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slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vás přivítala v prvním čísle daskabástkého zpravodaje, který vydáváme již
sedmým rokem. Chtěla bych vám poděkovat za přízeň. Věřím, že i v letošním roce přineseme
novinky a informace z obce i komunitního života v ní.
Loňský rok byl pro všechny po všech stránkách díky koronaviru zvláštní. Kulturní a společenské akce byly povětšinou zrušeny, život v obci byl doslova paralyzován a investiční akce díky
vyřazení veřejnosti zapadly, což je škoda. Některé z investic jsme vám představili v posledním
čísle Otěhřibu 2020.
V letošním roce nás z větších investic čeká oprava střechy na budově obecního úřadu, výstavba chodníku a veřejného osvětlení na ulici Ruská, kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení,
dokončení příjezdové cesty za budovou školy. Dále dle úspěchu dotačních žádostí výstavba nové
Koliby, dovybavení cyklostezky mobiliářem. Bude pokračovat úprava veřejných prostranství
v souvislosti se sběrem separovaného odpadu. První nové ohraničení dostaly kontejnery u bývalého obchodu. Díky dotaci z Operačního fondu životního prostředí EU budou domácnosti
dovybaveny sběrnými nádobami na papírový odpad, kompostéry a štěpkovači. Informační leták
naleznete v brzké době ve svých schránkách.
Blíží se období platby obecních poplatků. Odečty vodoměrů musí být provedeny i přes nepříznivou epidemiologickou situaci do konce března. Proto prosíme o součinnost a vyplnění formulářů, které jste nalezli ve svých poštovních schránkách. Podrobnosti o poplatcích na straně 3.
V souvislosti s pandemií dochází k úpravě provozu obecního úřadu a knihovny, mateřská
a základní škola pokračuje v distanční výuce. Do května 2021 zastupitelstvo obce zrušilo všechny kulturní a společenské akce pořádané obcí. V kontextu s útlumem kulturního a spolkového
života rozhodlo zastupitelstvo o neposkytování dotace pro spolky. V případě potřeby bude financování aktivit spolků řešeno individuálně.
V souvislosti s narůstající nemocností v naší obci svou pomoc v zajišťování osobních potřeb
občanů nabízí nejen obecní úřad, místní knihovna, ale také naši dobrovolní hasiči. Veškeré kontakty naleznete na další straně.
Z důvodu profesního vytížení v této době jsem se rozhodla rezignovat na funkci místostarostky
a zastupitelky obce. Děkuji za podporu občanům a za spolupráci zastupitelům. Jsem ráda, že jsem
mohla šest let pracovat v dobrém týmu a realizovat mnohé ze svých vizí ke zlepšení života v naší
malé obci. Všem, kteří mne po tuto dobu doprovázeli, podporovali a pomáhali, upřímně děkuji.
S přáním pevného zdraví a pěkných jarních dní
Kateřina Piková, místostarostka obce

informace pro občany
OMEZENÝ PROVOZ OÚ PRO VEŘEJNOST
Z důvodu epidemiologické situace a na základě stanoviska odboru veřejné správy
Ministerstva vnitra omezuje Obecní úřad Daskabát provoz na poskytování
NEZBYTNĚ NUTNÝCH AGEND a to po předchozí telefonické domluvě.
Ke komunikaci využívejte dálkové formy komunikace:
Telefon: 739 369 712 – starosta
Telefon: 724 189 229 – podatelna
E-mail: podatelna@obecdaskabat.cz
Datová schránka: 7aqbktg

SLUŽBY OBČANŮM



JSME TADY PRO VÁS, ZAVOLEJTE NÁM, ZAJISTÍME:



Dovoz nákupu a léků pro seniory, nemocné a osoby v karanténě, kteří
nemohou zajistit prostřednictvím svých příbuzných.
Donášku knih z obecní knihovny.

KONTAKTY:
obecní úřad Barbora Nucová
nebo Natálie Fojtíková

tel: 585 358 001 či 724 189 229
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz

knihovnice Diana Myslikovjanová

tel: 777 001 660
e-mail: podatelna@obecdaskabat.cz

velitel JSDH Petr Harazin

tel: 608 653 441
e-mail: petr.harazin@seznam.cz

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Od 27. března do 9. dubna bude probíhat online sčítání
lidu prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Veškeré informace ohledně online
sčítání naleznete na www.scitani.cz
Všichni, kdo nebudou mít možnost se zúčastnit online sčítání, budou povinni
od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný formulář. Za přísných hygienických
opatření bude formulář s odpovědní obálkou k dostání u sčítacího komisaře.
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POPLATKY – OBEC DASKABÁT
Vodné 36,30 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH).
Pro výpočet ceny vodného budou použity výsledky odečtu vodoměrů
z března 2021.
Vodoměr 217,80 Kč/měřidlo (včetně platné sazby DPH).
Stočné 38,50 Kč/1m3 (včetně platné sazby DPH) dle zdroje vody:
1) voda pouze z vodovodního řadu: výpočet dle odečtu vodoměru
(výpočet počet m3 × 38,50 Kč),
2) voda pouze ze studny: dle směrného čísla
(výpočet 35m3/osobu/rok × 38,50 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 × 38,50 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 × 38,50 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. 2. 2021.
VODNÉ A STOČNÉ JE SPLATNÉ DLE FAKTURY, KTERÁ JE VYSTAVENA
NA ZÁKLADĚ ODEČTU VODOMĚRŮ V BŘEZNU 2021.
ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ OD 1. 5. 2020 DO 31. 3. 2021.
LZE VYUŽÍT POSTUPNÉHO SPLÁCENÍ FAKTURY ZA VODNÉ
A STOČNÉ A OSTATNÍ POPLATKY.
TERMÍN ÚHRADY VŠECH POPLATKŮ JE DO 30. 6. 2021.
PROSÍME OBČANY PŘEDNOSTNĚ O VYUŽITÍ PLATBY
NA BANKOVNÍ ÚČET 1810476339 / 0800
Poplatky lze uhradit také v hotovosti na obecním úřadě
v úřední dny pondělí a středa.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021
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Knihovna zimní se loučí, knihovna jarní Vás vítá
V zimním období byla naše knihovna v běžném provozu jen zřídka. Přes různá vládní opatření v souvislosti s epidemickou situací jsme měli krátkou dobu sice
knihovnu pro čtenáře otevřenou, nicméně povětšinou byla uzavřena či fungovala
přes výdejní okénko.
Stejně tak, přes "okénko", je v provozu i nyní. Čtenáři knihy vrací a objednané knihy si vypůjčují a odnášejí. Po celou dobu "covidovou" také provádíme donášku knih
do domu, kterou již od loňského jara čtenáři využívají. A nás to těší.
Pokud budete chtít využít některou z našich služeb, neváhejte nás kontaktovat.
Telefonní čísla pro donášku knih a pro výpůjčky přes "okénko":
777 001 660 a 736 628 453.
Pro všechny naše čtenáře i veOBECNÍ KNIHOVNA DASKABÁT
řejnost máme velkou změnu –
nový začátek. Od nového roku
Číslo čtenáře: 1
máme nainstalován knihovní software Tritius na půjčování knih,
Jméno: Hric
JANIvan
OPRŠÁLEK
evidenci čtenářů a knižního katalogu knihovny. Byl pořízen z dotace Ministerstva kultury ČR ze
státního rozpočtu za spoluúčasti
obce Daskabát. Knihovna za vyří461937000001
zení dotace, schválení dotace, poskytnutí dotace a pořízení tohoto knihovního systému děkuje.
Všichni naši registrovaní čtenáři obdrží místo papírových průkazů, do kterých
se výpůjčky vpisovaly, jen kartičku s čárovým kódem. K půjčení a vracení knih Vám
bude stačit už jenom tato kartička, kde je uvedeno registrační číslo. S pomocí registračního čísla na kartičce se přes odkaz na knižní katalog můžete přihlásit na „konto
čtenáře“, kde uvidíte Vaše výpůjčky, dobu půjčení knih či např. úhrady registračních
poplatků.
Knihovní systém je výhodný také při vyhledávání knižních titulů či autorů z knižního katalogu naší knihovny. Mohou jej využívat naši čtenáři i veřejnost.
Odkaz na stránky knižního katalogu naší knihovny a k přihlášení na své konto
čtenáře:
https://regionol.tritius.kmol.cz/library/daskabat/
nebo přes odkaz na webových stránkách obce Daskabát:
https://www.obecdaskabat.cz/knihovna
Knihy nám do katalogu postupně doplňuje naše pověřená knihovna – Knihovna
města Olomouce. Čtenáři tak mají přístup ke knihovním službám ze svých domo/4/

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021

vů, školy nebo pracoviště. I když nám vpisování do kartiček nepřekáželo a mělo své
kouzlo, máme z nového systému půjčování a katalogu radost. Získali jsme tak všichni
díky digitalizaci snadnější přístup do knihovny s dalšími informacemi.
Zelená barva je barvou přírody, rovnováhy, harmonie. Je to barva přátelství, dává
pocit bezpečí, klidu a naděje. Přejeme Vám ZELENÉ JARO!
Knihovna obce Daskabát
Jaro
Radek Malý
Chodí kdosi v lese,
šeptá: Probuďte se!
Na každý strom zaťuká,
až se kůra rozpuká.
Chodí, ťuká stále,
až se ozve: DÁLE!
Rozvoní se zem,
jaro křikne: JSEM!

„Věci lásky jsou věci života.
Po čase zimním přicházívá
jaro, po beznaději vzniká naděje,
po hrůzách noci zasvítává den.“
Vladislav Vančura

Základní škola a mateřská škola Daskabát, příspěvková organizace

srdečně zve děti – předškoláky a rodiče na

zápis do 1. ročníku
ve dnech 7. a 8. dubna 2021,
od 13,00 do 18,00 hodin – v předem domluveném
termínu,
tel. č.: 739 871 689
nebo emailem: skola@zsmsdaskabat.cz,
v budově základní školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Těší se na Vás pedagogický sbor ZŠ a MŠ Daskabát, p. o.
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
Děti 3., 4. a 5. ročníku mají za sebou několik měsíců distanční
online výuky z domova přes počítač.
Od začátku března se takto učí i děti 1. a 2. ročníku. Je to pro
všechny zcela nový způsob výuky. S vyučováním ve škole se dá jen
těžko srovnávat, ale všichni, děti i pedagogové, se snažíme. Samozřejmě je to velmi náročné i pro rodiče, kterým velmi děkujeme za trpělivost a vstřícnost. Děti jsou opravdu
moc šikovné a učí se tím vlastně jeden předmět navíc, učení „online – na dálku“.
I přes současnou epidemickou situaci se nám podařilo uspořádat několik školních
akcí a soutěží.
Pro děti 1. a 2. ročníku uspořádala paní vychovatelka Ferová ve
školní družině karneval. Děti se nastrojily do masek a soutěžily v různých disciplínách, které pro ně byly
připraveny. Větší děti, které byly
doma na distanční výuce a do školy
nemohly, se bohužel karnevalu nezúčastnily. I pro ně paní vychovatelka však "něco" chystá.
4. března 2021 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Téměř všechny děti ze všech
tříd se soutěže zúčastnily, i když vzhledem k aktuální situaci proběhla netradiční formou – online. Děti recitovaly naučené básničky z domu ze svých pokojíčků, některé
i odjinud. Rodiče je nahrávali a poté nahrávku poslali do školy paní učitelce. Dětem to
šlo opravdu moc dobře. Nejúspěšnější recitátoři postoupili do regionálního kola Recitační soutěže Mikroregionu Bystřička.
Naše škola přijala výzvu k československé výtvarné přehlídce "Boj s pandemií",
spojenou se soutěží na téma „Jak to vidím já – Život ve škole“. Paní Čeppová, která
u nás ve škole pracuje ve výdejně stravy, ušila dětské bílé roušky a děti si je v hodinách
výtvarné výchovy a ve školní družině pomalovaly. Fotografie dětských roušek pak byly
poslány do Prahy do soutěže.
Žáci s paní učitelkou Knapkovou, vyučující výtvarnou výchovu, se zúčastní ještě
dalších výtvarných soutěží. Jedná se o výtvarnou soutěž "Koně a lidé" a soutěž vyhlášenou Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru
České republiky u příležitosti Evropského dne linky 112 s názvem "Dávají za nás ruku
do ohně" na téma "Hasičská stanice". Žákovské práce budou také vystaveny ve škole
a odeslány vyhlašovatelům soutěží.

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
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A v neposlední řadě se naši žáci
s paní učitelkou Čápovou zapojili
do soutěže České pošty „Vyhraj
s dopisem“. Jedná se o 50. ročník Mezinárodní soutěže v psaní
dopisů, kterou vyhlašuje Světová
poštovní unie. Pro rok 2021 vyhlásila Světová poštovní unie téma
„Napište dopis členovi své rodiny
o svých zkušenostech s pandemií
COVID – 19“.
Začátkem dubna se těšíme, že přivítáme předškoláky u zápisu do 1. ročníku. Všechny informace pro rodiče s dětmi – předškoláky jsou vyvěšeny na webových stránkách
školy www.zsmsdaskabat.cz. Paní učitelky už se na všechny děti těší.
Za Základní a mateřskou školu Daskabát Vám přeji krásné Velikonoce, pohodu
a především pevné zdraví! Věřím, že se brzy se všemi našimi žáky ve škole uvidíme.
Mgr. Eva Maršálková, ředitelka

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nejen v celé společnosti, ale i v naší školce jsme prožívali zvláštní čas. Přinášíme
vám krátkou reportáž z doby, kdy byla ještě naše mateřinka otevřená.
Děti s rodiči zřejmě sledují nemilou epidemiologickou situaci v zemi – ty starší jsou
poměrně dobře informovány. Všichni společně dodržujeme úzkostlivě daná hygienická pravidla, která děti rychle přijaly za své. I přes všechny těžkosti se ani u nás život
nezastavil – práce, hry, zpěv, soutěže, tvoření, malování, cvičení.
Zima letos dětem dopřála více sněhu, a tak stavěly sněhuláky, iglú, hrály koulovanou, stopovaly ptáčky a jiná zvířátka ve sněhu. Prostě zimní radosti!
Ani letos jsme děti o karneval neošidili. Masky si vyrobily společně s rodiči v rámci
vyhlášené soutěže o nejzajímavější masku. Paní učitelky připravily výzdobu, soutěže,
písničky pro tanec a rej masek. Užili jsme si spoustu legrace!
V únoru děti absolvovaly EKO program „Za humny je les“. Dozvěděly se spoustu
důležitých a zajímavých věcí pro soužití člověka a přírody.
V rámci radosti z tvoření a obdarování, děti vyrobily pro maminky, tatínky a kamarády valentýnská srdíčka.
Pro děti z MŠ jsme vyhlásili třídní výtvarnou soutěž na téma „Jaro“. Fantazii se
meze nekladou – pastelky, vodovky, temperové barvy, křídy, lepení, stříhání. Každý
malý výtvarník dostane po otevření školky odměnu a krásné dílo vyvěsíme v šatně MŠ.
Předškolní děti se, až do vládou vyhlášení nouzového stavu s uzavřením škol, pilně
připravovaly (a doufáme, že ani doma nezahálejí) na vstup do 1. třídy základní školy.
Všichni naši předškoláci jsou moc šikovní a na zápis do školy se už těší.
A my už se v MŠ těšíme na hlahol dětí, protože prázdná školka je smutná školka.
Buďte zdraví, mějte se rádi a těšme se z krásného jarního počasí.
Kolektiv MŠ
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021
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! PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE ! Radostná zpráva ze školy !
Dne 18. března 2021 se uskutečnil 7. ročník Recitační soutěže základních škol. Letos proběhla soutěž netradičně online formou.
Soutěže se zúčastnilo osm ZŠ z regionu a byla pořádána společností Bystřička o. p. s. spolu se ZŠ a MŠ Přáslavice, p. o.
Z naší školy bylo nominováno pět recitátorů z 1. až 5. třídy.
Všichni naši žáci nám udělali velkou radost, umístili se do
8. místa ve svých kategoriích.
Žákyně 1. třídy Anička Urbanová se umístila na úžasném 1. místě.
Zvláštní cenu a diplom za veršovaného průvodce Daskabátem
obdržela žákyně 5. třídy Anička Zelinková. Naše škola obdržela pohár za 1. místo.
Oběma Aničkám a všem žákům moc blahopřejeme!
Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a samozřejmě děkujeme všem rodičům, kteří se s dětmi básničky naučili
a také je natočili a poslali k nám do školy.
V termínu od 1. do 24 ledna probíhala Tříkrálová sbírka netradičně. Pokladničky byly umístěny na Obecním
úřadě Daskabát a v místní knihovně. Do těchto kasiček
se podařilo vybrat 11 681 Kč. Obec Daskabát děkuje
všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky 2021 přispěli.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DASKABÁT
Začátkem roku byl zvolen novým velitelem JSDH Daskabát Petr Harazin, který se přistěhoval do naší obce z Velké Bystřice. Tam působil v jednotce JSDH Velká
Bystřice 14 let.
„Rád bych poděkoval členům jednotky za projevenou důvěru a Jaroslavu Šestákovi
za dosavadní práci velitele jednotky. Věřím ve skvělou spolupráci s celým týmem a vedením obce Daskabát.“ -ph22. ledna zasahovali členové JSDH Daskabát při otevírání domu, kde byl nalezen
zraněný občan. Ošetření proběhlo ve spolupráci se ZZS Olomouc.
O víkendu 13. a 14. února členové JSDH odklidili sníh ze zamrzlého Dolního
rybníka a uspořádali klání v ledním hokeji. Kluziště využila i řada dětí z naší obce.
Po rozvolnění protiepidemických opatření chystáme představení nového zásahového automobilu veřejnosti společně s oslavou 121 let od založení JSDH Daskabát.
JSDH v době nouzového stavu nabízí pomoc občanům při zajištění jejich potřeb. Zájemci o pomoc mohou kontaktovat velitele JSDH Petra Harazina na telefonu: 608 653 441.
/8/
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KDO SI TO PAMATUJE?

XX.

V prosincovém čísle Otěhřibu se naposledy objevila rubrika KDO SI TO PAMATUJE. Mnozí z vás se
ptali, kdo vlastně tyto humorné příspěvky píše? Čí je to
vnučka? Dovolím si autora odtajnit.
Byl to pan Lubomír Malíšek. Napsal úctyhodných
devatenáct příspěvků! Za všechny čtenáře a redakci zpravodaje Otěhřib mu touto cestou velice děkuji
a těším se do budoucna, třeba na další zajímavé příspěvky nebo podněty!
-bp-

Obec Daskabát čítá okolo padesáti kronik a archiválií. Jsou pečlivě uloženy
v archivu na obecním úřadě. Seznam jednotlivých kronik najdete na webu obce.
Když jsem sepisovala seznam všech kronik a archiválií a sem tam přečetla část
kronik, napadlo mě, že vlastně některé události, počasí, společenské poměry
se stále opakují… Rozhodla jsem se podělit s vámi o tyto zajímavé příspěvky. V dalších číslech Otěhřibu vám je vždy v krátkosti představím tak, jak je
kronikáři zapisovali, bez jakékoli jazykové a stylistické úpravy. Samozřejmě
přidám i dobové fotografie.
Klidně bychom mohli pokračovat v názvu Kdo si to pamatuje, ale ponecháme panu Malíškovi jeho autorská práva. Rubrika se bude jednoduše jmenovat
Z našich kronik…
Do budoucna, až bude příznivější situace a život v obci se bude vracet
k normálu, hodláme spolu s místní knihovnou vždy v určité době vystavit zde
jednu z kronik k nahlédnutí občanům.
Kronikáři, kteří zapsali historii obce ať už z vlastní paměti nebo z vyprávění
spoluobčanů: Antonín Pacák; Antonín Krátký; Inocenc Ševeček; Věra Zedková; Antonín Šťastný (kresby); Karel Domes (Velký Újezd); Josef Richtr (Velký
Újezd); Jan a Žofie Zatloukalovi; Lubomír Malíšek; Ing. Ivo Rotter; Blanka
Plošticová.
Pokusila jsem se zapsat všechny ty, kdo se o záznamy v kronikách zasloužili
nebo se nějakým způsobem na kronikách
podíleli. Samozřejmě největší kus práce na
zapisování historie naší obce a pořizování
fotografií odvedl pan Jan Zatloukal se svou
ženou Žofií. Mnozí si je jistě pamatují.
Blanka Plošticová, kronikářka obce
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021
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z našich kronik…
ROK 1921

Letošní rok byl velice suchý. Po zasetí obilí nevzcházelo nebo velmi
špatně. Proto úroda jak obilí, tak slámy, sena a všech pícnin byla malá.
nedostatek bytů Jako jinde, tak i u nás počal se pociťovati velký nedostatek bytů.
Obec počala proto podporovati stavební ruch odprodejem laciných pozemků.
povaha roku

ROK 1931
Ani roku letošního nebyla zima příliš krutá. Sněhu nebylo skoro vůbec nic. Závějí nebylo vůbec. Mrazy však trvaly dlouho, zvláště noční mrazy byly ještě v dubnu.
Koncem března počal poletovati sníh a udeřila na krátkou dobu zima. Neměla ovšem
dlouhého trvání. Jaro bylo dosti pozdě. Léto bylo suché. Podzim byl však velmi deštivý, takže na lukách u potoků všude zůstala rozlita voda, která později zamrzla.
poměry společenské V tomto roce počala se silně projevovat nezaměstnanost dělnictva. Mnoho lidí přes zimu nemělo vůbec zaměstnání a bídně živořilo.
poměry zdravotní Poměry zdravotní byly v tomto roce opět dobré. V obci nevyskytly se vůbec žádné nakažlivé nemoci.
ROK 1941
K odklizení sněhu, jehož napadly v lednu 1941 velké spousty, byla na dobu jednoho týdne nařízena pracovní povinnost všech mužů v obci. Cesty byly zaváty někde
až po koruny stromů. Telefonní a elektrické vedení bylo na několika místech – tíhou
sněhu přetrháno. Cesty byly zaváté, takže i práce v lese byla na čas zastavena.
zostřené kontroly V únoru 1941 začaly fungovat zostřené kontroly, které se zaměřily
v této době hlavně na mlýny a dodržování předpisů o zatemňování v obci. Členové
těchto kontrol často hlídkovali v blízkosti cest vedoucích ke mlýnu a přísně pokutovali každého, kdo ze mlýna vezl něco na černo. I mlynáři s tím měli nepříjemnosti.
Byli nuceni různými úplatky získat si přízeň těchto kontrol, aby mohli dále podporovat a mlýnskými výrobky dále zásobovat místní obyvatelstvo a obyvatelstvo z okolních
vesnic. Tyto kontroly prováděli cizí kontroláři za asistence četnictva z Velkého Újezda.
persekuce a zatýkání V Daskabátě jsme neměli politických udavačů. Dostalo-li se
nějaké udání na úřady, bylo to provedeno ze sobeckosti a týkalo se to jen dodávek.
Takové věci se lehce likvidovaly v Hranicích. Persekuce a zatýkání však bylo na denním pořádku. Členové Sokola, hlavně funkcionáři, byli pod četnickým dohledem.
V dubnu v r. 1941 byla činnost Sokola zastavena. Kronika a různé důležité doklady
byly uschovány, jmění zabaveno.
ROK 1951

zřízení trestní komise V roce 1951 byla v naší obci ustavena trestní komise při MNV,

která měla řešit všechny nesrovnalosti jednotlivců a dbát o všeobecný pořádek v obci.
/ 10 /
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slovem
ROK 1961
16. prosince 1960 vyskytla se v naší obci slintavka a kulhavka u hovězího dobytka.
Touto velmi nakažlivou nemocí byla napadena jedna družstevní stáj u Štěpána Zdařila. Bylo při zjištění učiněno okamžité veškeré bezpečnostní opatření. Uzavřená obec,
dělníci nesměli jít do zaměstnání, prostě nikdo se nesměl z obce vzdálit. Všechny stáje byly desinfikovány. Na konci vesnice směrem k Olomouci byla zřízena desinfekční
stanice. Potraviny se dovážely jen ke vsi a tam je přijímali dva členové PO, kteří je
po zdesinfikování přivezli do Jednoty. Zaměstnaní dělníci se museli hlásit na MNV,
který byl povinen se jim postarat o práci a potom za každý odpracovaný den jim
bylo vydáno potvrzení, kterým se po karanténě museli vykázat v závodě. Karanténa
trvala 18 dní a to jsme žili jako ve vyhnanství. Nikdo nesměl k nám na vánoční svátky
a nikdo nesměl od nás. Když doba karantény minula a slintavka se u dalšího dobytka
nevyskytla, byla vesnice 3. ledna 1961 otevřena.
zemědělství Dne 6. března byly všechny družstevní dojnice svedeny do nově zbudovaného kravína, který je vystavěn u dolního rybníka. Má přípravnu krmiva, stáj
pro 100 kusů dojnic, chladírnu mléka, umývárnu. Ošetřovatelkami dojnic jsou soudružky Zedková Lud., Mádrová Anežka, Vráželová Amálie, Librová Marie, Novotná
Marie, Ševčíková Anna. Věříme, že se jim v prostorném kravíně bude dobře pracovat
a že budou mít úspěchy.
V JZD nebylo žádných událostí. Nejlepší pracovnicíe byla Františka Študentová,
ošetřovatelka prasnic. Do JZD přibyli dva noví členové: Chodil Josef a Miloš Zelinka.
ROK 1971

V roce 1971 obec Daskabát získala v celostátní soutěži o vzhled
obcí 2. místo. V té době bylo v obci 160 domů a žilo zde 900 obyvatel. Dnes je to 211
domů s 612 obyvateli.
turistický ruch Restaurace U Matesa je lákavým zastaveníčkem pro naše turisty i pro cizince. Každý den stojí podél silnice
dlouhá řada aut, která svědčí o tom, že U Matesa je zase plně
obsazeno. Restauraci navštívili už téměř všichni českoslovenští herci i zpěváci. Ďábelský guláš je lákavou pochoutkou pro
unavené turisty. Každému se zde líbí a rád se zastaví. Vedoucí
Josef Zdařil je bystrý, pohotový. Vždy s humorem a přívětivě se
chová i všech dvacet zaměstnanců restaurace.
zvláštní události

ROK 2011
Vojenské lesy a statky Lipník n. B. postavily na východním konci obce Daskabát na trase cyklostezky směrem na Velký Újezd odpočinkovou lavičku pro cyklisty
i pěší. Lavička byla obci věnována jako dar.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021
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z našich kronik…

obrazem

Školní rok 1949/1950? Na zadní straně pohlednice je napsáno věnování:
Na památku ze 3 oddělení národní školy uč. Antonín Pacák
1. řada zleva: Kubíček Jiří, Niesner Bohuslav, Melničuk Ladislav.
2. řada zleva:	Klimešová Marie, Niesnerová Helena, Drexlerová Svatava, Zlámalová
Marie, Kubešová Marie, Zavadilová Františka (učitelka), Pacák Antonín (řídící učitel), Skopalová Marie, Niesnerová Marta, Mádrová Věra,
Žáková Růžena a Zelinková Ludmila.
3. řada zleva:	
Hansman Milan, Zendl Josef, Veiser Leopold, Kořínková Jarmila,
Batorková Květoslava, Bednařík Miroslav, Dostál Břetislav, Klimeš
Václav a Chodil Ludvík.
Díky mnohým občanům
obce a tehdejšímu
tajemníkovi panu
Milanu Gränzerovi byly
odpracovány stovky
brigádnických hodin na
výstavbě školy, školky,
samoobsluhy, hasičské
zbrojnice, klubovny pro
mládež, klubovny pro
chovatele, restaurace,
hřiště a dalších objektů.
Poznáte pracanty?
/ 12 /
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Pohled do uličky k dolnímu rybníku –
v roce 2021 a v roce 1981. Studna před
Gregorovým domem je dnes bez pumpy
mezi vzrostlými tújemi nevyužívána.

Gregorův dům před demolicí – podzim 1981

Současný pohled

Dámy: zleva dole: Kubešová M., Metelková M., Kubíčková M.
zleva nahoře: Niesnerová V., Zdařilová L.,
Horylová V., Švarcová M.
Husaři:
zleva dole: Vraj L., Palík S., Niesner B.,
Hrálo se i divadlo. Fotografie z divadelní- zleva nahoře: Šesták Z., Smékal F.,
ho představení Dámy a husaři.
Zatloukal M.
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 1/2021
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Vážení občané,
firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
provede v naší obci ve dnech
16. 4. a 17. 4. 2021
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů.
1. Velkoobjemové odpady jsou – výrobky ze dřeva, skla,
keramiky, porcelánu, plastů a textilu. Patří sem např. i starý
nábytek, matrace, apod.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. umístí
v pátek 16. dubna 2021 velkoobjemové kontejnery na
stanoviště u obecního úřadu. Svoz těchto kontejnerů bude
v sobotu 17. 04. 2021 dopoledne.
2. Nebezpečné odpady jsou – autobaterie, ostatní baterie,
zbytky barev a laků, obaly od barev a laků, rozpouštědla,
tužkové a knoflíkové baterie, zářivky a výbojky, staré léky,
televizory, ledničky a monitory, použité oleje a ropné
produkty, textil znečištěný těmito produkty. Svoz těchto
nebezpečných odpadů bude proveden v naší obci v sobotu
17. dubna 2021 na stanovišti u obecního úřadu od 11:30 do
11:45 hodin.
Žádáme Vás, abyste ve výše uvedenou dobu donesli
nebezpečný a velkoobjemový odpad na určené stanoviště.
Žádáme Vás o přesné rozdělení odpadů tak, aby ve
velkoobjemových kontejnerech nebyl nebezpečný odpad.
Luděk Melničuk
starosta obce Daskabát
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Tajenka
nejen

pro děti
Sestavila: Tereza Studená
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Hmyz, který si staví hromádky z jehličí
Plod jehličnatého stromu
Mužské jméno – 13. 6.
Visí nám to na okně
Klaun jinak
Ochrana před deštěm
Nádoba, ve které nám doma plavou rybičky
Suchá tráva
Nutnost při zastavení lodi
Dopravní prostředek k převážení více osob
Věc, která nás nutí se probudit
Alena domácky
Pomocník na poli
/ 15 /
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Kalendář svozu odpadu 2021
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 komunální odpad + papír kontejnery
komunální odpad + papír kontejnery
 plasty přímo od domu + kontejnery
plasty přímo od domu + kontejnery

Hasiči pomohli s úpravou rybníka k bruslení

kalendář akcí 2021
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 2021
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 1/2021 vydáno dne 31. 3. 2021, 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: podatelna@obecdaskabat.cz
či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 6. června 2021

