Vítání Občánků

100. výročí školy

Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na
OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze
3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává,
ale měli jsme tu čest přivítat na našem
Obecním úřadu i dvojčata ,,chlapečky“ a
dvě holčičky.

Jak čas plyne, blíží se nám 100. leté výročí
naší krásné školy. Dnes již Mateřské školy
a Obecního Úřadu. Chtěli bychom Vás
poprosit, zda má někdo doma nějaké
fotky, knihy, videa z této doby, buďte tak
hodní přineste nám je na OÚ k zapůjčení.
Také bychom chtěli požádat o jména a
případně celé adresy bývalých studentů
školy. Obecní Úřad bude rozesílat
pozvánky, bylo by nemilé na někoho
zapomenout.

Celé Vítání občánků nám dokumentoval p.
Veselka, který pro rodiče připravil sadu
fotek a krátké video na památku. Obecní
úřad, jak je zvykem, měl připravené malé
dárečky. Ty byly rozdány po krátkém
proslovu a přivítání občánků p. starostou.
Dětičky dostaly 1g cihličku zlata, dort a
byla jim vysazena pamětní Lípa. Tatínkové
dostali vínko a maminky kytici. Celý
slavnostní obřad byl ukončen symbolickým
přípitkem a popřáním hodně zdraví.
Taková to příjemná sešlost se bude v
letošním roce konat na Obecním Úřadě
ještě jednou.

Malé nahlédnutí do programu 100. let
výročí: vystoupí tu Ivana Andrlová, taneční
skupina Hopa, celé odpoledne nám bude k
poslechu hrát hudba, bude možno
navštívit muzeum kočárků i hasičské
muzeum. K prohlédnutí bude i výstava
fotografii
Putovní
kolíček
od
severočeských amatérských fotografů. V
areálu školy budou rozmístěny party stany
s občerstvením.

! Zákaz Kouření !

Chtěl bych upozornit na záležitost, která se mi nelíbí a myslím, že i spoustě dalších občanů. Jedná
se o kouření na dětském hřišti. Nejvíce mi vadí, že se najdou i maminky, které si v pohodě na
dětském hřišti, před svými dětmi, zapálí. Odhlédnuli od faktu, že dětské hřiště je prostor, kde je
kouření zakázáno ze zákona, tak se spíše zamýšlím nad tím, že rodič je základním a tím
nejvyšším vzorem pro svého potomka!
Proto, co a jak dělají rodiče, to z největší pravděpodobností, budou činit i jejich děti.
Vážené maminky, zkuste to alespoň na tom dětském hřišti vydržet, je to v zájmu vašich dětí a o
ty Vám, předpokládám, jde nejvíce. Obdobný prostor, je i areál Mateřské školy a Obecního
úřadu, zde platí to samé ze zákona.
Starosta obce

Rekonstrukce Chodníků
Obecní plán pro rekonstrukci chodníku se zdárně daří plnit. V současné době jsou hotovy
chodníky na kanále, u hasičárny, u nových parcel a nadále probíhá rekonstrukce chodníku u
dětského hřiště, která bude v nejbližší době dokončena. V rámci rekonstrukce se rozšířilo veřejné
osvětlení o 2 nové lampy.

V letošním roce má obec v plánu vybudovat a zrekonstruovat chodníky u okálů a v lokalitě SO1.
Na které dostala dotaci ve výši 77.000,- Kč
Oprava chodníku vyjde obec na 40% běžných nákladů. Proto obec může budovat a rekonstruovat
více chodníků. Obec tyto práce vykonává svépomoc vlastními zaměstnanci.
Chodníky a opravy komunikací jsou v letošním roce největší investiční akcí, kterou obec
realizuje.

Mateřská škola
Úspěšným jednáním s úřady se
Obecnímu úřadu a Mateřské
škole podařilo navýšit stav dětí z
21 na 24. Tato kapacita by měla
být dostačující pro to, abychom
zabezpečili potřeby našich rodin
s dětmi. V současné době je
kapacita
školky
částečně
naplněna dětmi z okolních obcí.
Školní rok byl zakončen pro děti
opékáním buřtů s rodiči a
učitelkami. Děti si na opékání
mohly pozvat i své sourozence,
dědečky a babičky. Školka se
rozloučila s několika předškoláky
vystoupením. Poté jim paní
ředitelka rozdala dárečky na
rozloučenou.

Blbec k večeři
Maminky a ženy vědí, co tento nadpis představuje. Pro ty, kteří nevědí. Blbec k večeři je název
francouzské bláznivé komedie, v které platí krásná dvě česká přísloví, které vystihují děj divadelní
komedie.
Přísloví zní: "Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!" a "Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp."
Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám
stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám.
Na Blbce k večeři se jely podívat do Městského divadla Most maminky a ženy 19. 6. 2014, které tento
výlet dostaly od Obecního úřadu jako dárek ke Dni matek (11. 5. 2014). Divadla se účastnilo 48
maminek a žen + 2 páni, starosta a řidič. Letos to bylo po druhé, co Obec připravila pro maminky výlet
do Divadla.

Opravy Pozemní Komunikace
V minulých týdnech probíhala v obci
oprava
pozemní
komunikace.
Komunikaci opravovala firma Zoubek
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení.
Firma Zoubek s.r.o. předložila nejlevnější
cenovou nabídku. Ta byla schválena
obecním
zastupitelstvem,
jako
vyhovující. Zastupitelstvo mělo k
porovnání 7 cenových nabídek z 11
oslovených firem.
Jak jsem se již zmínila výběrové řízení
vyhrála firma Zoubek s.r.o. .
Firma poskytla Obci tříletou záruku na
provedené práce.
Hlavní oprava pozemní komunikace
probíhala u novostaveb směrem k
firmě HAN. Důvodem bylo zakrýt rýhu
po pokládce nové kanalizace. Firma
také opravila většinu výtluků v
obci. Firma k opravě pozemní
komunikace
využívá
moderní
tryskovou metodu, při které je
nastříkaná emulze se štěrkem
uválcovaná pro dokonale rovný
povrch. Teplota emulze je 70 stupňů
celsia. Komunikaci před nastříkáním
emulze vyfoukají vzduchem. Na
očištěný povrch nanesou postupně
emulzi a tím vyplní celý povrch
poškozené
komunikace.
Touto
metodou je možné udělat i celé menší
komunikace v min. tloušťce 5 cm.
Díky této tryskové technologii, která je
šetrná
k životnímu
prostředí,
nejlevnější a nejrychlejší získala
firma Zoubek s.r.o. zakázku.

Život u nás?
Název, „Život u nás z. s .“, budete asi vídat a slýchat častěji. Jedná se o nově založený spolek. S
několika dušnickými občany, jsem jej založil a nechal zaregistrovat.

O co jde? V podstatě, hlavním záměrem tohoto spolku je a bude, věnovat se různým aktivitám
napříč všemi generacemi a různými činnostmi. Až čas ukáže, které se uchytí, a co se stane
stěžejním programem spolku? Jako první aktivity budou činnosti, okolo vznikajícího hasičského
muzea, muzea kočárků, kroužku pro děti „Šikovné ručičky“ a aktivity v místní knihovně. Další
činnosti a některé nápady mám, další bych chtěl rozvíjet následně, z nápadů a zájmů dalších
členů, které rádi přivítáme. Takto zatím jen ve zkratce jistě v brzké době připravíme, další
podrobnější informace.

Stanislav Hodík - předseda spolku

