDNÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADU

Opakovaně žádáme občany, aby třídili odpad správným způsobem. V kontejnerech na tříděný odpad se pravidelně nacházejí předměty do tohoto
odpadu nepatřící. Správným tříděním zefektivníte sběr tříděného odpadu,
který je bonifikován.
Žádáme občany, aby nás upozornili na pohyb osob, které nemají pobyt
v obci Daskabát a přesto využívají našich služeb.

Nová zastupitelka obce

Dne 22. 4. 2020 odstoupil z funkce místostarosty
i zastupitelského postu pan Roman Melničuk, kterého
29. 4. 2020 nahradil pan Miroslav Ševčík.
Ten dne 30. 4. 2020 také z funkce zastupitele odstoupil. Nahradila jej paní Gabriela Miklíková, která
dne 17. 6. 2020 složila zastupitelský slib.
Narozena 12. 1. 1984 v Olomouci.
Jsem rodačkou obce Daskabát. Navštěvovala jsem
místní MŠ i ZŠ. Po základní škole jsem studovala Obchodní akademii v Olomouci. Poté jsem studovala
Slezskou univerzitu v Karviné, kde jsem získala titul
inženýr ekonomie. V oboru jsem pracovala 10 let.
Nyní jsem na rodičovské dovolené s 2letou dcerou Natálkou. Ve volném čase se věnuji
turistice a výletům na kole po našem okolí.
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY – LÉTO 2020
Milé čtenářky a čtenáři, velcí a malí,

někomu rychle a někomu pomaleji uběhla naše právě prožitá
doba „koronavirová“. Pevně věřím, že je snad už u konce a že jste
tuto dobu dobře přečkali, i když byla nová a nepříjemná pro všechny.
Myslím opravdu pro všechny, od nejmladších – dětí, až po dospělé
a nejstarší – babičky a dědečky.
Pro děti, protože nemohly do školy. Možná se někdo domnívá,
že děti byly šťastné, že nemusí do školy. Ano, asi ano, tak týden byly
vysmáté. Pak už jen čekaly, až už konečně můžou do školy. A trvalo
to moc dlouho. Některé děti šly do školy po dvou a půl měsících,
některé děti se do školy podívají až v září. Moc dlouhá doba, do školy
po půl roce. Pro rodiče také, ač byli někteří se svými dětmi doma.
Určitě je to fajn být s dětmi doma, ale rodiče nemohli pracovat, či
mohli pracovat, ale ne za běžných podmínek, což bylo i pro ně náročné. Někteří lidé
nemohli do práce vůbec z důvodu uzavření provozů. Naopak někdo měl práce více.
Pro babičky a dědy to byla doba izolace, kdy se báli vyjít někam ven a měli i omezení
styku se svými nejbližšími. A tak si někdy pomyslím, jak asi bylo našim předkům, jak
žili v době válek? To zřejmě byla ještě o více složitější, smutnější a těžká doba.
Nyní máme sice sem tam deštivo, ale taky nám již vyšlo sluníčko a je teplo. Kéž by
nám takhle všem bylo i na duši.
Knihovna v době „koronavirové“, ač uzavřena, nezahálela. A hlavně nezaháleli
naši čtenáři. Obecní knihovna nabídla svým čtenářům, ale i všem zájemcům, výpůjčku knih s donáškou. A někteří, velcí i malí, toho využili hned několikrát. Nevěřili
byste, některé děti mají na kontě za dobu uzavření škol téměř dvě desítky přečtených
knih. Jen já v naší malé obci vím o dvou takových dětských čtenářích. Pravidelných
dětských čtenářů v knihovně máme ale samozřejmě více. V dnešní době úžasná věc.
Ne každý ve svém životě pravidelně čte. V každém případě a naštěstí kniha byla, je
a bude! Věříme v to!
A právě za odměnu jsme pro naše všechny čtenáře zorganizovali hned několik akcí.
První akce byla pro naše nejlepší dětské čtenáře. Uspořádali jsme pro ně v třetím červnovém týdnu exkurzi do Knihovny města Olomouce. Mohli se podívat,
ač v rouškách, na „velkou“ knihovnu. A vůbec se nebojíme, že by nám snad převzala čtenáře. Je velká, má několik pater. Chodí do ní spousta dětí i dospělých z celého
města i okolních obcí. Mají tam spousty, spousty knih. Ale ta daskabátská je naše
– je vaše. Děti, samozřejmě i dospělí čtenáři, se v té naší prostě orientují, téměř
jako doma.
Další pro nás vcelku obsáhlá akce, neboli spojení několika akcí v jednu, proběhla
v poslední den výpůjční doby před prázdninami, 29. června 2020. Knihomolí odpoledne bylo nasměrováno pro děti a také pro naše dospělé čtenáře. Jako poděkování
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za návštěvy v knihovně, jako oslavu léta a prázdnin, jako rozloučení s knihovnou
na dva prázdninové měsíce. Pro dospělé jsme měli přichystány nové výpůjční tituly,
aby o prázdninách, v době odpočinku, kdy nepracují v zaměstnání či na zahrádkách,
měli co číst. Většina toho využila a udělala si velkou knižní zásobu. Nové knihy k výpůjčce byly přichystány i pro děti. Ty se ale ještě navíc zúčastnily výtvarného tvoření
a dále se zúčastní naší letní prázdninové soutěže „Nejlepší letní kniha“. A také nám
opět pošlou, pokud na nás nezapomenou, pozdravy ze svých prázdninových cest.
K tomuto účelu si všechny děti orazítkovaly obálky s adresou naší knihovny, nalepily
známku a teď už jen stačí připsat pár slov a vhodit do poštovní schránky z nějakého
výletního či prázdninového místa, které navštíví. Loni děti nezapomněly. Přišlo nám
opravdu hodně prázdninových pozdravů a při společném čtení těchto pozdravů jsme
se navzájem pochlubili, potěšili a seznámili s jinými částmi obce, města, kraje, naší
země = zkrátka ze světa . Tak se letos opět těšíme! Všichni účastníci našeho odpoledne si pro ověření svých znalostí udělali „Knihomolí prověřovací test“, aby si ověřili
a vyzkoušeli, jak jsou na tom se znalostí spisovatelů, literárních děl a všeobecných
znalostí o obci, o škole, o knihovnách apod. Nebojte a nemyslete si – zní to důležitě,
ale byla to legrace. A každý návštěvník knihovny odešel s odměnou, kterou si zasloužil. Za odměny i za důmyslné soutěže děkujeme spolku EKOžába.
Jistě jste si také všimli, jak má obec vyzdobeny chodníky před obecním úřadem.
To se činily děti s křídami. Každý, kdo chtěl, namaloval nějaký obrázek či pozdrav.
Chvilku budou chodníky barevné, děti měly radost a déšť nám je zase umyje.
A nemůžu opomenout vyhodnocení naší soutěže z loňské akce Noc s Andersenem, kdy děti dostaly Čtenářský metr. Soutěž spočívala v nejdelší délce – „metru“
vyplněných knih, které děti přečetly. Děti, které metr neměly, nicméně prokázaly, kolik a jaké knihy přečetly, byly také zařazeny do vyhodnocení. Na děti z prvních třech
míst čekala odměna v podobě, jak jinak, než knih. Samozřejmě nechybělo malé letní
osvěžující občerstvení.
Chci vás také informovat, že i po tuto nezvyklou dobu nám přibyli noví čtenáři.
Jsme rádi, že návštěvnost v naší knihovně je taková, jaká je a že se pokaždé můžeme
těšit, kdo za námi přijde.
Ještě abych nezapomněla, z důvodu uzavření knihovny se letos nemohla konat
v obvyklé době Noc s Andersenem pro děti. Všechny, děti i nás, to moc mrzelo. Pokud bude příznivá situace, plánujeme uskutečnění Noci s Andersenem na podzim
tohoto roku. A kdyby to náhodou nevyšlo, věříme, že příští rok na jaře už to fakt
bude!!! Všichni se těšíme!
Přejeme dětem krásné prázdniny, našim velkým návštěvníkům a občanům
pěkné letní dny a těšíme se na viděnou v září! Samozřejmě všem pevné zdraví!
Za knihovnu naší obce Diana Myslikovjanová
Poslední den výpůjční doby před prázdninami byl v pondělí 29. června 2020.
První den výpůjční doby po prázdninách je v pondělí 7. září 2020.
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Letos si připomínáme 200 let výročí narození naší
spisovatelky – BOŽENY NĚMCOVÉ. Na jaře jsme již ze
známých důvodů nestihli uskutečnit knihovní odpoledne
se vzpomínkou na tuto naši snad nejznámější spisovatelku.
Věřím, že po prázdninách se nám to podaří.

„

Odkaz boženy němcové:

Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by
nevěřil, že byl někdy šťasten.
Čistota je půl zdraví a veselost celé.
Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá.
Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

KDO SI TO PAMATUJE?

“

XVII.

Jednou, když jsme dělali pořádek ve sklepě, jsem našla skleněný zvon. Děda, který ví
všechno a když neví, tak si vymyslí, povídal, že je to pozůstatek po jeho rodičích. V minulém století měli prarodiče hokynářství a byla to jejich obživa.
Na moji otázku, co je to hokynářství, děda vysvětloval, že je to malý obchod. Něco mezi
pekařstvím, mlékárnou a drobným občerstvením. Prodávaly se zde základní potraviny
cukr, káva, mouka, pivo, limonáda…
Určitě jste podobný obchůdek viděli někde ve filmu pro pamětníky. Na pultě stály na
dřevěném podnose tvarůžky, přikryté skleněným zvonem a prý se prodávaly i na kusy.
Děda si dále vzpomněl, že na pultě byla skleněná láhev na fialové jetelíčky a to byly cucavé
bonbony.
Když přeskočíme více jak půl století, dostaneme se také k tvarůžkům. V devadesátých
letech byla novinka, jak dostat důchodce na předváděčku (prodej hrnců, matrací apod).
Přihlášení, většinou důchodci, jeli na zájezd. V nějakém sále prodejci nabízeli předražené zboží. Vždy se něco prodalo a v druhé části předváděčky byla návštěva muzea nebo
výstavy apod.
Jednou jeli daskabátští na takový zájezd. Na programu byl hrad Bouzov. Sjelo se několik autobusů, a protože bylo pondělí, byl hrad uzavřen. Náhradní program bylo muzeum
a prodejna Olomouckých tvarůžků v Lošticích. V muzeu byla mimo jiné vývěsní tabule
s nápisem Tvarůžky, která prý byla z Daskabátu. V podnikové prodejně si všichni zakoupili
krabičku ukázkových tvarohových sýrů. Po nástupu do autobusu někdo hlasitě upozorňoval, že si mají překontrolovat obsah … muselo se větrat.
Co dodat? Jdu si namazat chleba … medem.
-aNaDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
AKTIVITY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„Komu se nelení, tomu se zelení.“ Možná i vy si tohle nyní říkáte
a my si to říkáme dvakrát .
Poslední Otěhřib vyšel na začátku karantény, ale kolektiv MŠ
nelenil, přemýšlel, co a jak…
Jak tu naši školičku vylepšit, co je potřeba udělat, komu můžeme a umíme pomáhat
v této nelehké době a především a hlavně: ať se nám děti vrátí ve zdraví a s úsměvem,
takové, jaké je známe.
Školku jsme všichni, včetně zřizovatele, připravovali pečlivě. Dezinfekce a úklid třídy, herny a šaten…, abychom měly ve školce čisto a vydezinfikováno.
Dětem jsme posílaly úkoly k vyplnění, i když nepovinné. Moc je chválíme za píli
a snahu – stejně tak jejich rodiče. V karanténě rodiče s dětmi tvořili a nástěnku nám
poté zaplnily krásné výrobky, za které děti dostaly diplom a malou odměnu.
„Rouškománie“ přepadla i náš kolektiv, a tak jsme šily, vařily a pekly pro zdatné
a neúnavné šičky, kupovaly šicí stroje, nitě a látky, aby byl náš „rouškomat“ stále plný.
Snad se všem roušky líbily, a hlavně doufáme, že splnily svůj účel!
I přes nařízenou karanténu učitelky rozjely projekty na zahrádce MŠ (samozřejmě
za dodržování všech nařízených opatření).
„Vrboviště“ – které slouží jako hrací koutek pro děti a jejich fantazii. Až vrboviště
více zaroste, bude vrhat i stín v horkých letních dnech. Musely jsme vrbky hodně zalévat a také deštivé jaro našim vrbám hodně pomohlo.
„Hmyzí domeček“ – finišují práce s hmyzím domečkem, už se jen zabydlet – broučku, beruško, pavoučku! Vedeme děti k environmentální výchově a osvětě, o významu hmyzu pro lidi a přírodu obecně.
„Aktivní tabule“ – je také hotová, zbývá ji umístit na
stěnu zahradního domečku. Smyslem activboardu je dětem
dopřát manipulaci s různými prvky, tím rozvíjet motoriku,
nacvičovat vázání smyček a rozvíjet logické myšlení (co kam
patří a jak na to?). S přispěním jednotlivých rodičů i vlastních manželů, kteří také radostně pomáhali, jsme úspěšně
dokončily tři projekty, a tak opět o něco více obohatily život
dětí v naší mateřské škole.
Mimo jiné jsme zasely do vyvýšených záhonů semínka
ředkviček a hrášků, zasadily jsme rajčata, ať ty „naše“ děti
mají vitaminy proti virům všeho druhu. Jahody se červena! nová adresa webových stránek!
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jí, meduňku a mátu nestíháme zpracovávat, jak se nám krásně
ve vyvýšených záhonech rozrostla. Aby měla zahrádka dobrou
zálivku, z projektu na dešťovou vodu jsme si pořídily nádobu
na vodu – amforu, která se po prvních deštích zcela naplnila.
Přes počáteční opatrnost rodičů i personálu mateřské školy
se po ukončení nouzového stavu školka opět zaplnila dětmi.
Mnoho z aktivit MŠ je spolufinancováno z dotačních programů. Z projektu byla financována Muzikoterapie s paní šamankou, která přivezla nástroje z různých koutů světa. Vyzkoušely
jsme je všechny. Z dalšího projektu jsme pořídily dětem dopravní výchovu, krásně zážitkovou. Z Doloplaz k nám přijel pan Soldán s dopravním hřištěm. Děti jezdily na elektrických autíčkách, hrály si na policisty, při
nedodržování pravidel silničního provozu dostávaly pokuty. Měly plné ruce i nohy práce
a hlava jim z „autoškoly“ šla kolem. Vše zvládly k vlastní spokojenosti.
Také jsme s dětmi nasbíraly květy černého bezu a společně jsme z něj vyrobily sirup, který jsme pak s ovocem
a mátou a meduňkou popíjely.
A protože je konec školního roku 2019/20, nesmí chybět ani vzpomínková společná fotografie. Loučení s budoucími školáky se neslo ve slavnostním duchu, i když
tentokrát bez účasti rodičů. V rámci dodržování hygienických opatření jsme volily cestu zdraví. Ale fotografie
školáčků v taláru s předáváním šerpy s nápisem „Budu
školákem!“ pro rodiče budou. Děti si užily spoustu zábavy, soutěží a her, a kdyby měl školní rok končit již zítra,
všechno jsme si stačily společně užít.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V úterý 10. března jsme vyjeli na poslední turnaj Velkobystřické školní ligy v miniházené. Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že nás čeká 2. místo, přišla další zpráva. Od
zítřka se zavírají školy!
Pro některé to byla dvojnásobná radost, jiní to přijali již méně radostně. I slzičky
tekly. Ani jsme si nestačili vychutnat stříbrnou příčku a už nastalo loučení na dobu,
o které nikdo netušil, jak bude dlouhá. Očekávali jsme maximálně 14 dnů. Tyto dva
týdny se protáhly na více než dva měsíce. My jsme ale nezaháleli a přemýšleli, jak se po
tuto dobu můžeme i přesto dál vídat. Starší děti zapojily své rodiče a díky jejich pomoci
jsme se mohli vídat přes videohovory a dále se společně učit. Za to jim patří velké díky,
bez jejich spolupráce by to nefungovalo. Rodiče se tak stali na chvíli našimi kolegy a odváděli skvělou práci! Po znovuotevření škol se mohli konečně vídat i naši mladší žáčci.
Do školy se už všichni těšili a 8. června jsme se tam nakonec potkali téměř všichni.
Zvládli jsme se procvičit v dopravní výchově, zdravovědě a i zopakovat učivo probrané
v době karantény. Teď už se zase všichni těší na vysvědčení a prázdniny, po kterých se
vše snad již vrátí do běžného režimu.

PŘEJEME VÁM VŠEM
KRÁSNÉ LÉTO,
PEVNÉ ZDRAVÍ
A ÚSMĚV NA TVÁŘI!
kolektiv mš a zš daskabát
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
PŘEDPRÁZDNINOVÝ ÚKLID SDH DASKABÁT
Vzhledem k úspěchům našich mladých hasičů v požárním sportu vyvstala naléhavá potřeba modernizovat naše tréninkové vybavení, které umožní nejen kvalitní přípravu, ale poskytne i vysokou míru
bezpečnosti. Sbor uspěl s žádostí o dotaci u ministerstva školství a sportu
a podařilo se pořídit dvě zcela nové certifikované bariéry pro štafetové disciplíny. Nicméně vybavení je nutno někde uložit. Proto jsme se v sobotu 13. června sešli na hřišti a jali jsme se uklidit naši kůlnu. V kůlně byly uloženy nefunkční a zastaralé součásti
vybavení jednotky, staré sportovní nářadí a další nepotřebné věci. Úklid byl vskutku
radikální, odvezeno bylo několik vozíků odpadu do sběrného dvora a do separovaného
odpadu. Po vyklizení bylo patrné, že kůlna bude potřebovat v následujících měsících
generální opravu; to však bude námětem další brigády. Následně jsme vybalili a smontovali nové překážky. Mladí hasiči se těší, až budou moci po prázdninové pauze nové
překážky vyzkoušet.
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU
VEVERKY A JEJICH UKONČENÍ
LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Nouzový stav narušil také aktivity Veverek. Zrušeny byly
schůzky našeho kroužku, výlety a také soutěž Zlatá srnčí trofej. Volný čas jsme využili k dokončení naší klubovny po předchozí rekonstrukci (instalovali
jsme zbytek preparátů, doplnili jsme nové pomůcky, dokončili jsme úklid).
Hned, jak nám to situace umožnila, jsme vyrazili s dětmi do lesa. Cestou jsme si
zopakovali luční a polní květenu a v lese jsme si kromě opakování myslivecké mluvy
zahráli několik her. Podívali jsme se alespoň na skok do klubovny, děti také přidaly
ruku k dílu. Doplnili jsme okno v klubovně reflexními nálepkami, které jsou výstrahou pro ptáky, protože i v letošním roce se nám v blízkosti klubovny uhnízdili kromě
vrabců, kteří využívají stará vlaštovčí hnízda, i rorýsi. Poslední kroužek Velkých Veverek nám chtělo překazit počasí. To nás ale neodradilo a vyrazili jsme na plánovaný
malý výlet na kolech. Ve Velkém Újezdě jsme si dali zmrzlinu a vydali se ještě do
Výklek k lomu. Všechny Veverky byly moc šikovné a zvládly cestu na kole i s převýšením. Je vidět, že některé děti mají naježděné kilometry a někdo se naučil používat
správně přehazovačku. Ale tento výlet zvládli všichni na jedničku. Po pár setkáních
tu však máme konec školního roku.
Poslední akcí tohoto školního roku byla rozlučka. Akci jsme pojali jako poděkování našim členům i jejich rodinám, pro které jsme připravili Veveří stezku. Akce pro-

www.kmmveverky.cz
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běhla letos netradičně na chatě VLS
u Ranošovského rybníka. Děkujeme
za zapůjčení. Přihlášených bylo 27
Veverek, jen tři nemohly. A k tomu
ještě rodiče a další děti. Celé akce se
zúčastnilo 66 osob.
8. ročník KMM Veverky z Daskabátu zahájíme opět v září. Den
prvního zahajovacího kroužku bude
vyvěšen na vývěsce u obecního úřadu, v základní a mateřské škole, stávající členové
obdrží informace e-mailem.
Všem přejeme krásné prázdniny. Děkujeme všem a těšíme se v září.
Za KMM Veverky z Daskabátu Zdeňka Chodilová a Kateřina Piková

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020
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Z ČINNOSTI SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Už máme jaro za sebou a díky koronaviru byla naše činnost omezena, ale už se
těšíme na naše naplánované aktivity.
Přesto jsme stačili uskutečnit 19. února vycházku na Svatý Kopeček s návštěvou
katedrály, za pěkného počasí procházku k zoologické zahradě. Smutní jsme byli z pohledu na planiny, kde dříve stával les.
3. března jsme navštívili výstavu kamélií v zámeckém skleníku v Kroměříži a obdivovali nádherné barevné květy. 13. května jsme si udělali procházku z Hranic kolem
Bečvy lázeňským parkem do Lázní Teplice nad Bečvou, vdechovali vonnou jarní přírodu, s rozkvetlými rododendrony, krásné vzrostlé stromy a kolem lázeňských budov
zpět do Hranic. V dubnu byla naplánovaná výroční schůze, ale ta se neuskutečnila.
A co nás čeká ještě v letošním roce?
V červnu a červenci opět zdravotní vycházky do přírody. V srpnu plánujeme
autobusový zájezd do Rožnova p. Radhoštěm a na Pustevny. V září uskutečníme společenské setkání členů U Matýska v Daskabátě s pohoštěním a programem.
A plánujeme další akce.
Ale teď nás čeká teplé léto,
a proto přejeme všem našim občanům hlavně zdraví, pohodu a štěstí v rodině.
Za Svaz postižených
civilizačními chorobami
Marie Dokoupilová

/ 12 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

Ze starých kronik

„ZÁMČISKO“

Pozůstatek středověkého zeměpanského sídla se nachází severovýchodně od
obce Daskabát, v místě zvaném „Zámčisko“. První zmínka o vsi Sedlec je z roku
1359. Ves a tvrz existovaly do 15. století.
Původní ves postupně zmizela a místo bylo zalesněno, po tvrzi zůstaly jen výrazné zbytky valů, příkopů a různé prohlubně v jádře tvrziště. Valy začaly pomalu
mizet pod náletovými dřevinami, zejména ve východní méně zachovalé části.
Původní tvrziště o rozloze asi 40 m mělo okrouhlý tvar. Ochranu tvrziště v rovinatém, jinak nechráněném terénu zajišťoval terénní val a příkop. O vzhledu
tehdejšího tvrziště můžeme jen spekulovat, v historických pramenech o něm nejsou bližší zmínky. Šířka příkopu byla kolem 10 m, na asi třímetrovém terénním
valu se tyčila dřevěná palisáda, příkop dosahoval hloubky až 3 m. Výraznější val
na severozápadě byl zřejmě původním vstupem. Jádro tvrze bylo tvořeno centrálním pahorkem a mělo kruhový tvar o průměru 15–20 m. Archeologický výzkum odhalil pozůstatky dřevěné stavby o rozměrech 8×8 m, v okolí tvrze byly
nalezeny i nádoby datované až do 14.– 15. století.
Dnes jsou patrny pouze zbytky valů a centrálního pahorku. Vnitřní plocha
tvrziště i okolí jsou narušeny několika prohlubněmi, které jsou pozůstatky úkrytů z 2. světové války.
Zbytky tvrze Zámčisko byly v roce 1994 prohlášeny za kulturní památku.
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fotoreportáž

V sobotu 13. června 2020 uspořádal Spolek občanů a sousedů DĚTSKÝ DEN na
hřišti, tentokrát na téma – Maškarní karneval. Krásné počasí a delší absence akcí pro
děti se zde odrazila v účasti. Přišlo okolo 80 dětí z Daskabátu a širokého okolí, ať už
v maskách či bez masek. Perfektně připravená stanoviště, u kterých stály pohádkové
bytosti, nabízela nejrůznější úkoly pro děti. Po splnění úkolu dostaly děti razítko do
kartičky, kterou pak po splnění všech úkolů odevzdaly a obdržely malý dárek. Na
konci dětského dne ještě děti zhlédly Krkonošskou pohádku a pak už nic nebránilo
v losování bohaté tomboly a vyhlášení nejkrásnější masky. Nikdo však nevyhrál, ani
neprohrál! VŠECHNY masky byly vyhodnoceny jako nejhezčí!
Pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení – makrely, dobroty z udírny atd.
Všem organizátorům patří velké poděkování!
bp

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

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 2/2020

/ 15 /

Kalendář akcí bude průběžně doplňován
tak, jak se nám podaří zajistit nové termíny alespoň na některé z dříve plánovaných
akcí. Úpravy programu proběhnou podle
vývoje epidemiologické situace.

Kalendář svozu
odpadu 2020
office.lasakovi.com
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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. 9. VI. daskabátská drakiáda –
EKOžába, z.s. – louka za školou
•	Vítání občánků – termín a místo konání bude upřesněno podle počtu dětí
ŘÍJEN
•	5. 10. Knižní bleší trh – obecní
knihovna – obecní knihovna
•	9. 10. Setkání seniorů – Obec Daskabát
– sál Na Hřišti
•	25. 10. Lampionový průvod – EKOžába, z.s. – obchůzka obcí, areál Na Hřišti
•	Noc s Andersenem – termín bude
upřesněn – obecní knihovna – knihovna
a prostory OÚ
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komunální + papír kontejnery
plasty přímo od domů + plasty kontejnery
bioodpad kontejnery - na výzvu celoročně

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.
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2020, vydáno dne 30. 6. 2020, 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 2020.

