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slovo starosty
Vážení spoluobčané,

máte před sebou čtvrtletník Otěhřibu. Poslední číslo, na kterém se podílí dosluhující
zastupitelstvo. Jak jistě víte, za několik málo dní budou v naší obci probíhat volby do Senátu Parlamentu České republiky a do obecního zastupitelstva. Další čísla Otěhřibu již
budou vycházet pod záštitou nového, vámi zvoleného zastupitelstva, které se rozhodne,
zda v jeho tvorbě bude pokračovat, či ne.
Nyní je na čase poděkovat všem, kteří se podílí na jeho tvorbě od prvního písmenka
až po poslední sponku ve vazbě.
Stávajícímu zastupitelstvu končí volební období prvním dnem voleb. Pokud ho mám
ohodnotit jako ve škole, tak je to na výbornou. Děkuji tedy z pozice starosty obce končícímu zastupitelstvu za příkladnou práci, aktivitu, vstřícnost a ochotu. I v minimálním
počtu dokázali zabrat a pomoci obci.
Do obecních voleb v obci Daskabát jsou registrovány dvě kandidátní listiny. Prosím
vás, voliče, přijďte k volbám a zvolte si do zastupitelstva ty zástupce, ve které máte důvěru.
A nyní mi dovolte pár slov o tom, co se nám ještě před koncem volebního období
podařilo zajistit či uskutečnit. Podařilo se nám na hřišti zajistit stavbu velkokapacitního
stanu. Stan má rozměry 16×6 m, je opatřen logem obce a měl by sloužit od jara do podzimu. Pod stan budou umístěny nové sady – stůl + dvě lavice s opěrkou. Předpokládám,
že stan doplníme i o osvětlení v nočních hodinách. Financování tohoto stanu zajistila
obec Daskabát z vlastního rozpočtu. V současné době je podána žádost na dotaci na
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o finanční podporu nákupu tohoto stanu.
Stejně jako v minulém roce, kde jsme uspěli v programu na podporu spolkové činnosti.
Pořízení stanu stálo necelých 233 000 Kč.
Během měsíce září či října budou zrekonstruovány dveře v místní kapličce. S pomocí
dotace ministerstva zemědělství.
Na začátku a konci obce jsou umístěny zásobníky reflexních nálepek pro chodce,
o kterých jsme vás již informovali v minulém čísle Otěhřibu. V současné době jsou
prázdné, pracujeme na zajištění nové dodávky reflexních nálepek. Prosím všechny, používejte je na účel, ke kterému jsou určené. Lepení po sloupech, značkách a zábradlích
neplní ten správný účel, ztrácí smysl a může mít za důsledek ukončení této podpory, která slouží nám všem. Děkuji za pochopení.
pokračování na str. 2

Podařilo se nám během prázdnin vyjednat větší kapacitu boxu Zásilkovny na parkovišti u starého obchodu. Vzhledem k vytíženosti schránek byl před několika týdny
rozšířen na dvojnásobek původní kapacity.
Dále pár informací k akci „Chodník Ruská“. Na této nekončící stavbě se podařilo dokončit přeložku inženýrských sítí společnosti CETIN. Vzhledem k požadavku dodavatelské firmy Modos, spol. s r.o., na navýšení ceny za dílo se nám nepodařilo toto navýšení legitimně zdůvodnit – vykomunikovat se zhotovitelem a celá zakázka končí výpovědí
ze smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Obec Daskabát tedy zadala Agentuře pro rozvoj
střední Moravy pokyny na opakování výběrového řízení na nového zhotovitele zakázky.
Chtěl bych vás informovat o možnosti rozvozu obědů pro seniory. Rozvoz zajišťují
obecní pracovníci. Oběd si stačí objednat v jídelně ZŠ Daskabát dle aktuálního jídelníčku a obecní pracovníci ho následně distribuují na vámi uvedenou adresu. Služba je
dostupná pouze pro seniory.
A v neposlední řadě bych chtěl jménem celého zastupitelstva poděkovat kronikářce
paní Blance Plošticové za krásnou a vzornou práci při vedení kroniky obce.
Pěkné babí léto všem!
Luděk Melničuk, starosta obce

informace pro občany
OBĚDY PRO SENIORY

Senioři naší obce mají možnost objednat si obědy v jídelně základní školy.
Obecní pracovníci zajistí jejich rozvoz na vámi uvedenou adresu.

OBECNÍ KNIHOVNA

PODZIM 2022

Obecní knihovna je po
prázdninách opět v provozu
od 5. září 2022 v obvyklém
čase – každé pondělí
od 15.30 do 18.00 hodin.
Registrační poplatek
činí 50 Kč/rok.
Informace o akcích
v knihovně naleznete vždy
na stránkách obce v záložce
Knihovna a na vývěsce před
obecním úřadem.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Malí (větší)  čtenáři pomohli
knihovnu po prázdninách uklidit…
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Volební místností
v obci Daskabát

je zasedací místnost v budově
obecního úřadu a volbu lze
provést:

v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.
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@obecdaskabat.cz.
Zároveň tedy probíhají i volby do Senátu Parlamentu ČR
(úplně stejný termín i čas) – I. kolo.
Případné II. kolo proběhne 30. září a 1. října 2022.

KANDIDÁTNÍ STRANY OBCE DASKABÁT

Daskabát 2022
1. Luděk MELNIČUK
49 let, starosta, Daskabát
2. Ing. Gabriela KUBEŠOVÁ
38 let, nyní mateřská dovolená,
Daskabát
3. Ing. Petr SIKORA
53 let, státní zaměstnanec, Daskabát
4. Miluše ANDĚLOVÁ
64 let, důchodkyně, Daskabát
5. Petr HARAZIN
36 let, OSVČ, Daskabát
6. Hana KVAPILOVÁ
38 let, fakturantka, Daskabát
7. Dana GREGOROVÁ
52 let, obchodní referent, Daskabát
8. Zdeněk KNÁPEK
57 let, finanční ředitel, Daskabát
9. Zdeňka CHODILOVÁ
54 let, mezinárodní pokladní,
Daskabát
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DÁŠ KABÁT
1. Ing. Vladimíra DRÁBKOVÁ
36 let, referent dotací, nyní mateřská
dovolená, Daskabát
2. Bc. Jiří KAŠPAR
32 let, stavbyvedoucí, Daskabát
3. Jaroslav ŠESTÁK
44 let, obchodní zástupce, Daskabát
4. Mgr. Jitka GRYGAROVÁ
34 let, tlumočnice a překladatelka
německého jazyka, Daskabát
5. Roman MELNIČUK
53 let, elektrotechnik, Daskabát
6. Miroslav ŠEVČÍK
64 let, důchodce, Daskabát
7. Stanislav SMOLKA
42 let, voják z povolání, Daskabát
8. Eva HUDCOVÁ
50 let, účetní, Daskabát
9. Vladimír SMÉKAL
32 let, řidič z povolání, Daskabát
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 ÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Z
ŠKOLA DASKABÁT
„A je
vymalováno…!“
…a musíme říct, že krásně!
Přes léto nám chlapci z obce vymalovali šatnu mateřské školy a moc jim za to
děkujeme! Paní malířka Jana Kučová Šemberová vybrala krásnou podkladovou barvu, na kterou namalovala rozkvetlé stromy,
které působí v šatně klidným a příjemným
dojmem. Myslíme, že se dílo podařilo! Paní
malířka nám po dobu tří let namalovala na
stěny krásné obrázky, nejprve v herně, pak
ve třídě, v jídelně a tohle léto i v šatně a koupelně.
Nejenom na krásné obrázky na stěnách
se můžete přijít do školky podívat v říjnu
tohoto roku, kdy se uskuteční Den otevřených dveří.
V září děti čeká přírodovědný program s paní Pacovskou, v říjnu Dýňování s rodiči, v listopadu divadélko s panem Tarabou… Více akcí najdete na stránkách školy
v odkazu Mateřská škola.
Všem dětem, rodičům a prarodičům přejeme krásný vstup do nového školního
roku.
Kolektiv MŠ
Ve školním roce 2022/2023 nastoupilo do základní školy 20 žáků, do
mateřské školy je zapsáno 25 dětí.
Provoz mateřské školy byl zahájen
29. srpna 2022 v běžné provozní době
a s dvěma novými pedagogickými pracovnicemi, paní učitelkou a asistentkou pedagoga.
Slavnostní zahájení školního roku
základní školy se uskutečnilo 1. září
2022 za účasti rodičů žáků prvního ročníku, žáků, zaměstnanců školy a pana starosty.
Po úvodních proslovech byly představeny dvě nové paní učitelky základní školy.
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Prostory školní družiny byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem a oblíbenými stavebními kostkami. Děti se
mohou těšit na pestrou nabídku činností jak ve vnitřních prostorech školy, tak
i venku na zahradě, na hřišti nebo v lese.
Bývalá počítačová učebna v prvním
poschodí základní školy byla přeměněna v příjemnou učebnu pro menší počet
žáků. Provedly se i drobné úpravy na hygienických zařízeních.
Nabízíme i možnost přihlásit se do zájmového vzdělávání. V nabídce uvádíme
kroužek florbal, keramika a pohybově taneční.
Naše škola poskytuje zázemí i pro mladé myslivce z Daskabátu Veverky.
Chci poděkovat za podporu ve školní práci a pomoc při opravách nebo zvelebování prostor naší
školy, základní i mateřské, které probíhaly
o prázdninách.
Hodně štěstí v novém
školním roce.
Mgr. Eva Maršálková,
ředitelka ZŠ a MŠ
Daskabát
Základní škola a mateřská škola Daskabát, p. o.

pořádá ve dnech 19. 9.–23. 9. 2022

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Balíky svázaného starého papíru můžete ponechat u zadních dveří školy
(výdejna) ve dnech 19. 9.– 23. 9. 2022 v době od 7.00 do 18.00 hodin.
Žáci ZŠ a děti z MŠ (rodiče) mohou papír přinést do školy či školky.
Do školního sběru papíru patří:
papír, letáky, noviny, časopisy, knihy a sešity bez desek.
Do školního sběru papíru nepatří:
karton, dutinky (role), ubrousky, plata od vajec.

WWW.ZSMSDASKABAT.CZ
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 ROUŽEK MLADÝCH MYSLIVCŮ
K
VEVERKY Z DASKABÁTU
Veverky v novém školním roce 2022/2023 zahájily první informační schůzkou 14. září v klubovně. Byly pozvané děti i rodiče. Domluva byla o podmínkách kroužku, schůzkách, akcích,
které proběhnou během roku. Kroužek bude každou středu v klubovně nebo venku, podle počasí. V případě, že kroužek nebude, budou
rodiče včas informováni od vedoucích e-mailem nebo sms.
Malé Veverky povede Kateřina Piková. Schůzky budou od 15.30 do 17.00 hodin
a mohou se přihlásit děti předškolního věku až do 2. třídy základní školy.
Velké Veverky povede Zdeňka Chodilová a schůzky budou od 15.30 do 17.30 hodin. Mohou se přihlásit děti, které navštěvují třetí až devátou třídu základní školy.
Za KMM Veverky Zdeňka a Kačka

22. června jsme se s Veverkami sešli před letními prázdninami naposledy. Předprázdninovou rozlučku jsme měli stylovou s malou mysliveckou stezkou, na které děti
v týmech soutěžily. Na všechny kromě hravého odpoledne čekala i malá
odměna.
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LETNÍ AKTIVITY MYSLIVCŮ Z DASKABÁTU
Červenec a srpen jsou měsíce
srnčí říje, myslivci tak tráví velkou
část svého času v honitbě pozorováním srnčí zvěře. Mnohdy jsme tichými svědky milostného namlouvání.
Letní měsíce jsou i dobou vyzrávání
a sklizně polních plodin. Je si toho vědom nejen zemědělec, ale i zvěř. Proto nedílnou součástí práce myslivců
je ochrana polních plodin proti škodám způsobeným zvěří. Naši myslivci na několika lokalitách instalovali zradidla – pachové ohradníky
s cílem odradit zvěř od spásání obilí
a kukuřice. Na exponovaných místech byly umístěny mobilní posedy
a myslivci se střídali „na stráži“.
Vzhledem k vysokým teplotám
a velkému suchu, kdy vyschla koryta
potoků, myslivci instalovali v honitbě na několika místech provizorní
přenosná napajedla, která byla pravidelně
plněna čerstvou vodou.
Poslední srpnovou neděli myslivci HS
Daskabát uspořádali Svatovavřinecké hody.
Akce se konala v objektu bývalého kravína. Připravena byla řada zvěřinových specialit a bohatá tombola. Kroužek mladých
myslivců Veverky z Daskabátu připravil
pro malé i velké návštěvníky doprovodný program s malou výstavou exponátů,
vědomostními kvízy a dílničkou pro děti.
Ornitoložka Katka Ševčíková dětem ukázala odchyt a kroužkování ptáků, které doplnila hezkým a poučným komentářem.
K dispozici byla vzduchovková střelnice, o kterou se postarali členové JSDH Daskabát. V odpoledních hodinách vystoupili myslivečtí trubači Podhoran. Počasí vcelku
přálo, účast veřejnosti byla hojná a děti i dospělí si odpoledne jistě užili. Myslivci
děkují všem pomocníkům za spolupráci. Myslivosti zdar!
-tpFotografie na této straně Matěj Pika
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MLADÍ HASIČI DASKABÁT
Léto u mladých hasičů
S končícím létem se
blíží ke konci také soutěžní
sezona mladých hasičů. Mnozí naši svěřenci
získávali první zkušenosti v kategorii starších, což neznamená, že by měli snad delší
hadice nebo studenější vodu, ale disciplíny
jsou náročnější, časy rychlejší a konkurence
větší.
Místo medailí jsme sbírali hlavně zkušenosti, a to nejen ve Hře Plamen, ale třeba
i v netradiční noční soutěži v požárním útoku. Jsme moc rádi, že po dlouhé covidové
pauze nepřestaly závody děti bavit, a ještě více nás těší zájem nováčků o požární sport,
kteří posílili náš kolektiv loni na podzim a během jara.
Velkému zájmu se těší rovněž letní příměstský tábor pro mladé hasiče, který se
konal v červenci. Oproti loňskému nultému ročníku se nám podařilo navýšit kapacity.
Táboru se účastnilo čtyřicet dětí nejen z kroužku mladých hasičů z Daskabátu a Velkého Újezdu, ale také nehasiči.
Zkušení vedoucí si pro naše malé i velké táborníky připravili spoustu her s hasičskou tematikou a nechyběly ani ukázky zdravovědy a požární techniky. Samozřejmostí

byl také výlet, tentokrát do nedalekých Mrskles. Tamní bunkr z období studené války
nám poskytl příjemný únik před horkým letním počasím, a navíc jsme se dozvěděli
něco zajímavého z historie. Počasí nám letos opravdu přálo. Záložní prostory tělocvičny, kam bychom se mohli schovat před nepřízní počasí, nebyly třeba. Vystačili jsme si
s areálem na hřišti a okolními lesy. Tedy s tím, co z nich zbylo. Pevně věříme, že zájem
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o příměstský tábor na Daskabátě nezmizí jako ty lesy a že příští rok si opět užijeme
spoustu legrace na již třetím ročníku.
Od trénování s vodou si teď dáme zase na chvíli pauzu a budeme se připravovat na
závod požárnické všestrannosti, který odstartuje nový ročník Hry Plamen. Na třetí podzimní státní svátek, tedy 17. listopadu, bychom rádi uspořádali pro děti turnaj ve stolním
tenise. Loni putovní pohár skončil v Újezdě a tak je třeba pokusit se dostat ho zpět.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů přes prázdniny také nezahálela a zasahovala
dvakrát u likvidace sršňů, jednou u požáru lesa a požáru automobilu. Z dotačního
programu se podařilo pořídit vybavení pro zásah s motorovou pilou. Kvalifikaci pro
její obsluhu získali někteří členové na školení již loni. Přeji vám krásný konec léta
a sílu do dalších dní.
Ohni, velké vodě a bodavému hmyzu zmar!
Za kolektiv vedoucích Jakub Niesner

DASKABÁTSKÁ DRAKIÁDA
V NEDĚLI 25. 9. 2022 OD 10.00 HODIN
NA LOUCE ZA ŠKOLOU
VLASTNORUČNĚ VYROBENÍ DRACI VÍTÁNI.
DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ PŘIPRAVEN

S angličtinou na prázdniny

NÁHRADNÍ PROGRAM S VÝTVARNÝM
TVOŘENÍM V OBECNÍ KNIHOVNĚ.
KONTAKT: 736 628 453, ekozaba@seznam.cz

Před prázdninami jsme pro děti uspořádali zábavné odpoledne s rozšířením aktivní anglické slovní zásoby. Děti se nenásilnou
formou naučily nová slovíčka, která si hned vyzkoušely v praxi, když jsme chtěli projít
například londýnskou zoo. Slovíčka a fráze se nám hodily při hře Kudy kam. Za hravé
pojetí výuky angličtiny děkujeme lektorce Hance Kašparové. Akci jsme pořádali v rámci projektu Podpora zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji
Bystřička, o.p.s. Dětem se odpoledne s angličtinou moc líbilo, určitě budeme v pořádání
workshopů pokračovat.
-kpDASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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ČINNOST SPOLKU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
Minule jsem vás seznámila s plánem akcí do konce roku. V červnu se šest členek
vlakem účastnilo pobytu v Českém ráji na Malé Skále. Navštívily jsme Skalní hrad,
který byl založen ve 14. století rodem Valdštejnů. Jsou zde samé skály s krásnými
vyhlídkami do kraje. Poté jsme šly ke zřícenině hradu Fryšták. Další den opět několik kilometrů lesem a průlezy ve skalách. Bylo to dost náročné. Podívaly jsme se do
Turnova, kde je muzeum drahokamů. V Jablonci nad Nisou jsme navštívily muzeum
bižuterie a foukaných vánočních ozdob. Prohlédly jsme si zámek Sychrov a zámek
Hrubý Rohozec. Užily jsme si hodně nachozených kilometrů a krásných zážitků.
24. srpna 2022 se uskutečnil autobusový zájezd. O čerstvé zážitky se chci s vámi
podělit. Z Daskabátu a Velkého Újezda jsme zamířily do Šternberka, kde jsme zajistily prohlídku v muzeu času. Budova je z 15. století a je opravená. V 1. poschodí najdete
povídání o sluneční soustavě, cestu vesmírem, čas plynoucí v kalendářích, tajemství
střídání dne a noci či ročních období. Vše je vyjádřeno v obrazech.
Ve druhém poschodí jsou nejstarší hodiny, hodiny nástěnné, stojací, stolní, kapesní, stroje věčných hodin, mechanické… Je zde původní podoba olomouckého orloje
z 19. století. Ukázky vídeňských či židovských hodin. Do hodinářské historie se zapsala Chronotechna, ta vyvážela výrobky do celého světa a vychovala novou generaci
hodinářů.
Plni dojmů jsme pokračovaly na hrad Sovinec. Hrad byl založen bratry Vokem
a Pavlem roku 1329–1332, rody se zde střídaly. V 17. století získal hrad Řád německých rytířů. A rokem 1945 byl zestátněn
a od roku 1965 patří do správy bruntálského muzea. Jsou zde pravidelně pořádány
kulturní sokolnické akce, šermířské souboje, divadelní vystoupení a hodně akcí
pro děti. Hrad nás zaujal svou rozlehlostí.
Má pět nádvoří s ochozy a vyhlídkami.
Průvodkyně v dobovém oblečení byla velmi půvabná. Po výborném obědě v hradním šenku jsme pokračovaly na plánovanou prohlídku do Jiříkova, kde řezbář pan
Halouzka a synové ve venkovním i krytém
areálu vystavují přes 250 dřevěných soch
zvířat, ptáků a plazů. Zaujal nás betlém
v životní velikosti. V areálu je velké vyžití
pro děti, kolotoče s vyřezávanými zvířátky, zvířecí houpačky, skluzavky, vodopád
a stádo živých daňků. Pokračovatelé pana
Halouzky jsou dva synové, uvidíme, jak za
/ 10 /
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pár let přibudou další zvířátka.
Poslední zastávka byla Paseka – arboretum Makču –
Pikču, kde ing. Slabý
přetvořil stavební suť
ze skládky na krásné
arboretum, v němž
jsou osvícené kamenné zídky a 3200
rostlin, keřů a stromů. Na jaře rozkvétají cibuloviny,
skalničky, kaktusy,
terasovité vřesovce.
Rostliny tu kvetou
od jara do podzimu,
mnozí z účastníků si
přivezou rostlinky,
které si zakoupili. Po
nádherném dnu plni
zážitků se vracíme
domů. Snad jsem
čtenáře svým vyprávěním nenudila.
Teď nás čeká 21. září 2022 – společné setkání v restauraci na náměstí ve Velkém
Újezdě a vycházka na hrad Helfštýn. Do konce roku plánujeme ještě nějaké akce,
snad nám vyjdou.
Přejeme všem krásný podzim ve zdraví a dětem s radostí nástup do školy a školky.
Za výbor SPCCH Dokoupilová Marie

Bowling
Fitness | Wellness
Daskabát 161 (budova bývalé Jednoty)
Bližší informace na tel. čísle: 602 269 503 nebo www.bwfdaskabat.cz
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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z našich kronik…
ROK 1922
Jako jinde, tak i v Daskabátě bylo
uvažováno v tom, jak uctíti nejlépe památku obětí
světové války, které svou smrtí svobodu naši vykoupily. Dělnická jednota usnesla se postaviti na jejich památku pěkný symbolický pomník. Byl pro tento účel
zvolen zvláštní komitet. Předsedou jeho byl p. Frant.
Ševčík č. 73, jednatelem Josef Metelka a pokladníkem
Bohuslav Tomeček. Postavení pomníku bylo zadáno
sochaři Vincenci Palíkovi z Tršic, za 5 000 Kč. Při
stavbě pomníku konali práce zdarma: Ant. Enenkl, Zedek Frant., Nádvorník Frant.
č. 14 a 15, Zdařil Štěpán a Ševčík Frant. č. 73. Každý z nich poskytl zdarma povoz na
potřebný materiál. Stromky kol pomníku sázeli: p. F. Klimeš, Ševčík Frant. č. 73 a Zedek Frant. Stromky, sochy a latě na ohradu darovala správa kapitulních lesů ve Vel.
Bystřici. Ostatní výlohy kryty byly výnosem z divadelních her a zábav, dobrovolnými
dary, jakož i darem obce v obnosu 1 500 Kč.
Odhalení pomníku konalo se koncem června 1922 za účasti všech místních spolků, školních dítek a občanstva.
pomník padlých

ROK 1932
Poměry politické doznaly tohoto roku velké změny.
Dne 28. února konaly se obecní volby. Postaveno bylo 5 kandidátních listin:
1. Kandidátní listina českoslov. soc. dem. strany
2. Kandidátní listina republikánské strany
3. Kandidátní listina čsl. strany lidové
4. Kandidátní listina strany domkařsko-dělnické
5. Kandidátní listina živnostensko-zemědělské skupiny
Volby dopadly následovně:
Oprávněných voličů bylo................................321
Volilo.................................................................309
Platných hlasů..................................................308
Neplatných hlasů................................................. 1
Z toho obdržely při volbách:
1. českoslov. soc. dem. strana 79 hlasů, 4 mandáty
2. republikánská strana 70 hlasů, 3 mandáty
3. čsl. strana lidová 75 hlasů, 4 mandáty
4. strana domkařsko-dělnická 30 hlasů, 1 mandát
5. živnostensko-zemědělská skupina 54 hlasů, 3 mandáty
Dne 17. března konány volby starosty a zvolen starostou obce p. Eduard Gregor.
poměry politické
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slovem
ROK 1952
Byl rokem střední výnosnosti. Teplota i vodní srážky byly v jednotlivých ročních
obdobích celkem normální, takže ani v úrodě nebylo zvláštností.
ROK 1962
Snad žádný rok nebylo jaro tak ošklivé jako letos. V dubnu se sice ukázalo
týden pěkné počasí, ale to bylo všechno. Celé jaro bylo deštivo. Pršelo bez přestání,
rychlé tání sněhu na horách zavinilo, že u nás ve vsi byly velké záplavy. Směrem od
Varhoště směrem k dolnímu rybníku bylo jedno velké jezero. Voda prorvala hráze
horského potoka a valila se mocným proudem přes lesy a pole k nám do vsi. Trvalo
to jen několik dní, ale nadělala nesčetných škod. Lidé měli plné sklepy vody, na polích
byly velké nánosy kamení a písku. V době záplav přijeli členové státní komise pro
meliorace a odvodňování. Na podzim začala se provádět velká státní akce regulace
vody v ceně 2 000 000 Kčs, kterou platí stát.
Sloužit bude k odstranění záplav a naopak budou zde zátarasy, které zadrží vodu
pro zavlažování v době sucha. Stavba této regulace je naplánována na tři roky a rychle
pokračuje. Vede z horského potoka, kolem samoty Kramlova, směrem ke kravínu
a dále ke Kocourovci a Velké Bystřici, kde bude svedena do dolního toku.
počasí

výstavba

V říjnu byla otevřena nová samoobsluha potravin. Byla
zřízena ze staré prodejny. Je velmi pěkná
a účelná. Jsou s ní spokojeni všichni občané
i její zaměstnanci.
ROK 1972
kurz kosmetiky

Protože je naše
obec v kraji nejkrásnější, musí v ní žít
krásné ženy. Český svaz žen uspořádal kurz kosmetiky. Pozval zkušenou pracovnici
z kosmetického ústavu z Olomouce, aby ty naše dívky a maminky okrášlila, naučila
je tajemství sametové pleti a hebkých vlasů. Ženy a dívky se sešly po pracovní době
v kulturním domě. Odbornice je svýma něžnýma rukama upravila, i když uznala, že
jsou všechny naše ženy už od přírody krásné…
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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z našich kronik…

1. řada zleva: Zbyněk Šiška, Petr Zatloukal, Radek Malíšek, Dalibor Šiška, Milan
Šťastný a Jan Šesták
2. řada zleva: Jaroslav Šesták, Aleš Rokyta, Jiří Košťálek, Ladislav Zehnula, František
Dostál, Petr Zdařil, Pavel Rokyta, Josef Ploštica, Antonín Řeháček, Zdeněk Gregor,
Rostislav Štafa, Milan Špak, Pavel Rokyta a Josef Koky z Velkého Újezda.
Vsobotu 6. června 1992 proběhlo na místním hřišti fotbalové utkání svobodní
a ženatí, horňáci a dolňáci z Daskabátu. Utkání letos poprvé organizoval a také sponzoroval Jan Šesták, majitel Motorestu Čenda. Pro všechny hráče připravil malé pohoštění ve svém podniku.
Začátek zápasu stanovený na 16. hodinu byl stále následkem trvalého a hustého deště
odkládán. Teprve před pátou hodinou odpoledne, kdy déšť na malou chvíli ustal, dal rozhodčí Jaroslav Šesták pokyn k zahájení zápasu. Jen co se ozvala píšťalka rozhodčího, začalo pršet znova. Přítomní diváci se ve většině rozprchli domů, avšak fotbalisté vedli svůj
zápas bez přerušení dál. Kdo z diváků zůstal, na vzrušující podívanou dlouho nezapomene. V hustém dešti nebylo vidět z jedné strany hřiště na druhou. Kluzká tráva, obrovské
kaluže vody zasypané pilinami a fotbalisté promočení skrz na skrz se nedokázali udržet
na nohou. Rozběhnout se nebylo možné a odkopnutí míče či bránění soupeři v přihrávce
působilo jako cirkusová podívaná. Hráči padali jeden přes druhého… Středem pozornosti se během zápasu stal horňák František Dostál. Hrál v teniskách, a to bylo příčinou,
že padal tak často a tak komickým způsobem, že i jeho spoluhráči či soupeři padali kolem
něj v záchvatech křečovitého smíchu jako zralé hrušky za největší vichřice. Jen se pokusil
vstát, už zase ležel. A s ním i polovina hráčů. Zápas odehrál více méně na zemi.
Ve druhé polovině už nikdo nevěděl, kdo je kdo. Jeden druhého nepoznal. A pokud
ano, tak jen podle hlasu nebo objemu břicha. Obaleni blátem a pilinami vypadali všichni
hráči stejně. Zápas nakonec skončil nerozhodně 7:7, zřejmě po tajné vzájemné dohodě.
Po ukončení zápasu se všichni společně odebrali k hostině do Motorestu Čenda.
/ 14 /
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obrazem

ROK 1992 Kuchařka Jiřina Rychlá
a pomocnice Hana Minxová připravují
knedlíky k obědu.
 Jídelní lístek z roku 1992 Motorestu
Čenda.


Učitelé a žáci 1.–4. ročníku
Základní školy v Daskabátě
šk. rok 1991–1992

1. řada zleva: Stanislava Štěpánová, Zuzana Ševčíková, Jana Koldová, Eva Zatloukalová, Kamil Krejčí,
Václav Drábek, Darina Palíková, Karolína Plošticová, Gabriela Miklíková, Vlastimil Smékal, Šárka Novotná, Ivana Mádrová, Tomáš Břenek, Pavel Rokyta
2. řada zleva: Alena Zedková, Leona Liberová, Ivana Ševčíková, Jaroslav Chodil, Jiří Zatloukal, Milada
Zápotočná, Libuše Pastyříková, Pavel Čabelický, Jiří Dressler, Michal Smékal
3. řada zleva: učitel Pavel Kubes, vychovatelka ve šk. družině Božena Šianská, Vlasta Štěpánová, Veronika Horylová, Lenka Mádrová, Jana Laštůvková, František Gregor, Tomáš Zendl, Jan Zdařil, Martin
Palík a ředitel školy Lubomír Malíšek.
z našich kronik zpracovala blanka plošticová
DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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ohlédnutí za kulturními akcemi
fotoreportáž

Milí spoluobčané, úžasní soutěžící, všichni naši sponzoři, naše skvělá poroto, lidičky
z okolních obcí a také všichni, kteří jste se podíleli na přípravě této akce. Chtěla bych vám
všem od srdce moc poděkovat za vaši obrovskou podporu a překrásný 5. ročník Gulášfestu na hřišti 17. července. Byli jste úžasní, děkuji vám všem, budu se na vás těšit na
další akci na hřišti v Daskabátě.
Máša Šťastná
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ohlédnutí za kulturními akcemi

V neděli 28. srpna 2022 v areálu
Cow House Daskabát proběhly
Svatovavřinecké hody.

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022
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ohlédnutí za kulturními akcemi
fotoreportáž

V sobotu 3. září 2022 navštívilo přes 140 dětí z Daskabátu a blízkého okolí již tradiční
Pohádkový les. Je vidět, že akce spolku Občanů a sousedů se těší velké oblibě.

Fotodokumentaci z této i dalších akcí najdete na:
https://obecdaskabat.rajce.idnes.cz
/ 18 /

DASKABÁTSKÝ ZPRAVODAJ 3/2022

ohlédnutí za kulturními akcemi

Posezení na hřišti je díky novému
velkokapacitnímu stanu, který nahradil
starou kolibu, příjemnější. 
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Kalendář svozu odpadu 2022
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

 komunální odpad
komunální odpad
odpřímo
domu
plasty a papíry
od domu + kontejnery
 plasty – Vpřímo
 papír – přímo od domu + kontejnery
bioodpad kontejnery – na výzvu celoročně

kalendář akcí 2022

• Knižní bleší trh – Obecní knihovna
• Lampionový průvod – EKOžába, z. s.
LISTOPAD • Deskohraní – Obecní knihovna
• Rozsvícení vánočního stromku na hřišti
• 25. 11. Rozsvícení vánočního stromku u OÚ
PROSINEC
• Poslední leč – Honební společenstvo Daskabát
• Adventní koncert
• Vánoční tvůrčí dílna – EKOžába, z. s.
• Vánoční čtení – Obecní knihovna
• Výstava betlémů v kapli sv. J. Nepomuckého
• Silvestrovská oslava Na Hřišti
ŘÍJEN

Termíny jednotlivých akcí budou včas zveřejněny

lampionový průvod

Vážení občané,

neděle 30. 10. 2022

firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.,
provede v naší obci ve dnech 23. a 24. září 2022
sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů.

17.30 hod. sraz na hřišti
masky vítány, opékání špekáčků (zajištěny), malování na obličej

18.30 hod. odchod průvodu
čas orientační – po setmění, trasa bude vyznačena „dýňáky“

za deště se akce nekoná!
kontakt: 736 628 453, ekozaba@seznam.cz

PŘEDPLATNÉ Otěhřibu
Vážení čtenáři, 4 čísla zpravodaje Otěhřib si
můžete předplatit osobně na obecním úřadě
nebo částku 40 Kč uhradit na BANKOVNÍ
ÚČET 1810476339/0800
variabilní symbol: vaše číslo domu do poznámky: Otěhřib + vaše jméno. Otěhřib vám
bude dodáván do schránky.
Zpravodaj si můžete také zakoupit na obecním
úřadě a v obecní knihovně.

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 23. září 2022 velkoobjemové kontejnery na
stanoviště u obecního úřadu. Svoz těchto kontejnerů bude
v sobotu 24. září 2022 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
24. září 2022 na stanovišti u obecního úřadu od 10.15
do 10.45 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
Luděk Melničuk
starosta obce Daskabát

Redakční rada čtvrtletníku Otěhřibu DĚKUJE všem svým
čtenářům a odběratelům za přízeň.
Daskabátský zpravodaj Otěhřib, číslo 3/2022 vydáno dne 16. 9. 2022, periodický tisk územního samosprávného celku obce
Daskabát, čtvrtletník, registrován pod číslem MK ČR E 22075, vydává Obec Daskabát, Daskabát 35, 772 00, IČ: 00635359.
Redakce: Zdeňka Chodilová, Blanka Plošticová a Ing. Gabriela Kubešová, tel.: 777 632 491. Příspěvky zasílejte na:
Z.Chodilova@seznam.cz či písemnou formou na obecní úřad. Termín uzávěrky dalšího čísla je 4. prosince 2022.

