DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2011
Vážení spoluobčané,
s přáním pěkného dne si zrekapitulujeme, co se v naší obci za poslední měsíc událo a co
nás naopak čeká v měsíci příštím.
22. ledna uspořádali hasiči tradiční Hasičský ples a 19. února uspořádali „Sokolové“
tradiční Sokolský ples. Ten kdo se zúčastnil, mi dá určitě za pravdu, kdyţ řeknu, ţe se oba
plesy vydařily. Sokolové a hasiči díky.
26. února následoval jako kaţdoročně dětský karneval. Jeho organizací byla pověřena paní
Karin Koudelková a ta si na pomoc přivzala paní Evu Jíšovou, Moniku Průchovou a Pavlu
Procházkovou. I jim patří náš dík za velice zdařilé odpoledne plné dětského tance, smíchu a
her.
Během února a března se podařilo zmanipulovat pokácené dřevo. Letošní jaro máme
povolené vykácet úsek od křiţovatky u Hurychových po lesní správu. Předpokládáme, ţe
ještě 4 aţ 5 zájemců o palivové dřevo uspokojíme. Doposud se dostalo na 13 lidí. Další kácení
bude pokračovat v listopadu letošního roku a potom se dostane na další zájemce dle
pořadníku.
Jak všichni víme, ke dni 26. března 2011 proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Je potřebné
vyjít vstříc sčítacímu komisaři, kterým je paní Jana Kollárová, vedoucí pošty Damníkov.
Nadcházející období bývá většinou doprovázeno jarním úklidem. Obecní úřad jiţ s
některými pracemi započal a v podobném trendu hodlá i pokračovat. Mohli jste si toho
povšimnout na hřbitově, u základní školy a také na náměstíčku. Obec oslovila zahradního
architekta a s jeho pomocí provede opětovné osázení výše zmíněných prostor. Prosíme také
naše spoluobčany, aby se rovněţ zapojili do těchto jarních prací a úklidů, zejména kolem
svých obydlí.
Při prohlídce koryta Lukovského potoka, který protíná celou obec, jsme společně s panem
Kohoutem zjistili (ţivotní prostředí), ţe někteří z nás ukládají zejména rostlinné zbytky a
stavební suť právě ke břehu potoka. Ţádáme Vás, aby tak jiţ nikdo nečinil. Zejména tento
materiál bývá při zvýšených hladinách vody unášen a působí jako překáţka ve vodním korytě.
Rovněţ jsme při prohlídce obce narazili na spoustu nepovolených (černých) skládek, které
budou muset být na náklady obce postupně likvidovány. Dovolte mi touto cestou poţádat Vás
o správné třídění a ukládání odpadů na správná místa. Za správně vytříděný odpad je obec
finančně ohodnocována. Tyto prostředky jsou pouţívány právě na další likvidaci odpadů.
Přivítejme tedy jaro v čistotě a společně. Vţdyť „ŢIJEME TU SPOLEČNĚ“.
Petr Šembera, DiS.

Ze života školy
Koncem ledna probíhal zápis do 1. třídy. K zápisu přišlo celkem 10 dětí, z toho 2 děti,
které nenavštěvují naši mateřskou školu. Většina dětí si při plnění rozmanitých úkolů –
určování barev, kreslení maminky, číselná řada, tvary obrazců, porovnání, vyprávění podle
obrázku, přednes básně, skládání puzzle, zdolávání překáţkové dráhy, hry s míčem a práce
s hokejkou nebo skákání přes švihadlo - vedla velmi dobře. Pro prvňáčky bude od 1. září
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připravena samostatná 1. třída, aby se dětem bez problémů povedl přestup z mateřské školy
do základní školy. Třídní učitelkou by měla být paní učitelka Andrea Capíková, která naše
prvňáčky uvádí do školního ţivota jiţ několik let.
Na základě pozorování a práce v 6. a 7. ročníku jsme pro ţáky těchto tříd objednali v
Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí program pro nově vzniklý kolektiv – 6.
ročník a vrstevnický program pro ţáky 7. ročníku. Obou programů se současně účastnili i
třídní učitelé. Na základě zjištěných poznatků pracovníci poradny navštívili obě třídy ještě na
začátku března. Jelikoţ v 7. ročníku je program náročnější, budou mít ţáci tohoto ročníku
v dubnu ještě jedno aktivní setkání. Ţáci i učitelé byli s průběhem i výsledky programu
spokojeni ,a tak budeme v příštích letech vyhledávat další moţnosti spolupráce v této oblasti.
V únoru jsme v rámci projektu zaměřeného na ekologickou výchovu získali 9 her
„Ekopolis“, které budou slouţit nejen k řešení ekologických problémů v přírodopise a chemii,
ale díky práci s celými čísly i ţákům 8. a 9. ročníku v matematice. Ţáci
9. ročníku se s
oběma verzemi seznámili v matematice a podle reakcí ţáků můţeme soudit, ţe je daná hra
zaujala a ţe budeme moci pohled na ekologii řešit ve skupinách netradiční formou – hrou.
Na začátku února při hodině českého jazyka vytvářeli ţáci pozvánku na dětský karneval.
Našlo se pár aktivních ţáků, kteří paní ředitelku poţádali o svolení zorganizování školního
karnevalu s tím, ţe pozvánku jsou jiţ hotovy. Vše pak zůstalo v reţii ţáků 4. ročníku
pozvánky, plakáty, výzdoba, zjišťování zájmu, program, soutěţe, porota pro vyhlášení
nejlepší masky a jejich obětavých maminek, které napekly pro děti různé dobroty. V pátek
25.2. se pak sešlo kolem 30 masek a několik rodičů. Celým programem nás prováděl Lukáš a
ostatní ţáci 4. třídy měli rozděleny úkoly, které zvládly na 1 s hvězdičkou. Porota vybrala jen
první dvě místa a ostatní masky obsadily krásné 3. místo, protoţe vybrat ty nejhezčí byl velký
problém. Děti v průběhu odpoledne tančily v kruhu, hrály míčovou honěnou, a další hry. Čas
rychle utíkal a nám nezbývá neţ znovu ţákům 4. ročníku poděkovat za jejich aktivitu a snahu
s jakou se do dané akce pustili.
I v mateřské škole proběhl v dopoledních hodinách karneval. Děti byly rozděleny do dvou
druţstev a kaţdé se svou paní učitelkou řešilo spoustu různých úkolů - skákání ţabiček,
stavby z cukru, vaření kouzelného lektvaru a další. Po předání cen následovalo společné
skotačení.
První den po jarních prázdninách bude věnován projektovému dni „Pozor, červená!“, který
je zaměřen na zvládání dopravních situací, chování na silnici a chodníku, na vybavení kola a
poskytování první pomoci. V některých dílnách budou ţáci ve smíšených druţstvech - od 1.
aţ do 9. ročníku - řešit dané situace pomocí nových didaktických pomůcek.
Mgr. Dagmar Habrmanová

Připomínáme:
Do konce měsíce března 2011 zaplatit poplatky za komunální odpad, vypouštění odpadních
vod a poplatek za psa.
V měsíci dubnu proběhne svoz nepotřebných velkých elektrospotřebičů.
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25. března 2011 v 19 hodin v kulturním domě se uskuteční divadelní představení
(komedie) divadla Ve středu z Lanškrouna pod názvem Na správné adrese. Vstupné
dobrovolné.
7. dubna 2011 ve 13.30 v kulturním domě pořádá obecní úřad tradiční pomlázkovou besedu
pro důchodce. Srdečně zveme všechny „starší a mladší důchodce“.
Všem sportovcům a přátelům sportu
TJ Sokol Damníkov svolává na sobotu 9. dubna 2011 v 18.30 valnou hromadu do hostince
v kulturním domě Damníkov. Toto oznámení platí jako pozvánka a součástí tohoto
zpravodaje je odpovědní lístek. Na něm potřebujeme zakrouţkovat potřebné údaje. Ty jsou
pro nás důleţité, abychom zjistili jak širokou členskou základnu opravdu máme. Odpovědní
lístek můţete odevzdat od neděle 27. března 2011 na těchto místech: Obecní úřad Damníkov,
poštovní schránka pana Jiřího Machytky, Damníkov čp. 23 nebo odpovědět e-mailem na
e-mailovou adresu: damnikov@ow.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odpovědní lístek
Jméno:
Příjmení:
Bydliště:
1. Jsem členem TJ Sokol Damníkov a chci nadále být
2. Nejsem členem TJ Sokol Damníkov ale chci být
3. Jsem členem TJ Sokol Damníkov a dále jiţ nechci být
(Prosím, zakrouţkujte Vámi zvolenou variantu)

Zúčastním se valné hromady

Ano

Ne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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