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Cena 10 Kč

slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,

v současné době byla dokončena další etapa úprav zpevněných ploch v okolí budovy
obecního úřadu a školy. V rámci této etapy byla vydlážděna plocha dvora za mateřskou
školou. Kromě vzniku dalších parkovacích stání došlo ke zlepšení obslužnosti školní výdejny
stravy a snížení prašnosti. V rámci projektu byla upravena také hydroizolace zdiva budovy
MŠ, úprava dešťových svodů a sanace několika jímek a šachet, které byly v minulosti pouze
zakryty betonovýma pasy. Na stavbu byly z velké části použity žulové kostky uskladněné za
obecním úřadem od dob budování nové cyklostezky. Vzniklý prostor za obecním úřadem
bude upraven v dalších letech. Plánem je vybudovat technický dvůr pro potřeby obce, kde
by bylo možno uskladnit techniku a stavební materiál. Vzniklo by zde i místo na tříděný
odpad místo místa vedle základní školy. Zhotovitelem byla firma Dušan Ježorský, Dlažby
– Realizace Olomouc. Celková cena díla 729 980 Kč vč DHP. Čeká nás výsadba zeleně na
přilehlých nevydlážděných plochách.
V současné době probíhá rekonstrukce tělocvičny v základní škole. Byla již provedena
sanace zdiva a nahozeny nové omítky, je vylit základ podlahy. V následujících týdnech bude
zhotoveno obložení zdiva, položení nové polyuretanové sportovní podlahy a úprava tělocvičného náčiní. Projekt bude realizován díky dotaci Olomouckého kraje ve výši 250 000 Kč.
V průběhu letních prázdnin proběhla v budově školy a školky výmalba části prostor, oprava
střechy a další drobné opravy.
Během léta byla dokončena oprava pomníku obětem 1. světové války. Dále proběhne
výsadba zeleně v blízkém okolí pomníku. Oprava proběhla díky dotaci Olomouckého kraje
ve výši 20 000 Kč. V září nás ještě čeká oprava střechy obecního úřadu včetně komínů. Zateplení budovy bude realizováno v následujícím roce.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a nákup nového zásahového automobilu pro
JSDH Daskabát. Dále proběhne dovybavení zásahové vozidla. Je předpoklad jeho dodání
do konce tohoto roku. Nákup nového zásahového automobilu je možný díky čerpání dotací
z několika zdrojů.
Po několika pěkných kulturních akcích (Soutěž vaření kotníkových gulášů a Pohádkový les)
nás čeká s novými protiepidemickými opatřeními k útlumu společenského a kulturního života
v obci. I přesto se v obci stále něco děje, o čemž se můžete přesvědčit na následujících stránkách.
S přáním pevného zdraví Kateřina Piková, místostarostka obce

informace pro občany
Volby do zastupitelstev krajů 2020 – informace

Prezident republiky vyhlásil termín voleb
do zastupitelstev krajů na dny:
2. a 3. října 2020.
Volební místnost v obci Daskabát je Zasedací místnost v budově
obecního úřadu a volbu lze provést: v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 h.
a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00 h.
Požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze
závažných, zejména zdravotních důvodů, přijímá Obecní úřad Daskabát na tel. čísle
585 358 001 nebo na e-mailu: podatelna@daskabat.cz (netýká se voličů omezených
na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19).
Podrobnosti ve specifických případech (pobyt v karanténě či izolaci z důvodu
onemocnění COVID19) naleznete na webových stránkách obce či na tel. č. výše.

TŘÍDIT ODPAD
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných
složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.
Naše obec v roce 2019 vytřídila a předala k využití 59,642 t vytříděného
odpadu, za který od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. obržela
částku 253 762,50 Kč. Úspora, které jsme dosáhli za rok 2019, představuje emise
CO2 ekv. 78,601 tun, úspora energie 2 270 739MJ (vypočteno na základě studie
Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na
životné prostředí). Vážíme si Vašeho zodpovědného přístupu.

NENÍ ZBYTEČNÉ

STEZKA PRO CHODCE A PRO CYKLISTY

Za všechny cyklisty, malé i dospělé chodce, maminky s kočárky a špatně mobilní občany žádáme
všechny řidiče, aby neparkovali na cyklostezce. Dopouštějící se tím přestupku. Zastavením a stáním
na cyklostezce hrozí řidičům pokuta.

! NENÍ PARKOVIŠTĚ !
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Neinvestiční dotace
od Olomouckého kraje 2020
Dotace na Opravu pomníku
obětem 1. světové války obce Daskabát

Olomoucký kraj poskytl obci Daskabát
dotaci v rámci dotačního programu Program
památkové péče v Olomouckém kraji v roce
2020 za účelem obnovy staveb drobné architektury místního významu ve výši 20.000 Kč.
Účelem poskytnutí dotace je částečná
úhrada výdajů na Opravu pomníku obětem
1. světové války v obci Daskabát.

Novinky z naší knihovny

Prázdniny jsme v knihovně vítali akcí
na podporu dětského čtenářství Knihomolí odpoledne. Nyní jsme se s prázdninami rozloučili a naše knihovna je opět
v pravidelném provozu. Můžete se těšit
na řadu nových titulů a také na podzimní akce, které se budou konat dle aktuální epidemiologické situace. O konání
jednotlivých akcí (Odpoledne s Andersenem, Knižní blešák, Deskohraní, Vánoce v knihovně) vás budeme průběžně
informovat.
Nové tituly:
Ransom Riggs: Sirotčinec slečny
Peregrinové
Rachael Lippincott: Pět kroků od sebe
Louis Peraud: Knoflíková válka
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Jana Duchková: Vítejte u veverek
Daniela Krolupperová: Jde sem lesem,
Past na korunu
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Petra Janoušková: Pohádky z lesa
Alena Mornštajnová: Strašidýlko Stráša
Kirsten Bradley: Ruce v hlíně
Jiří Trnka: Trnkův špalíček říkadel,
písniček a pohádek
Garth Jennings: 7 příšerných
Ludmila Bakonyi Selingerová:
Co sežral žralok
Katherine Rundellová: Dobrodruh
Ivana Peroutková:
Valentýnka a daleké kraje,
…a veterinární ordinace,
… a narozeniny
Natalja Čub: Medvídek v lese
Ester Stará: Milda a Milda
Ivona Březinová: Chobotem sem,
chobotem tam; Yveta to ví
Hana Zobačová: Žil byl kdysi kdesi
Šimon Tatíček: České státní svátky
Zuzana Pospíšilová: Pohádky do hajan
Na další nové tituly se můžete těšit na
konci roku.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Začátek školního roku v základní škole
Letošní školní rok byl zahájen pro 18 žáků naší školy 1. září
2020 v 8.00 hodin v základní škole.
Do prvního ročníku základní školy nastoupilo 5 dívek, které
přišly v doprovodu svých rodičů. Paní učitelka jim předala dárky od Obce Daskabát
za přítomnosti pana starosty i paní místostarostky. V tomto školním roce budou na
naší škole působit dvě učitelky a vychovatelka školní družiny. Školní družina bude
přístupna i ráno, a to již od 6.30 hodin do 7.45 hodin. Odpoledne bude školní družina
v provozu do 16.00 hodin.
Změnou provozní doby školní družiny chceme vyhovět rodičům, pro které je ranní družina i delší odpolední družina vzhledem k zaměstnání žádoucí.
Všem dětem i rodičům přejeme hodně trpělivosti a úspěchů v novém školním roce.
Eva Maršálková, ředitelka



ZMĚNA
provozní
DOBY

MATEŘSKÁ ŠKOLA: od 6.30 do 16.00 hodin
ŠKOLNÍ DRUŽINA: od 6.30 do 7.45 hodin ranní družina
od 11.30 do 16.00 h. odpolední družina

! nová adresa webových stránek!
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www.zsmsdaskabat.cz
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Září v mateřské škole
„Zafoukalo, zafičelo a rázem bylo po
létě….“ – krásná pohádka o krtkovi od
Zdeňka Milera (určitě zná většina rodičů), ale tentokrát musíme s panem Milerem nesouhlasit, léto se drží a ne a nechce
předat štafetu podzimu, snad nám to léto
vydrží, co nejdéle! „Vydrž, léto, vydrž!“
Se stávajícími dětmi jsme v září přivítali ve školce nové děti, pár slziček ukáplo nejen dětem, ale i maminkám. Ale musíme se s tím smířit, rostou nám ty naše děti, rostou!  Předškoláci převzali po loňských dětech jejich povinnosti. A všichni se těšíme „co nám ten letošní školní rok
2020/2021 zase přinese“.
Keramická pec peče na plné obrátky, dopékáme a doděláváme s dětmi jejich výrobky, které jsme v minulém školním roce nestihli, jelikož úřadoval Covid 19 a s ním
spojená opatření.
A pořád a stále šijeme roušky,
které nabízíme zdarma v šatně
mateřské školy, hlavně pro děti,
ale i pro dospělé.
Na zahrádce sklízíme plody
podzimu, rajčat se letos urodilo
víc než dost a jsou opravdu výborná. Pochutnáváme si s dětmi
na nich u svačinky, ale i u oběda,
ať nabereme před zimou hodně
vitamínů!
Učitelky MŠ
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
LÉTO U MLADÝCH HASIČŮ V DASKABÁTĚ
V uplynulých letech nám vždy v těchto týdnech končila hlavní
soutěžní sezóna plná požárních útoků, speciálních nočních a pohárových soutěží. Letos je ale vše jinak. Opatření související s koronavirem zasáhla také požární sport, a to dost výrazně. Byly zrušeny
všechny soutěže pohárové, ligové i hra Plamen, na kterou jsme celou zimu trénovali.
Nezbylo nám tedy než se rozloučit nejen s tréninky ale také s již tradičním letním
soustředěním. Místo něj jsme se v září vydali na menší cyklo výlet po okolí a zahájili
tak znovu pravidelné tréninky po neuvěřitelně dlouhé 171denní pauze. Aktuálně se
tedy scházíme dvakrát týdně a připravujeme se na zatím nezrušený
závod požární všestrannosti, který
by měl proběhnout v říjnu. Věříme, že se uskuteční, protože už
nám soupeření s kolegy z Velkého
Újezdu chybí, ale vzhledem k současné situaci je jeho konání značně
nejisté.
Ohni, velké vodě a bodavému
hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích
Jakub Niesner, Petr Hajda
a Tomáš Pika
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU
Po prázdninové přestávce se těšíme na zahájení Kroužku
mladých myslivců z Daskabátu.
Informační schůzka proběhla 30. září 2020. Budeme se s dětmi scházet každou středu. Mladší děti budou mít kroužek od
15.30 do 17.00 hodin a starší děti o 15.30 do 17.30 hodin.
Porobnosti naleznete na našich webových stránkách.

Těšíme se na vás!
Zděňka Chodilová a Kateřina Piková

www.kmmveverky.cz
KDO SI TO PAMATUJE?

XVIII.

Děda obnovoval chov slepic. Vyčistil a vybílil kurník. Na staré slepice vzal
sekerku (to jsem nechtěla vidět ani slyšet). Potom vedl spor s babičkou, jestli
půjdou na polévku, nebo budou na paprice. Od drůbežářů koupil pět kropenek
za 190 Kč za kus a teď sleduje, kdy začnou snášet.
Ptala jsem se, jak to bylo s líhnutím kuřátek, na vesnici v minulém století. Tady je, podle dědy, postup: Slepice zůstala sedět na kurníku na vajíčkách
a kvokala. Vydávala zvuky jako kvo, kvo (proto se jí říkalo kvočna) a vracela
se na hnízdo, kde snášely i ostatní nosnice. Pokud bylo potřeba vychovat kuřátka, odebrala hospodyně vajíčka a kvočně podstrčila vejce z chovu, kde měli
kohouta. Děda si vzpomněl, že chodil na Kramlov (prý výměnou kus za kus).
Dále děda upozornil, že se oplodněná vajíčka musela označit. Bylo to proto, aby
se nepletla s vejci ostatních slepic, které do hnízda přisnášela. Asi po týdnu se
kvočna někam zavřela a vajíčka se po jednom prohlížela u žárovky. Pokud měla
tmavou tečku (byla oplodněná) vrátila se i s kvočnou do hnízda. Kvočna hřála
a čepýřila se na hnízdě ještě čtrnáct dní a líhnutí to byl zase jiný zážitek.
Byla to úplná věda…
-aNa-

PS. Běží slepička po dvoře a kohoutek za ní. Slepička si říká, musím
pomalu, abych nebyla běhna.
Kohoutek v běhu přemýšlí, když jí doběhnu, budou kuřátka, když
ne, tak se aspoň proběhnu.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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fotoreportáž

V sobotu 18. července 2020 proběhl na místním hřišti již třetí ročník soutěže Vaření kotlíkových gůlášů. Soutěž pořádá Hospůdka na Hřišti pod vedením paní Marie
Šťastné. Přes počáteční nepříznivé počasí se sešlo u kotlíků 10 soutěžních družstev.
Vařily se guláše hovězí, vepřové, zvěřinové… Jednotlivá družstva se ujala zodpovědně
nejen vaření, ale i vystajlování svých týmů. Gulášfest nakonec vyhrál tým NIMRODI
ve složení ?????Dana Gregorová s jelením gulášem.
Všem soutěžícím i organizátorům patří velké poděkování!
bp
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ohlédnutí za kulturními akcemi

VÍTĚZNÝ TÝM – NIMRODI

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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POHÁDKOVÝ LES 12. 9. 2020

Fotodokumentace z akcí v obci na: http://obecdaskabat.rajce.idnes.cz/
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE: VÝCVIK

PASTEVECKÝCH PSŮ

Pokud na louce na Dolním konci zahlédnete pást se ovce, věřte, že zde probíhá
výcvik border kolií v pasení. Jezdí k nám se svými majitelkami trénovat z blízkého
Lošova a Olomouce a připravují se zde k pastevecké práci a k závodům v pasení.
V průběhu výcviku se vzorně střídají jednotliví psí svěřenci. Střídají se i malá stáda
ovcí, se kterými psi pracují. Psi reagují bezchybně a ochotně na slovní povely i na
píšťalku. Psi jsou schopni uhlídat stádo tak, aby se nerozuteklo, i stádo hnát směrem,
který jim určí psovod povelem. Délka výcviku psa je velmi individuální, trvá přibližně ¾ roku. Na ovce a práci s nimi se připravují od
ranného věku s intenzivním výcvikem se začíná
ještě před dosažením prvního roku psa.
Využívání vhodných
psů pro ovládání stáda na
pastvě je jedním z nestarších kynologických oborů.
Edukační místnost pomůže zlepšit kvalitu
života pečovaného i pečujícího
Olomouc – Zvládání každodenních činností, které jsou pro běžného člověka samozřejmostí, může být pro mnohé seniory či tělesně nebo zdravotně postižené velmi náročné. Pečující, kteří se doma starají o své blízké, mnohdy netuší, že existují možnosti,
jak lze díky správně zvolené kompenzační pomůcce péči usnadnit. Právě pro ně je
určena nová Edukační místnost při Půjčovně kompenzačních pomůcek v olomoucké
městské části Řepčín, kde si lze potřebné pomůcky nejen zapůjčit, ale i vyzkoušet.
Edukační místnost, která simuluje domácí prostředí, je vybavena elektrickým polohovacím lůžkem a pomůckami denní potřeby, jichž lze při péči o člověka se sníženou
soběstačností využít. Zájemci si mohou prakticky vyzkoušet pomůcky například pro
přesun nemocného z vozíku na postel a opačně, naučit se, co je dobré využít pro
usnadnění pohybu či polohování nemocného.
V Půjčovně kompenzačních pomůcek Charity Olomouc lze zapůjčit polohovací
elektrická lůžka s antidekubitní matrací, invalidní mechanické vozíky, různé druhy
chodítek, jídelní stolky, schodolezy, sedačky do vany, toaletní židle, či nástavce na WC.
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
+420 731 646 903 | Řepčínská 2/39, Olomouc
Edukační místnost: +420 736 765 139 | Řepčínská 2/39, Olomouc
https://www.olomouc.charita.cz/nase-sluzby/pecovatelska-sluzba/
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2020
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září
říjen
listopad

ŘÍJEN
•	4. 10. Drakiáda – EKOžába, z.s. – louka za školou
•	25. 10. 2020 Lampiónový průvod –
EKOžába, z.s. – obchůzka obcí, areál
Na Hřišti
LISTOPAD
•	28. 11. 2020 Rozsvícení vánočního
stromku a vánoční jarmark – Obec
Daskabát, ZŠ a MŠ Daskabát a spolky s
působností v obci, veřejné prostranství
u Obecního úřadu – příprava výrobků
a prodej na vánočním jarmarku
PROSINEC
•	5. 12. 2020 Poslední leč – Honební
společenstvo Daskabát – sál Na Hřišti
•	6. 12. 2020 Adventní koncert – kaple
Sv. Jana Nepomuckého
Z epidemiologických důvodů ruší obec
Daskabát do odvolání akce pořádané
ve vnitřních prostorách (z nejbližších
akcí se neuskuteční Setkání seniorů
plánované na 9. 10. 2020)
O termínu ostatních akcí vás budeme
průběžně informovat.
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 komunální + papír kontejnery
komunální + papír kontejnery
 plasty přímo od domů + plasty
kontejnery
plasty přímo od domů + plasty kontejnery
 bioodpad kontejnery – na výzvu
celoročně
bioodpad kontejnery - na výzvu celoročně

MOŽNOST DOVOZU STRAVY

KONIBAR Doloplazy, výběr ze 2-3 jídel,
cena obědu včetně dovozu 80 Kč,
objednávky od 8.00 do 10.00 hodin
na tel. č. 607 059 370.
Obědy SOŠ a SOU služeb Velký Újezd
je možno objednat a vyzvednout do jídlonosičů ve výdejně ZŠ a MŠ Daskabát, p.o.,
cena obědu 65 Kč.

DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA
NEDĚLE 4. 10. 2020 OD 10.00 HODIN
LOUKA ZA ŠKOLOU

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.

VLASTNORUČNĚ VYROBENÍ DRACI VÍTÁNI.
DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ NÁHRADNÍ
TERMÍN NEDĚLE 11. 10. 2020 od 10.00.

Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 2/2020, vydáno dne 30. 10. 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. prosince 2020.

