Damníkovský
zpravodaj
říjen 2014

Vážení spoluobčané,
tak jak skončilo letošní léto, stejně tak skončilo čtyřleté volební období nynějšího zastupitelstva a s
ním spojené mé starostování. Samotnému mi připadá, že to byli maximálně roky dva, ale pravdou je
již zmiňovaný dvojnásobek. Za odstupující zastupitelstvo nebudu vyjmenovávat co se za čtyři
poslední roky podařilo. Byl by to docela dlouhý seznam. Nechám na každém z Vás, aby si
vzpomněl co se kde změnilo, zlepšilo, posunulo vpřed.
Mě samotného spíš mrzí, že se nepodařilo ještě více. Představy co opravit, zlepšit nebo vybudovat
ještě pořád mám. Alfou a omegou jsou samozřejmě finance. Za čtyři roky starostování jsem získal
zkušenosti jako v každé jiné profesi, a tak například vím, na které dotační tituly můžeme dosáhnout
i my a byla by škoda nevyužít jich.
Podařilo se nám nejen udržet, ale i zvýšit počet kulturních, sportovních a společenských akcí. Za
tuto nezištnou práci chci poděkovat všem dobrovolníkům, ať se jedná o hasiče, sokoly, nimrody,
klub seniorů nebo přátele nízkých kubatur. Bez ní bychom neměli v obci například maškarní
karneval pro děti, plesy, taneční zábavy, diskotéky, dětský den, pouť, fichtlcup, táborák, ukončení
prázdnin, volejbalové a tenisové turnaje, fotbalové zápasy, zabijčkové hody a třicet ročníků
čertovského běhu. Obec díky těmto akcím žije.
Dále musím poděkovat Asanačnímu závodu Žichlínek za spolupráci, která nám přináší nemalé
finanční prostředky ať je to formou sponzoringu nebo vyvážením čističek. Dalším, kterému děkuji
je ZOD Žichlínek se střediskem v Lukové za jejich vstřícný přístup při řešení našich přání a
především nenadálých situací.
Poděkování patří též firmě Kozák bez jejíž pomoci bychom neměli tak bohaté tomboly při
besídkách pro seniory.
Ještě zmíním poslední prázdninové práce v obci. Přibyl další prvek na dětské hřiště - velká
houpačka a zdá se, že získala velkou oblibu. Na celé budově tělocvičny se vyměnila všechna okna a
dveře. U toho byly provedeny menší zednické a malířské opravy. Pokračuje oprava klubovny a
dojde k částečnému obložení stropu tělocvičny palubkami.
Po třech letech projektování a příprav máme v obci nový bezdrátový rozhlas, který vznikl díky
dotačnímu programu "Varovný protipovodňový systém pro obce Damníkov, Luková, Žichlínek".
Jako každá nová věc si musí pořádně "sednout". Bylo nám přislíbeno jeho dolaďování, které může
trvat celý jeden rok. Je proto potřeba, aby každý nahlásil na obecním úřadě problémy s příjmem,
abychom tyto informace předali dál. Máme k dispozici ještě patnáct kusů domácích přijímačů. Ty
by měly sloužit na odlehlých místech. Také je možno zavolat na telefonní číslo: 736 622 027 a na
něm se Vám přehraje poslední hlášení obecího úřadu - rozhlasu.
Ještě zmíním připravované akce. Ta nejbližší je v pátek a sobotu 10 a 11 října a jsou to volby do
obecního zastupitelstva. Volit mohou jít občané starší osmnácti let (narozeni nejpozději 11. 10.
1996). Přeji všem šťastnou ruku.
Týden nato v sobotu 18. 10. je myslivecké posvícení v kulturním domě s bohatou tombolou a
kuchyní z "divočiny".
Jiří Blažek, starosta

Ze života školy
Během prázdnin jsme rozšířili prostory mateřské školy – oddělení Berušek. Zakoupili jsme nový
nábytek a uspořádáním nábytku jsme vytvořili pracovní koutky pro širší nabídku činností.
Díky většímu počtu dětí jsme letos mohli osamostatnit jednu třídu 1. stupně, a proto se na 1. stupni
ve spoji učí už jen jedna třída (2 ročníky).
Koncem měsíce jsme se vydali s žáky do divadla Hybernia v Praze, kde jsme měli možnost
zhlédnout muzikál Sněhová královna, v němž hráli herci, které známe z televize. Jelikož jsme seděli
ve 2. a 3. řadě, měli jsme možnost pohlédnout do tváře Dagmar Patrasové, Sabině Laurinové či
Lindě Finkové. Po představení jsme si prohlédli Staroměstské náměstí, na kterém byla spousta
různých umělců a my obdivovali jejich umění, někdy i záhadné. Počkali jsme si na celou hodinu,
abychom mohli společně s dalšími návštěvníky Prahy obdivovat orloj. Pak jsme se přemístili na
Václavské náměstí, ze kterého jsme přešli na nádraží a odjeli opět Regiojetem domů. Další
představení nás čekalo hned další týden, tentokráte v Pardubicích. Představení „A je to v pytli“ bylo
velice pěkné a zábavnou formou jsme se poučili, že když použijeme lež, tak se do ní stále zaplétáme
a přináší jen problémy. Naše škola se zapojila do projektu „zdraví“ a pod vedením paní učitelky
Lucie Voltnerové budou žáci 4. ročníku testování z vytrvalostního výkonu. Žáci 4. a 5. ročníku pod
vedením odborníků a paní učitelky Habrmanové pak projdou dvouhodinovými bloky, ve kterých
bude hlavní náplní péče o chrup a dopravní tématika. Žáci v těchto blocích budou úkoly řešit
především na tabletech, které si odborníci přivezou. Na konci školního roku, po druhém testování
budeme znát výsledky znalostního i vytrvalostního testování ve srovnání s ostatními školami, které
se do projektu zapojily.
V měsíci říjnu nás čeká projektový den, který pro nás připravují žáci 9. ročníku a který je pro nás
ostatní zatím pouze záhadou. Na konci října nás čeká projektový den Abeceda podnikání, kde starší
žáci využijí svých znalostí z finanční matematiky a ti mladší se v rámci práce ve skupinách s danou
problematikou seznámí. Pro všechny žáky je pak v polovině října připraveno divadelní představení
přímo ve škole od divadla, které nás nikdy nezklamalo a zábavnou formou nás vždy seznámí
s daným literárním či historickým tématem.
Mgr. Dagmar Habrmanová

Poděkování
Skupině „Přátelé nízkých kubatur“ Damníkov za uspořádání Zabijačkových hodů na myslivecké
chatě.
Pozvánky

