DAMNÍKOVSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
Opět se nám sešel rok s rokem, a jak nám velí dobrý zvyk, měli bychom bilancovat. Letošní
rok, zejména jeho závěr byl pro nás důležitý díky volbám do obecních zastupitelstev.
Výsledky těchto voleb v naší obci ukázaly, že minulé zastupitelstvo vykonávalo svou funkci
zodpovědně a s menšími změnami získalo důvěru i nadále.
Současné složení Zastupitelstva obce Damníkov: Jiří Blažek, Bohuslav Dušek, Vladimír Hejl,
Karin Koudelková, Luboš Krejčíř, Mgr. Jarmila Krulová, Jiří Machytka, Petr Šembera, DiS.,
Josef Vodehnal.
Místostarosta obce: Petr Šembera, DiS..
V současné době například probíhá rozsáhlá rekonstrukce tělocvičny. Týká se především
vnitřních prostor. V tomto trendu chceme pokračovat i v příštím roce. Plánujeme provést
částečné opravy interiéru obecního úřadu a přísálí kulturního domu.
To je jen ve zkratce, co se událo za poslední měsíc v naší obci. A protože se u nás stále něco
děje ať už to jsou plesy, taneční zábavy, diskotéky, pouť, táborák, fichtl cup, zabijačka,
čerťák, fotbalové zápasy staré gardy, volejbalové turnaje, loučení s prázdninami, dětský
karneval, měsíční setkání seniorů a pokud jsem na něco ještě zapomněl, tak za to patří velký
dík všem, kteří obětují svůj volný čas a podílí se na těchto akcí, ať jsou sokoli, hasiči,
nimrodi, PNK nebo všichni ostatní.
Možná se ptáte, proč v letošním roce nebude v našem
kostele vánoční půlnoční mše. Cituji vysvětlení od
pana Kolovratníka. Důvod je takový, že bohoslužba
v Damníkově bude 25. 12. v 11.00 hod. a svým
významem je rovna půlnoční mši a jelikož do kostela
chodí pouze starší farníci a pro ty je lepší dopolední
mše než-li ta noční. Tolik na vysvětlenou.
Dále pár řádek o Damníkovské pouti 2015, aby se neopakovala situace z letošního roku,
inicioval jsem jednání s panem Lagrounem a je potvrzeno, že pouť bude v neděli 21. 6. 2015
a máte se skutečně na co těšit. K dispozici bude sedm atrakcí včetně velkého řetězáku a labutí.
Cena na čtyřech dětských atrakcích bude snížena a sjednocena na 20,-Kč. Snad už jen, aby to
počasí vyšlo.

Místo pro poděkování
Za svou osobu děkuji všem svým voličům. Projevené důvěry si vážím a je pro mě zavazující.
Znamená to, že veškerá činnost bude i nadále směřovat ke zvelebování naší obce. Dále chci
poděkovat TJ Sokol a všem ostatním, kteří se podílí na pořádání kulturních a společenských
akcí v Damníkově. Poslední zdařilou akcí byl XXXI. ročník Damníkovského „Čerťáku“.
Nesmím zapomenout poděkovat našemu občanskému spolku „Přátelé nízkých kubatur“, kteří
jsou příkladem toho, že když nechybí nadšení a chuť do práce – jde téměř vše. Jejich
posledním činem pro obec bylo vyčistění rybníčku nad kravínem. V budoucnu by zde měl
probíhat výlov spolu s podáváním rybích specialit.

Přeji Vám všem klidné Vánoční svátky plné
sváteční pohody, dětem plno dárků a splněných
přání. Do nového roku pevné zdraví, mnoho
štěstí a nezapomenout vykročit tou správnou
nohou.

Jiří Blažek
starosta obce

Ze života školy
V listopadu se žáci 8. a 9. ročníku v rámci projektu Pardubického kraje vydali na SŠ a SOU
Lanškroun, kde se pomocí různých úkolů seznamovali s vyučovanými obory i s prostředím
školy. Chlapci se utkali ve dvou okrskových kolech – florbalu a minikopané, v obou získali
4. místo.
V rámci projektu Otazníky zdraví, proběhla ve 4. a 5. ročníku výuka
zaměřená na zdravé zuby – žáci se seznámili se složením zubu,
správnou hygienou, na tabletu vyluštili několik přesmyček, křížovek
a pak část hodiny věnovali nácviku správného čistění zubů na
velkém modelu. V druhé části projektu si vyprávěli o správném
vybavení kola o pravidlech silničního provozu, vyzkoušeli reflexní
prvky a na tabletech řešili křížovky, osmisměrky a rébusy s touto
problematikou.

Mezi děti mateřské školy a žáky 1. stupně přijel učitel ZUŠ, který měl pro ně připravený
hudební program, v němž posluchače seznámil s hudebními nástroji, zazpívali si společně
několik písní a nakonec přišel i méně známý hudební nástroj – dudy.
Žáci 8. a 9. ročníku se v rámci projektu Den
gramotnosti seznamovali se základními pojmy
z finanční gramotnosti, jednotlivci pak za svou
práci byli odměněni cenami pořádající instituce.
Dvě odpoledne se část žáků školy přemístila na
zimní stadion v České Třebové, kde si každý
užíval podle svého – bruslení se židlí, ve dvojicích,
hokej atd. Čert, andělé a Mikuláš k nám zavítali
o den dříve, protože v pátek se vydali na slavnostní
mši do Chrámu Svatého Víta. Někteří nepořádní
nebo neposlušní žáci museli Mikulášovi přísahat na berlu, že se polepší, většina žáků a dětí
však byla hodná, a tak dostali malou odměnu.
Závěr měsíce patřil Andělské noci – žáci po příchodu do školy po třídách plnili 9 úkolů,
zaměřených na vánoční tradice – krájení jablka, lití olova, pouštění lodiček, věštění, zpěv
koled, poznávání vánočních zvyků ve světě a nechyběla ani vánoční překážková dráha. Po
skončení se šli žáci navečeřet a vypustit balónky přání, na které si každá třída napsala svá
přání – všech 9 balónků úspěšně vzlétlo a
každý vzlet sklidil obrovský potlesk a obdiv.
Po návratu do školy si žáci hledali dárečky,
které byly umístěny po celé chodbě barevné
budovy. Po společném rozbalení ve třídě se
žáci občerstvili štrúdlem a ovocem a rozmístili
se do 5 učeben, ve kterých se pouštěly
pohádky nebo filmy. Po ukončení následovala
„večerka“, která se u některých protáhla. Ve
středu děti a žáci odjeli do Lanškrouna, kde na
ně čeká pozdní odměna za školní akademii –
promítání filmu Tři bratři. Poslední, co nás čeká v prosinci, je vánoční výstava a vánoční
besídky a pak jen Nový rok.

Všem rodičům, prarodičům, příbuzným a občanům přejeme krásné vánoční svátky, hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.
Děti, žáci a zaměstnanci školy

Základní škola a mateřská škola Damníkov Vás srdečně zve
na tradiční vánoční výstavu a posezení ve školní kavárničce

Kouzelné Vánoce
Výstava se koná ve čtvrtek 18. prosince 2014
v době od 7.45 hod. do 17.30 hod.
(na základě domluvy lze nabídnout individuální čas prohlídky)
K vánoční výzdobě Vašich domovů Vás mohou inspirovat práce našich dětí a žáků, které
budou součástí výstavy. Součástí výstavy je prodej výrobků, které naši žáci vytvořili
v rámci projektového dne. Peníze z výstavy a prodeje budou použity na nákup odměn

pro děti i žáky školy. Návštěvníky, kteří budou mít zájem o prohlídku školy,
provedou naši žáci.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Děti, žáci a zaměstnanci školy

