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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

v posledních týdnech je naše společnost a tedy i obec doslova paralyzována pandemií
koronaviru. Informace o tomto onemocnění na nás vykukují z každých novin, z rádia i televizních pořadů. Myslím, že jsme všichni těmito převážně negativními informacemi o pandemii COVID-19 přesyceni a mnohdy stresováni, proto se budeme snažit nabídnout vám
v tomto čísle i jiná témata.
V souvislosti s epidemií připravila obec pro občany několik služeb. Jedná se o zajištění
dovozu a nákupu potravin, léků, distribuci bavlněných roušek a roznos knih z naší knihovny až do domu. Roušky pro vás ušily daskabátské švadlenky. V případě jakýchkoliv potíží
a těžkostí jsme tady pro vás. Kontakty naleznete na následujících stránkách. Všechna vládní opatření jsou sice pro jednotlivce omezující, všichni ale doufáme, že budou mít kladný
dopad a zpomalí šíření nákazy koronavirem.
Kromě řešení nouzového stavu a s tím souvisejícího provozu obecního úřadu a dalších
institucí dále pracujeme na přípravách investic pro tento i následující rok.
V letošním roce dokončíme rekonstrukci zasedací místnosti obecního úřadu, která bude
sloužit i jako malá obřadní síň. Připravujeme podklady pro zateplení budovy a opravu
střechy obecního úřadu. Proběhne další etapa revitalizace prostranství u obecního úřadu.
V rámci 2. etapy dobudujeme zpevněnou plochu za budovou mateřské školky, která bude
sloužit jako parkoviště zejména pro obyvatele obecních bytů a zaměstnance školy. Oprava
čeká i pomník obětem 1. světové války před obecním úřadem. Kromě zvelebování centra
obce pokračuje projekční a plánovací činnost (nová koliba, oprava chodníků a místních
komunikací ve vedlejších uličkách, rekonstrukce sportovního areálu, výsadba veřejné zeleně, oprava veřejného osvětlení). Další velkou investicí je nákup nového zásahového automobilu pro JSDH Daskabát. Čeká nás také oprava tělocvičny v základní škole. Na většinu
plánovaných investic byly podány dotační žádosti. Doufáme, že uspějeme a budeme tak
moci pokračovat ve zvelebování obce.
Chystáme soubor změn územního plánu, i když je to nedávno, co byl schválen nový
územní plán obce. Bližší informace na následující straně.
Spolky s působností v naší obci mohou i letos žádat obec o dotaci 10 000 Kč. Dotační
žádosti bylo potřeba podat do 31. března 2020.
Blíží se období platby obecních poplatků, z důvodu současné epidemie předpokládáme
odečty vodoměrů v měsíci dubnu. Podrobnosti se dočtete na následující straně.
S přáním pevného zdraví Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU
A ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bude do odvolání pro veřejnost
uzavřen obecní úřad, obecní knihovna, mateřská a základní škola a jsou zrušeny
všechny dříve plánované veřejné akce.
V NEZBYTNĚ NUTNÝCH PŘÍPADECH,
kdy potřebují občané na úřadě vyřídit naléhavou úřední záležitost osobně, bude
záležitost vyřízena po předchozí e-mailové či telefonické domluvě v omezených
úředních hodinách: pondělí a středa 15.00 – 17.00 hodin.
Kontakt: e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz
telefon: 724 189 229 nebo 739 369 712.
VYZÝVÁME OBČANY, aby v maximální možné míře dodržovali nařízení a opatření vydané vládou ČR.
Prosíme všechny, aby dodržovali základní hygienické zásady a epidemiologická
opatření k omezení šíření koronavirového onemocnění COVID-19.
K potlačení epidemie tohoto invazivního onemocnění dýchacích cest může přispět každý z nás svým ohleduplným chováním a dodržováním těchto jednoduchých zásad:
 Omezte sociální kontakty!
 Zdržujte se doma!
 Myjte si a desinfikujte ruce!
 Používejte roušky!
Všem spoluobčanům za ohleduplnost, trpělivost a součinnost děkujeme.
Věříme, že společně situaci dobře zvládneme!

SLUŽBY OBČANŮM – JSME TADY PRO VÁS, ZAVOLEJTE NÁM, ZAJISTÍME:
Dovoz nákupu a léků pro seniory, nemocné a osoby v karanténě, kteří si toto nemohou zajistit prostřednictvím svých příbuzných.
Donášku knih z obecní knihovny.
Distribuci bavlněných ochranných roušek.
Kontakty:
obecní úřad Barbora Nucová
tel.: 585 358 001 či 724 189 229
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz
knihovnice Diana Myslikovjanová tel.: 777 001 660
e-mail: podatelna2@obecdaskabat.cz
místostarostka Kateřina Piková
tel.: 736 628 453
e-mail: katerina.pikova@centrum.cz
/2/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

POPLATKY – OBEC DASKABÁT

Vodné 38,00 Kč/1 m3 (včetně platné sazby DPH).
Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu vodoměrů z dubna 2020.
Vodoměr 218,00 Kč/měřidlo (včetně platné sazby DPH).
Stočné 40,00 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:
1)	voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru
(výpočet počet m3 × 40 Kč),
2)	voda pouze ze studny: dle směrného čísla (výpočet 35 m3/osobu/rok × 40 Kč),
3)	voda z kombinovaného odběru – dle vyšší spotřeby:
• pokud odběr z vodovodního řádu přesahuje 35m3/osobu/rok je výpočet stejný jako
při variantě 1), tedy dle odečtu vodoměru (výpočet počet m3 × 40 Kč),
• pokud odběr z vodovodního řádu nepřesahuje 35m3/osobu /rok je výpočet stejný
jako při variantě 2), tedy dle směrného čísla (výpočet 35m3/osobu /rok × 40 Kč).
Svoz odpadu 500 Kč/osoba/rok.
Poplatek za psa 60 Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč/rok.
POPLATKY ZA PSA A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU je možné zaplatit
již od 1. února 2020.
POPLATKY ZA VODNÉ A STOČNÉ jsou splatné dle faktury, která je vystavena na základě odečtu vodoměrů v dubnu 2020.
Zúčtovací období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.
CELOU ČÁSTKU JE MOŽNÉ ROZDĚLIT NA NĚKOLIK DÍLČÍCH
POLOŽEK podle druhu poplatku nebo lze využít postupného splácení faktury
za vodné a stočné, které odběratel zaplatí postupně v termínu
od vystavení faktury do 30. 6. 2020.
TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ 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 obdržíte do schránek včetně pokynů k platbě. Na vyžádání zašleme vyúčtování
e-mailem.
PODMÍNKY OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ A DALŠÍ PODROBNOSTI
NALEZNETE V PŘÍSLUŠNÉ VYHLÁŠCE.
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
Ohlášení zániku poplatkové povinnosti – do 15 dnů ode dne jejího zániku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Odběratel je povinen do 15-ti dnů informovat dodavatele (obec Daskabát)
o změnách souvisejících s odběrem pitné vody a odváděním a čištěním
odpadních vod – změna vlastníka nemovitosti, změna zdroje vody, počet osob
užívající domácnost.
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DOTACE PRO SPOLKY S PŮSOBENÍM V OBCI

ZO Daskabát schvaluje podmínky pro čerpání jednorázové dotace do maximální
výše 10 000 Kč pro organizace a spolky s působením v obci v roce 2020:
– dotace slouží k podpoře aktivit místně činných spolků a organizací;
– podmínkou udělení dotace je pořádání či spolupořádání veřejně přístupné (kulturní či sportovní) akce za daný kalendářní rok, název plánované akce je součástí
žádosti. Dotace nemusí být čerpána za účelem zajištění přímo této akce, ale také
k zajištění činnosti spolku či organizace jako takové;
– dotace bude poskytnuta na základě žádosti, která bude obsahovat povinné náležitosti dle formuláře;
– schválení žádosti je v kompetenci ZO Daskabát;
– o dotaci lze žádat nejpozději do 31. 3. 2020;
– dotace bude vyplacena v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní účet;
– příjemce dotace je povinen doložit do 30. 11. 2020 řádné vyúčtování dotace. Vyúčtování musí být provedeno v souladu s účelem uvedeným v dotační žádosti
a musí obsahovat povinné náležitosti dle smlouvy;
– nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit do 10. 12. 2020 poskytovateli (obci) v hotovosti.

VÝZVA – SOUBOR ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec Daskabát plánuje změnu územního plánu v rámci souboru změn.
Tímto dáváme ve známost občanům, fyzickým a právnickým osobám, že mohou podávat návrhy na změnu územního plánu do 30. 6. 2020.
Zastupitelstvo obce Daskabát rozhodne, zda změnu územního plánu připustí a za
jakých podmínek, předpokladem je finanční spoluúčast na projekčních činnostech.
Poté budou zapracovány do souboru změn územního plánu.
Návrh na pořízení změny územního plánu se podává na obecním úřadě. Doporučujeme žadatelům, aby použili tiskopis „Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho
změny zkráceným postupem dle §55a stavebního zákona“. Formulář je k dispozici na
obecním úřadě nebo na webových stránkách.

ŽÁDOST O POŽÁRNÍ HLÁSIČ

Olomoucký kraj poskytuje bezplatně autonomní detektory kouře a detektory
oxidu uhelnatého. Hlásiče jsou určeny především do prostor, kde lidé spí. Zařízení se podle návodu jednoduše instalují na strop. Prioritně mohou o detektory žádat obyvatelé kraje, kteří jsou starší 65 let a jsou držiteli průkazu ZTP, dále
osoby bez omezení věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P. Formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. Formulář odešlete do 15. 5. 2020 na adresu Olomoucký kraj, oddělení krizového řízení, Jeremenkova 40a, 77900 Olomouc.
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16 LET KRÁLKAMI DASKABÁTU
Skupina daskabátských králek ve
složení Bohumila Špaková,
Elena Melničuková
a Jana Maráčková
od roku 2004 do roku 2019,
během 16 sbírek pro Charitu
vybraly celkem

259 543 Kč.

Našim králkám patří velké

DĚKUJEME!

KNIŽNÍ NOVINKY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Knihy pro děti
Aharon Appelfeld
M. Bořkovcová
Oksana Bula
Emilia Dziubak
Jiří Havel
Lucie Hlavinková

O holčičce z jiného světa
O malé slepičce
Medvěd nechce jít spát
Neobyčejná přátelství v přírodě
Překlepy a nedoklepy
Sesterstvo ve Snové říši •
Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Vojtěch Matocha Prašina • Prašina – Černý merkurit
Radek Malý
Atlas vyhubených živočichů
Daisy Mrázková Byla jedna moucha
Petra Soukupová	Kdo zabil snížka? • Klub divných
dětí
Tereza Pařízková Stela a 16 huskyů
Hana Prošková
Jak se řepa vrátila
Tereza Říčanová Velikonoční knížka
Ester Stará
A pak se to stalo!
A. Starobiněcová	Zvířecí detektivka – Ve vlčím
doupěti
Petr Hugo Šlik
Tajemství jeskyně pokladů
Ladislav Špaček
Dědečku, vyprávěj •
Tereza – Etiketa pro dívky
Kateřina Tučková Žítkovské bohyně
J. Vetulani
Alenčin sen aneb Jak
M. Mazurková
funguje mozek?
David Walliams
Ledová obluda
Štěpán Zavřel
Zachráněný dědeček
Jiří Žáček	Aprílový slabikář • Encyklopedie
pro děti 21. století
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Knihy pro dospělé
Evžen Boček
Aristokratka I. až IV. díl
Karel Čapek	Povídky z jedné kapsy z druhé
kapsy • Bílá nemoc • R. U. R.
Petr Čornej
Český stát v době jagellonské
Ivanka Devátá	Kde spí lufťáci • Lázeňská kůra
• Jak jsem se zbláznila
Petra Dvořáková
Já jsem hlad • Chirurg • Dědina
Gustav Flaubert
Paní Bovaryová
Miroslav Graclík
Hana Hegerová
E. L. James
Padesát odstínů šedi
Jerzy Kosinski
Nabarvené ptáče
Guy de Maupassant Kulička a jiné povídky
Ivan Olbracht
Nikola Šuhaj loupežník
Marika Pecháčková Kdo chytá v síti
Edith Piaf
Edith Piaf . Kolo štěstí
Tereza Ramba
DobroDruhům
William Styron
Sophiina volba
William Shakespeare Zkrocení zlé ženy

„Nikdo se nerodí pro sebe,
všichni se rodí
pro lidskou společnost.“
28. března 2020 na DEN UČITELŮ
uplynulo 428 let od narození J. A. Komenského
UČITELE NÁRODŮ.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do nového roku jsme skočili rovnýma nohama a už tu máme
březen (za kamna vlezem) a další vydání čtvrtletníku! Tak to zkusíme ve stručnosti všechno napsat…
Leden děti zahájily plaveckým výcvikem v Přerově, který měl pokračovat do konce
března. No uvidíme, zatím jsou všechny akce státem zrušené v souvislosti s epidemií.
Naše starší děti začaly s lyžováním v Hlubočkách. Byly moc spokojené, ale i trochu smutné, když poslední lekce musela být zrušena. Tentokrát ne kvůli epidemii, ale
pro nedostatek sněhu.
Konec ledna přinesl Dětský karneval, na který přišla většina dětí z Daskabátu. O zábavu se postarala agentura Jana a všechny masky měly veliký
úspěch. Tolika hmyzu pohromadě se jen tak někde
nevidí… Broučci, mravenci, berušky, mušky, vosičky a další… Všechny byly pěkné, barevné, originální. Děkujeme všem rodičům i pracovníkům Obecního úřadu Daskabát za pomoc a podporu!
S dětmi jsme vynášeli Morenu s písní či říkankou na rtech a pustili ji po vodě: „Zimo, zimo, táhni
pryč, nebo na tě vezmu bič…“

Tím jsme se rozloučili se zimou a těšíme se na vítání jara. Je potřeba jarním klíčem petrklíčem odemknout školní zahrádku, prohlédnout záhony a vymyslet, co si letos dobrého
i krásného pro potěšení oka vypěstujeme. Řeřichu pro vitamíny už jsme ve školce zaseli.

https://msazsdaskabat.rajce.idnes.cz/
FOTKY Z AKCÍ NA MŠ A ZŠ: https://www.obecdaskabat.cz/fotogalerie
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Na začátku března přišli do MŠ školáci a četli našim dětem z pohádkové knížky.
Nazvali jsme společný čas „Děti dětem“. Myslím si, že se akce líbila jak našim dětem
z MŠ, tak i dětem ze ZŠ. Bylo to moc milé zpestření pro všechny zúčastněné.
9. března jsme začali s novou pohybovou aktivitou „Je to pecka“. V naší mateřské
škole jsme přivítali velmi akční a energickou cvičitelku, která všechny děti “prohnala“
po tělocvičně v různých pohybových aktivitách. A že to opravdu byla pecka! :-) a děti
byly nadšené! Těšíme se společně na další lekce!
V rámci rozvíjení počítačové gramotnosti jsme dostali do mateřské školy nové
tablety. Jedná se o projekt Informační technologie do školek, kdy se děti seznamují s IT
technikou, vzdělávají se, rozvíjejí zrakové a sluchové schopnosti, myšlení, matematickou a čtenářskou pregramotnost. S tímto současně probíhá v MŠ i diagnostika školní
zralosti dětí.
V MŠ byly na konci února třídní schůzky. Projednávaly se platby školného, které
rodiče budou od měsíce března posílat bezhotovostně na účet školy. Dalším podstatným bodem bylo řešení velké nemocnosti dětí, vzájemná ohleduplnost rodičů dětí nachlazených a kašlajících k dětem zdravým!
Mimo jiné děti pilně nacvičovaly vystoupení pro seniory, které však bylo vzhledem
k situaci v republice zrušené.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho akcí. Například k nám do MŠ přijede divadlo, děti budou nacvičovat na Akademii k příležitosti Dne matek, pojedeme na
školní výlet do Motýlária, necháme se všichni společně vyfotit panem fotografem Cikánkem, do pohody nás hodí muzikoterapie a s předškoláky se rozloučíme na zahradní
slavnosti. Tak uvidíme, zda se všechny naše akce uskuteční, zatím je školka uzavřena.
Krásné jaro, pevné zdraví a pěkné svátky jara přeje kolektiv učitelek MŠ.

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
z nařízení vlády ČR je do odvolání uzavřena základní škola, z rozhodnutí zřizovatele Obce Daskabát je uzavřena také mateřská škola. O znovuotevření základní
školy a mateřské školy vás budeme informovat prostřednictvím nástěnky, hlášením
místního rozhlasu nebo prostřednictvím webových stránek školy.
Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne bez přítomnosti dětí a rodičů
během měsíce dubna. Na základě vámi podané žádosti bude vystaveno rozhodnutí. Více informací najdete na webových stránkách školy. Obdobně uskutečníme
zápis do mateřské školy v první polovině května. Budeme vás včas informovat
o celém průběhu zápisu.
Přeji vám v této pohnuté době pevné zdraví, a zároveň vám chci poděkovat za
pomoc při vyučování dětí.
Mgr. Eva Maršálková

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
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KROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ VEVERKY Z DASKABÁTU
Poslední schůzku našeho kroužku roku 2019 jsme měli
18. prosince v místní knihovně, která byla vánočně vyzdobena
i s vánočním stromečkem, pod který jsme dětem nadělili malé
dárečky. Maminky nám připravily malé občerstvení, dostali
jsme i dětské šampaňské. Bylo to moc fajn, dětem se vůbec nechtělo jít domů. Čas rychle utíká, když je vám dobře. A dárek od
Veverek a rodičů dostaly také vedoucí Veverek Zdeňka a Kačka.
Moc děkujeme!

V sobotu ráno 21. prosince proběhlo tradiční vánoční zakrmování zvěře ve volné
přírodě. S Veverkami jsme se sešli u Kramlova, kde byl připravený traktor s krmením. Posedali jsme na vlečku a vyrazili k prvnímu školnímu krmelci. Všechny děti
pečlivě plnily krmelec – senem. Do korýtka přidávaly ječmen, mrkev, kaštany a na
větvičky navěsily jablíčka. Trochu se proběhly po lese, aby jim nebyla zima. Každý
chtěl klečet na lavičce vlečky v čele, aby viděl dopředu. Další krmení je vždy s malou
procházkou, nedá se tam zajet blíže traktorem. Každá Veverka vzala trochu krmení
a v řadě za sebou se vydaly ke krmelci. Pořídili jsme si pár fotek, koukali kolem, jestli
nenajdeme nějaký shoz. Bylo období, kdy shazují srnci paroží. Štěstí jsme ale neměli,
snad příště…

www.kmmveverky.cz
/8/
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K dalšímu krmelci jsme popojeli traktorem. Je to velký krmelec, dovnitř se děti rády
dívají po žebříku, jestli tam nenajdou nějakou
zmínku o zvířátkách. A další krmelec byl jen
přes louky, tak jsme se prošli. Na louce bylo
vidět hodně pobytového znamení od divočáků, buchtování. Je to porytá louka s drny
otočené vzhůru kořeny. Bylo vidět,
že se jim louka náramně zalíbila, byla
celá přebuchtovaná. U dalšího krmelce
máme kazatelnu. Říkáme jí U Puštíků,
párkrát nám tam sova puštíka obecného vyseděla malé sovičky. Tam jsme si
po zakrmení udělali malou přestávku
a nakrmili i veverčí hladová bříška.
Přesunuli jsme se k posledním dvěma
místům k zakrmení. V poledne jsme
dorazili ke Kramlovu a rozloučili se
s přáním krásných Vánoc.

DALŠÍ AKCE, KTERÉ PROBĚHLY V LEDNU

V Olomouckém rozáriu jsme pomáhali při odchytu zajíců, kteří okusují a ničí
okrasné dřeviny. Odchyt se provádí do sítí, které se nazývají tenata. Odchytilo se 9 zajíců. Zrovna v tuhle sobotu bylo pořádné náledí a všichni jsme chodili opravdu moc
opatrně, nebo dokonce i po kolenou, přes chodník, který náramně klouzal. Všichni
zdárně došli k cílovému místu, kde nás čekalo malé občerstvení v podobě výborné
klobásy nebo vynikající bábovky. Odchycení zajíci jsou pak vypuštěni do volné přírody v honitbě organizátorů. Na jejich odchyt jsme přijeli ještě jednu sobotu. To už bylo
i lepší počasí a mohli jsme se pohybovat jistě a bez klouzání. Akce se podařila a moc
děkujeme Myslivcům z Doloplaz, kteří nás pozvali.
Další odchyt zajíců jsme absolvovali ještě v Oseku nad Bečvou. Místní myslivci
byli moc rádi, když jsme s dětmi mohli pomoct s odchytem zajíců ve volné přírodě.
Od chaty nás převezli na vlečce k připravenému místu na odchyt. Naháňka mohla začít. Všichni křičeli a pískali, když zajíc utíkal proti nám. Odchyt byl opravdu
úspěšný. Odchytlo se celkem okolo 40 zajíců. Odchytnutí zajíci se převážejí do jiné
honidby, kde jsou základem pro obnovení chovu. Bylo pro nás velkým překvapením,
když jsme se potkali s kamarády, se kterými jsme se dlouho neviděli, a neměli jsme
ani tušení, že tam přijdou. Příjemné a milé překvapení. Moc děkujeme myslivcům
z Oseka za báječný sobotní den.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020
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Další akce s Veverkami byla středeční schůzka u Vojty. Jeho tatínek je myslivec
a pozval nás do svojí klubovny na přednášku o myslivosti s ukázkou krásných trofejí. Děti koukaly a poslouchaly. Vše, co děti viděly, dokázaly popsat. Dostaly velkou
pochvalu za znalosti, které předvedly. Jeli jsme autobusem a měli jsme tak schůzku
spojenou s malým výletem.
V průběhu března jsme doladili
naši klubovnu. Rekonstrukce probíhala od prázdnin. Velké poděkování patří naší vedoucí Kačce, která
zařídila dotaci na rekonstrukci, díky
které jsme koupili nový nábytek
(ten nám vyrobili v místním stolařství Miklík), a také panu starostovi
a obecním zaměstnancům za stavební práce. Klubovna je opravdu moc
pěkná, a věříme, že se v ní děti budou dobře cítit a přiučí se hodně nových věcí.
Další společná akce měla být naše místní kolo Zlaté srnčí trofeje v dubnu. Jelikož
je nyní nouzový stav, tato akce se ruší. Věříme, že to dětem vynahradíme na výletě,
a při dalších akcích.
Všem velké poděkování za podporu našeho kroužku a pevné zdraví přejí
vedoucí Veverky Zdeňka a Kačka.

5. VEVERKOVSKÝ BÁL

8. února 2020 se konal v prostorách Restaurace U Matýska 5. Veverkovský bál.
Náš bál se v obci dobře ujal. To dokazuje účast 216 hostů.
Bál pořádají vedoucí Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu za pomoci
rodičů, kamarádů a přátel. Tuto společenskou akci pořádáme, abychom poděkovali
všem, kteří podporují a sponzorují náš kroužek. S tím, že se mohou přijít pobavit, zatančit si, dobře se najíst, seznámit se s novými lidmi. V neposlední řadě i něco vyhrát.
V pátek od dopoledních hodin jsme vyzdobili sál – chvojím, stromečky, svícny, veverkami a fotkami z akcí Veverek. V sobotu po obědě s pomocí maminek dětí z kroužku jsme připravili tácky s jednohubkami a zákusky, které nám maminky napekly.
Hosté se začali scházet kolem půl osmé. Usazení a přivítání každého hosta je podle myslivecké tradice podáním ruky. Posezení bylo na místenky. Mile nás překvapili
hosté, kteří přišli bez místenky na doporučení, že to tu bývá pěkné. Naštěstí jsme je
měli kde usadit, jelikož nám chřipka skolila pár hostů.
V osm hodin vedoucí kroužku a organizátoři celé akce zahájili 5. Veverkovský bál.
K tanci a poslechu hrála kapela Karamel Music Band Olomouc, která nás doprovází po všechny bály. Pro zpestření bálu v průběhu večera vystoupili naši trubači
Podhoran (Klára, Matěj a Tomáš Pikovi a Jana Lenertová), které doprovodila dvojice
profesionálních trubaček dámy Kozubíkovy.
/ 10 /
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V průběhu večera vystoupily břišní tanečnice z tanečního oddílu Šahína. Kolem
deváté hodiny večerní se začaly prodávat ruličkové losy do tomboly. Díky všem našim sponzorům jsme měli bohatou tombolu. Někdy i hodnotná a bohatá tombola
byla nejen na prvním místě ale i třeba na 150. Všichni hosté si odnesli výhru s úsměvem na rtu. To nás moc potěšilo. O půlnoční přestávce
jsme měli slosování vstupenek o hlavní ceny a zvěřinu.
Dalo by se říci, že nikdo neodešel s prázdnou a každý si
odnesl pěknou cenu.
Výborné zvěřinové speciality připravil náš skvělý kuchař Jaromír Chodil, bez kterého si neumíme naše akce
představit. V průběhu celého večera se podávaly speciality
z jelena a divočáka, svíčková, guláš, řízek s bramborovým
salátem, játrová směs, zvěřinová paštika a sekaná.
Hosté se bavili a tančili až do třetí hodiny ranní. Akce
se vydařila a všem se moc líbila. Při odchodu se hosté rovnou informovali na příští bál. Akce je velice náročná, ale prozatím počítáme, že 6.
Veverkovský bál bude, a to 30. ledna 2021!
Na závěr chceme touto cestou ještě jednou poděkovat sponzorům, kamarádům
a všem co pomáhali, aby náš 5. Veverkovský bál vyšel a všichni byli spokojeni.
Poděkování také všem hostům za to, že přišli a bez kterých by se bál nemohl uskutečnit.
Fotografie z bálu jsou k nahlédnutí na našem webu i se jmény sponzorů a na webu obce. Zisk z této veřejné
společenské akce bude použit na výlety
a akce Kroužku mladých myslivců Veverky z Daskabátu. Myslivosti zdar!
Za pořadatele
Zdeňka a Jarek Chodilovi,
Kateřina a Tomáš Pikovi

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020

/ 11 /
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kem. Nazdobili jsme stromeček, pouštěli lodičky a při slavnostní večeři
hasičům, jsme museli zatím odložit kvůli koronavirové epidemii na neurčito. Přesto ne
jsme si pochutnali na dvou druzích řízků s bramborovým salátem nebo
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kterými si zkrátíme
nekonečné čekání na závodech. Vedoucí Petr upekl a krásně nazdobil dort, který byl pak sladkou tečkou za celým večerem.
Do nového roku vstupujeme se čtrnáctičlenným kolektivem mladých
hasičů, kteří nás budou reprezentovat v kategorii mladší a nově také
část kolektivu ve starší kategorii, tedy děti od 11 let. Plánujeme se opět účastnit Olomoucké ligy mladých hasičů
v požárním útoku, Nočního víceboje, Pohárových soutěží
a nově také Olomouckých šedesátek. Jako první nás ale čeká
okresní kolo Hry Plamen, které se již šestým rokem účastníme
a kde jsme se loni umístili na sedmém místě. Zatím trénujeme
v tělocvičně, ale jakmile počasí dovolí trénovat venku, využijeme pro zkvalitnění přípravy na štafetové disciplíny nové překážky, které jsme pořídili z dotací ministerstva školství. Věnujeme se
ale i dalším činnostem, které souvisí s kolektivem mladých hasičů.
Opět zapojíme do úklidové akce Ukliďme Česko, které probíhá na
území
České
republiky. hmyzu zmar!
Ohni,
velkécelé
vodě
a bodavému
Náborový trénink, na kterém jsme chtěli představit aktivity našeho kroužku novým
Za kolektiv
vedoucích
Jakub
Niesner,
Petr Hajda
Tomáš Pikaepidemii na neurčito.
malým hasičům,
jsme
museli
zatím odložit
kvůli akoronavirové
Přesto nemusí naši malí hasiči zahálet. Ústřední rada Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pro děti nachystala projekt pod názvem SPOLEČNÍK, více na www.dh.cz.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner, Petr Hajda a Tomáš Pika

ABYSTE SE DOMA S DĚTMI ŠKOLOU POVINNÝMI NENUDILI
NEJEN UČEBNÍ POMŮCKY NAJDETE např. na:



https://nadalku.msmt.cz/cs  https://skolakov.eu  https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma  https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa  https://www.skolasnadhledem.cz  https://www.ceskatelevize.cz/porady/
10000000405-skola-doma  https://hravouka.circusatos.com  https://www.h-edu.cz

KNIHY KE STAŽENÍ ZDARMA např. na:



		https://www.databook.cz/e-knihy-zdarma
		https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
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KDO SI TO PAMATUJE?

XVI.

Náš děda se tentokrát zajímal o retro pořad v televizi, na kterém bylo vidět, jak se
v Praze uklízel domovní odpad. Na můj dotaz byl ochoten popsat odvoz domovního
odpadu v Daskabátě v šedesátých letech minulého století.
Celý průběh odvozu popela byl asi takový:
Jednou za čtrnáct dní, v sobotu, poskytlo JZD traktor s vlečkou a traktoristu na
odvoz odpadu.
Problém byl, kdo popelnice (i jiné nádoby) ručně zvedne přes postranice vlečky
a obsah vysype. Dělali to na střídačku svazáci. Byla to práce velmi namáhavá a pro
některé mladší hochy i nebezpečná. Někdo musel organizovat, kdo a kterou sobotu
bude mít ,,službu“.
Když jsem se ptala, kam se ten odpad vozil a ukládal, tak jsem tomu nechtěla ani
věřit (možná, že si děda vymýšlel).
Na dolním konci obce, směrem na Doloplazy, byly prý „Vlčí jámy“. Byl to prostor
uprostřed pole asi 3 m hluboký, velikosti tak 50 × 50 m, do kterého se odpad vysypal.
Jak dlouho to stačilo si už děda nepamatuje. Dodává, že později se obsah sypal do
prolákliny podél silnice vlevo směrem na Kocourovec. Obojí úložiště je dávno rekultivováno.
Co k tomu dodat? Hoši, kteří byli jako popeláři, dostali za odměnu poukázku na
Matesův guláš a byli rádi, že to mají tentokrát za sebou…
aNa

Karel Čapek o chřipce...
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na
sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale
hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním
naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že
je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste
aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem
hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád. Čím míň
se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku
veřejného zájmu.
Lidové noviny, 29. 1. 1931
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020
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fotoreportáž
3. a 4. ledna 2020 – Tříkrálová sbírka v obci – vybráno 18 739 Kč – DĚKUJEME

Letošní noví koledníci
paní Irena Hošková, Eliška Hošková, Vojta
Hošek, Adámek Hric

paní Kateřina Piková, Ivča Hric, Klárka Piková,
Eliška Hošková

25. ledna 2020 – Maškarní karneval pro děti – Hospůdka Na Hřišti

Fotodokumentace na: https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz

8. února 2020 – 5. Veverkovský bál – Restaurace U Matýska
/ 14 /
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ohlédnutí za nejen kulturními akcemi

Král daskabátské slivovice – 13. ročník
15. února 2020 – Hospůdka Na Hřišti

Porota: A. Malíšková, M. Koukalová, Z. Sikorová, F. Klimeš, P. Harazin, A. Krečmajer a V. Drábek

Vodění medvěda – 22. února 2020

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020
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POŠTA PARTNER Velký Újezd
oznamuje, že od 23. března 2020 do odvolání je upravena
otevírací doba:
pondělí a středa od 13.00 do 16.00 hod.,
úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 11.00 hod.
odpadů 2020 - I. pololetí
Pošta Kalendář
Partnersvozu
Velký
Újezd je v úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 9.00 hod. zpřístupněna pouze občanům nad 65 let.
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MUDr. Peter Keller – Zkrácená ordinační doba
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Vzhledem k pandemické situaci MUDr. Keller oznamuje zkrácení ordinační doby
2
s platností od 30. března 2020: 1Pondělí
7.30–12.00
Čtvrtek 7.30–12.00
3
4
5
6
7
8
9
6.
Úterý
11.30–16.00
Pátek
7.30–12.00
10
11
12
13
14
15
16
7.
17
18
19
20
21
22
23
8.
Středa
11.30–16.00
28

29

9.

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

duben

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

květen

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

březen

4
11
18
25

červen

Nadále platí všechna omezení, která zveřejňuje
vláda ČR.
1
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

10.
11.
12.
13.
14.

Kalendář svozu odpadů

papír

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Klidné prožití
velikonočních svátků
v kruhu svých nejbližších
vám přeje redakce Otěhřibu

plasty přímo od domů + velkoobjemové kontejnery

kalendář akcí 2020

aktualizace:
Obec Daskabát,
dne 21. 1. 2020

S ohledem k současné epidemiologické situaci
se do odvolání všechny akce pro veřejnost ruší.
O nových termínech některých akcí
vás budeme včas informovat.

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 1/2020 vydáno dne 31. 3. 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. června 2020.

