Damníkovský zpravodaj zima 2010
V ážení spoluobčané,
dostává se Vám poprvé do ruky zpravodaj v novém kabátu. Naším přáním je,
aby byl přístupný každému nejen ke čtení, ale i k projevu psanému, čili ke
sdělení svých dojmů a přání. Je tedy na každém z nás co napíše, vyfotí a přinese
či pošle na obecní úřad. Předem děkujeme. Protože přispívám do zpravodaje
poprvé, chci především všem poděkovat za podporu při posledních komunálních
volbách a slibuji za sebe i za celé zastupitelstvo obce, že budeme dělat vše pro
dobro a rozvoj našeho Damníkova.
Jistě Vám neřeknu žádnou novinu o tom, jak je to s fmancováním činností
vedoucích k modernizaci a zlepšení života v obci. Dnes už nám nikdo nenabídne
zajímavou finanční částku, abychom si například opravili a zateplili tělocvičnu
nebo kulturní dům. Funguje to prostě, kolik si seženeme, tolik budeme mít.
V současné době všichni bojujeme se sněhem. Však se zima předvádí v celé své
kráse; chumelí, fouká, do toho obleva a vzápětí tuze mrzne. Proto to chce velkou
dávku trpělivosti a pevné svaly na úklid. Naše smluvní firmy na odklízení sněhu
z obecních cest a komunikací dělají co mohou a co jim technika dovolí. Ač se to
někomu nezdá, cesty jsou sjízdné.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří pro naši obec něco udělali, dělají a chystají
se dělat. Stačí maličkosti jako posekaný příkop, upravená zahrádka, opravený
plot ajiné.
Přeji všem příjemné a klidné prožití svátků vánočních, nejlépe v rodinném
kruhu, dětem pak bohatou nadílku. Do nového roku pevné zdraví, mnoho
štěstí a co nejvíc splněných přání.
Starosta Jiří Blažek

Základní škola a mateřská škola Damníkov
Základní škola a mateřská škola Damníkov se po roce a půl usilovné práce
spočívající v podání žádosti o dotaci, výběru firmy, samotné realizaci až po
předání, ke kterému došlo 20. října 2010 dočkala "teplejšího žití".
Jistě každý si všimnul, že škola byla kompletně zateplena a došlo též k výměně
oken a dveří. Po tomto velkém zákroku, kdy nám škola nejen zkrásněla, bychom
se též měli dočkat úspory na elektrické energii.
Přejme, ať se škole v novém "kožichu" daří.
Obecní úřad

Vánoční beseda s důchodci
Dne 30. listopadu 2010 se uskutečnila tradiční vánoční beseda s důchodci
v místním kulturním domě. Besedy se zúčastnilo 41 "mladších a starších"
důchodců.
Besedu zahájila vedoucí klubu důchodců paní Miloslava Krištofová, která
jménem důchodců poděkovala končícímu starostovi panu Josefu Suchomelovi a
paní Martě Suchomelové za práci, kterou pro obec udělali. K poděkování se též
přidal nový starosta pan Jiří Blažek.
Poté začala důchodci oblíbená tombola, ze které si každý odnesl malý
mikulášský balíček a ten, kdo měl více štěstí i o trochu více.
Po občerstvení, které z části zařídil a uhradil obecní úřad, začala volná zábava.

K tanci a poslechu hrála skupina KOPR. Poté co kapelník pan Prokop vyhlásil
volenku pro starosty, vypadalo to, že nový i starý starosta protančí střevíce. Je
vidět, že na besedy přece jenom chodí více ženské populace než mužské. Tímto
bychom mohli oslovit mužskou populaci a říci: Nebojte se a přijďte mezi nás.
Obecní úřad

Čertovský běh
Dne 4. prosince 2010 proběhl 27. ročník "Čertovského běhu" z Damníkova do
Anenské Studánky.
Celková účast byla 73 běžců a běžkyň, všichni úspěšně dorazili do cíle.
Závod proběhl za mrazivého zamračeného dne, teplota vzduchu na startu byla
-7°C a v cíli -8°C. Trať byla po celé délce zasněžená a klouzavá, bezvětří,
podmínky veskrze mrazivé, skoro bych napsal, že za nehty zalézalo. Nikdo
neprotestoval a všichni (kromě pořadatelů) odešli po svých.
Pořadatelé děkují všem závodníkům za účast a těší se na Vaši účast v příštím
roce na 28. ročníku dne 3. prosince 2011.
Jiří Machytka

Sport
Jak už jsme bývali v minulosti zvyklí, i letos se sportovní areál tenisových a
volej balových kurtů rozběhl na plné obrátky, včetně restauračního zařízení. I
přes nepřízeň počasí se pár nadšencům dařilo držet herní plochu na velice dobré
úrovni a návštěvnost a pochval a některých hráčů jím za to budiž odměnou.
Sezóna se zde naplno rozběhla " pálením čarodejnic" a byla ukončena
nevlídným počasím v druhé polovině září. Velký dík patří také nájemníkům
celého zařízení, kteří se o areál po celou dobu dobře starali a snažili se o to, aby
se každý návštěvník domů vracel s dobrým pocitem v žaludku i na duši. A
neměli to úplně jednoduché, vždyť laťka od předchozích nájemníků byla
nastavena vysoko. V červnu zde proběhl tradiční volej balový turnaj pod
taktovkou Petra Průchy, v srpnu tenisový turnaj ve dvouhrách a v září závěrečný
tenisový turnaj ve čtyřhrách. Tyto dva turnaje uspořádal místní tenisový oddíl.
Dnes už není důležité, kdo stál na stupních vítězů, ale to, že se několika
dobrovolníkům daří tento sportovní areál udržovat na kvalitní úrovni, a že se
sem jeho návštěvníci rádi vracejí. Mohli jsme si všimnout i toho, že tento areál
využívá místní mládež a má kladný vliv na trávení jejich volného času. Z tohoto
důvodu bychom před příští sezónou uvítali větší zájem obyvatel o tento
rozmanitý areál, neboť všem návštěvníkům a zejména místní mládeži může
nabídnout vhodné podmínky pro trávení volného času.
Petr Šembera

Volejbal TJ Sokol Damníkov
Historie a současnost volejbalistů Damníkova
Volejbal v Damníkově byl založen v roce 2000 a to do okresní soutěže mužů.
Od tohoto roku jsme důstojně reprezentovali naši obec ve složení: Průcha Petr,
Jíša Zdenek, Blažek Leoš, Koudelka Alois, Juda Jaromír, Vintr Jan, Kovač
Pavel, Hloušek Petr, Klement Josef a Hruška Ladislav.
Stojí to určitě za zmínku, protože výsledy v soutěži byly vynikající.
2000-2001 druhé místo
2001- 2002 třetí místo
2002-2003 vítězství 22 zápasů -48 bodů.
2003-2004 druhé místo
2004-2005 druhé místo
2005-2006 čtvrté místo
2006-2007 druhé místo
Pro nedostatek hráčů se už Damníkov dále do soutěže nepřihlásil. Ale i nadále
zastupujeme obec na mnoha turnajích. Více se už ale zaměřujeme na smíšené
turnaje, kde máme několik prvních míst. Za tyto výsledky vděčíme našim
ženám, které s námi jezdí po turnajích. Volejbalisté pořádají každý rok v červnu
pouťový turnaj na kurtech v Damníkově. Letos to byl už 12. ročník, kterého se
zúčastnilo deset družstev z okolních vesnic a měst. Dále pořádáme zimní turnaje
v tělocvičně a jsem rád, že se zapojují i další nové hráčky a hráči. Je vidět, že o
sport v naší obci je stále zájem.
Ještě na závěr bych chtěl připomenout, že v únoru pořádáme místenkový ples,
hrát bude Primátor. Tímto Vás srdečně zveme a těšíme se.
SPORTU ZDAR A VOJELBALU ZVLÁŠŤ.
Petr Průcha
Kondiční cvičení žen
Snad každé město či obec chce být hrdé na své sportovní aktivity, které
provozuje. Damníkov může být hrdý na tenis či volejbal, ale nedílnou součástí
sportovního života v Damníkově je i kondiční cvičení žen. Klasické kondiční
cvičení je tu již od roku 1996. Za tu dobu jim prošlo mnoho příznivců a zažilo
nespočet proměn, ale vždy se zaměřovalo na zlepšení kondice, postavy a jako
bonus přidávalo zlepšení nálady. Vždy bylo přizpůsobeno moderním trendům a
poznatkům. A právě proto jsme v letošním roce kondiční cvičení rozšířili o
cvičení s overbally a gymnastickými míči, které se používají v oblasti
rahabilitace a fyzioterapie a tím více upevňují zdraví i relaxaci.
Nesmíme opomenout ani to, že příznivci tohoto sportu se staly nedílnou součástí
kulturního života V Damníkově, hlavně při organizování Dětských dnů a jiných
kulturních nebo společenských příležitostí.
Eva Jíšová

Ze života školy
Loňský školní rok jsme zakončili úspěšnou školní akademií a připravovali jsme
třídy, učebny a kabinety na rozsáhlé úpravy - výměnu oken. Výměna oken
trvala dva měsíce, na konci srpna jsme měli obavy, zda to vše dáme dohromady.
První budovu jsme malovali a uklízeli tři týdny, síly ubývaly a do začátku
školního roku zbývalo 10 dní. Po nástupu vyučujících jsme se společnými silami
vrhli na malování a úklid 1. patra druhé budovy. Učitelé si připravovali věci do
školy doma, třídu zdobili v mezičase mezi úklidem a malováním. Nejvíce nás
brzdilo nedokončené přízemí a stálý pohyb pracovníků. Přesto 31. srpna ve
20.00 hod. jsme odložili poslední hadry a kbelíky s konstatováním, že snad je
hotovo. K úplnému ukončení nám však ještě zbývaly některé prostory, které se
dokončovaly, bez omezení dětí a žáků, až začátkem školního roku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za praci,
kterou věnovali k zdárnému zahájení školního roku ve svém volném čase a
mimo svou pracovní náplň.
Mé poděkování patří všem, kteří podpořili projekt, jenž pomohl zrealizovat
zateplení školy, vyřešil problémy se ztrouchnivělými okny a dal škole pěkný
kabát. Všichni víme, že je to obrovský zásah do rozpočtu obce, a velmi si
toho vážíme. Ještě jednou děkujeme.
Začátek školního roku zahájila ředitelka školy přivítáním žáků v jednotlivých
třídách a přijetím nových žáků školy společně s jejich rodiči i jejich patrony
z řad žáků 9. ročníku. Vzájemná spolupráce "Nejstarší společně s nejmladšími"
není omezena pouze na první dny školní docházky, kdy starší pomáhají mladším
v šatnách i s přemístěním do tříd, ale na celý rok. Obě skupiny se v rámci
školního roku navštívily v průběhu zvolené vyučovací hodiny a nejstarší se
navíc budou účastnit i společné akce s rodiči, kdy žáci 1. ročníku seznámí
přítomné se svými pokroky od nástupu do školy. V prvních dnech školního roku
reprezentovali žáci 1. stupně naši školu na Lanškrounské kopě, kde předvedli
některá úspěšná vystoupení ze školní akademie.
Naše škola se přihlásila do světového rekordu " Znaky měst a obcí", který
vyhlásilo Muzeum kuriozit. Žáci 9. a 6. ročníku se v rámci výtvarné výchovy
tohoto úkolu ujali. ejdříve bylo zapotřebí sehnat velké kartony ( znak musel
mít rozměr lm x 1m ), pomocí čtvercové sítě překreslit znak obce, vybrat
materiál, ze kterého budeme vyrábět, a pak nápad realizovat. Jelikož se našly
dva různé nápady a zpočátku i velká skupina žáků, kteří měli o vytvoření
rekordu zájem, začali jsme vytvářet dva znaky obce Damníkov. V průběhu
realizace nám chyběly pracovní síly, a tak se tým děvčat rozrostlo některé
chlapce, ale k závěru nám docházel i materiál, a tak nastala sháňka po
odpadových materiálech na doplnění. Všechny překážky jsme však zvládli a

v daném termínu fotografie znaků předali. Děvčata dostala od hlavního
organizátora poděkování a oba znaky byly vystaveny ve vestibulu školy a na
setkání důchodců Damníkova a Třebovice v Čechách. Začátkem prosince jsme
znaky odvezli do Pardubic na krajskou výstavu. Na vernisáži výstavy hejtman
Pardubického kraje Radko Martínek společně s dalšími zástupci kraje a
ekologických společností vybral 5 nejlepších znaků. Náš, i když zatím nevíme
který, se společně se školou v Třemošnici dělí o 3. místo. Po ukončení výstavy
v Pardubicích, která trvá až do 7. ledna, se jeden z našich znaků přemístí do
Brna, kde bude vystaven na veletrhu Regiontour. Po ukončení výstav budou oba
znaky součástí výzdoby vestibulu školy. Jsme rádi, že se nám celou akci
podařilo dotáhnout do konce a že můžeme svou vesnici úspěšně prezentovat.
V průběhu prvních měsíců jsme uskutečnili dvě exkurze, jednu s názvem
"Alternativní zdroje energie" v Anenské Studánce a druhou v Praze, kde jsme si
prohlédli prostory Pražského hradu a chrámu sv. Víta. Na závěr exkurze jsme
se zúčastnili přednášky ve hvězdárně na Petříně a vyzkoušeli různé výukové a
zábavné projekty vztahující se k vesmíru. První stupeň a mateřská škola dojíždí
na divadelní představení do Lanškrouna a 2. stupeň do Pardubic. Pro všechny
žáky byla zorganizována beseda s ilustrátorem Dudkem, který dětem velice
poutavě a zábavně vyprávělo své práci a ukázal jim knihy, které ilustroval.
Ilustrátor se s dětmi a žáky rozloučil kresbou dudka na obličej. Mladší žáci a
děti se zúčastnili soutěží "Pomáhejme pejskům a kočičkám v útulcích" a
"Schauma školkám". S obdobím třicetileté války celou školu seznámili ve
výchovně - vzdělávacím programu šermíři ze skupiny historického šermu.
Vybrané děti a žáci se aktivně účastnili části programu. Pro cyklisty a účastníky
silničního provozu vyšších ročníků jsme zajistili výchovný program pořádaný
BESIPEM, který žáky seznámil s následky nedodržování pravidel silničního
provozu prostřednictvím výpovědí lidí, kteří se stali oběťmi dopravních nehod, a
krátkých filmových vstupů.
V rámci sportovních aktivit jsme se zapojili do dvou atletických soutěží, sálové
kopané a t1orbalu. Ve všech soutěžích si vedli naši žáci velmi dobře. Školního
kola florbalu se zúčastnilo 8 družstev žáků a zaměstnanců. Po náročných
zápasech a ve třech případech i nájezdech obhájil tým zaměstnanců školy 1.
místo. Vítězové si odnesli putovní pohár a ostatní soutěžící dostali sladké
odměny.
Žáci 8. a 9. ročníku se účastní projektu "Právo pro každý den", ve kterém se žáci
ve výchově k občanství seznamují s právními normami a zodpovědností za své
chování. V rámci projektu proběhnou besedy a semináře se zástupci odboru
sociálních věcí, kurátory a zástupci Policie ČR.
Stejní žáci se účastní projektu "Rozumíme penězům", který je zařazen do světa
práce. Žáci ve fiktivních rodinách řeší problémy běžného života - nákup bytu,

dovolenou, zvýšené náklady na bydlení, nákup auta atd. stejně jako koordinátoři
projektu - učitelé matematiky. Doufáme, že zařazením tohoto projektu
přiblížíme žákům úskalí nátlaku reklam a společností a naučíme je řádně a
s rozmyslem řešit finanční situace běžného života.
V rámci projektů se žáci zúčastnili soutěže "Hledáme nejlepšího chemika" a
navštívili SOŠ Lanškroun - děvčata kadeřnický a kosmetický salon a chlapci dle
návodu a pod dozorem pedagogů školy vyráběli svítící vánoční stromeček, který
předvedou v rámci vánoční výstavy.
Jelikož se stále častěji hovoří o nutnosti přijímacích zkoušek na střední školy,
využili jsme nabídku Pardubického kraje a žáci 9. ročníku si mohli své
vědomosti bezplatně ověřit v testech společnosti Sela.
Pro naše starší spoluobčany jsme uspořádali malou pozdní podzimní výstavku a
programy na jejich setkání. V rámci sbírky "Bílá pastelka" vybrali a předali žáci
9. ročníku 1227,- Kč. Všem, kteří tuto celostátní sbírku pro nevidomé občany
podpořili, děkujeme.

Dovolte nám všem - dětem, žákům i zaměstnancům - Vám popřát pěkné a
klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.
Mgr. Dagmar Habrmanová

Kalendář akcí v Damníkově:
22. ledna 2011 Hasičský ples v místním kulturním domě
19. února 2011 Sokolský ples v místním kulturním domě
26. února 2011 Dětský karneval v místníním kulturním domě

