DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2011
DNES NA ZAČÁTEK NĚKOLIK UPOZORNĚNÍ
První upozornění se týká viditelného a srozumitelného označení domů a schránek. Takové
přesné značení se nám můţe vyplatit při náhlé potřebě přivolání pomoci nebo pro rychlé
doručení zásilky z internetového obchodu apod. Těchto potřeb je určitě mnoho a jsou více či
méně důleţité a proto kdo nemá označeno, nechť to napraví.
Druhý problém spočívá v mnoţících se stíţnostech na chování sousedů, kteří své
„nejbliţší“ sousedy obtěţují hlukem, kouřem, zápachem a jiným. Je třeba zváţit, zda o
víkendu či o 21:00 hodině nebudu souseda rušit sekáním trávy (motorovou sekačkou) a zda
kouř z ohýnku nefouká na čerstvě vyprané sousedovo prádlo.
Další problém souvisí s rozvíjejícím se automobilismem. V obci se mnoţí autovraky.
Majitel by měl zváţit, zda nevyuţít příznivých cen druhotných surovin a vraku se nezbavit.
Poslední upozornění se týká některých majitelů pozemků, aby nezapomněli na svou
povinnost dvakrát ročně sekat trávu, i kdyţ pozemek vůbec nepouţívají.
ZE ŽIVOTA OBCE
V sobotu 4.6.2011 pořádal sbor dobrovolných hasičů a obecní úřad dětský den. Slavnostně
jsme přitom otevřeli dětské hřiště, které se jak pevně doufáme, bude dále rozšiřovat. Hasiči
díky!
V úterý 8.6.2011 se zúčastnilo devítičlenné sportovní druţstvo naší základní školy pod
vedením paní učitelky Ducháčkové atletických závodů pořádaných základní školou
v Rudolticích. Za účasti cca 150 závodníků přivezli naši sportovci 12 medailí. Gratulujeme!
Ve středu 15.6.2011 naši obec navštíví rodáci a potomci rodáků ze sousedního Německa.
V 10:00 hodin bude děkan Miloš Kolovratník slouţit mši a poté bude oběd v pohostinství
kulturní dům.
V sobotu 18.6.2011 začne v 9:00 hodin na tenisových a volejbalových kurtech tradiční
pouťový volejbalový turnaj smíšených druţstev. Dále ve 20:00 hodin na myslivecké chatě pak
pouťová zábava. Na obě pouťové akce zveme co nejvíce návštěvníků. Občerstvení zajištěno.
S pozváním na nedělní pouť 19.6.2011, která bude na návsi, Vám přejeme pěkný pouťový
víkend.
V sobotu 25.6.2011 od 9:00 hodin se uskuteční na tenisových kurtech turnaj pro místní
tenisty ve čtyřhrách. Jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.
Obecní úřad Damníkov

www.damnikov.cz

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Na začátku měsíce jsme obdrţeli výsledky okresního kola literární soutěţe a soutěţe o
nejlepší výrobek, které vyhlašovala Krajská hospodářská komora. Ţákyně 9. ročníku získala
krásné 1. místo a postoupila do kola krajského. S výrobkem – elektronické určování plţů –
jsme se na prvních místech neumístili. V rámci projektu s Krajskou hospodářskou komorou se
naši ţáci 3.5. zúčastnili exkurze do výrobních závodů Pardubického kraje, tentokráte
navštívili firmu Belluzi v Heřmanově Městci a JF dřevovýrobu v Chrudimi. V rámci projektu
se ţáci seznamují s různými podniky našeho kraje, s různými profesemi i finančním
ohodnocením. Tyto exkurze by měly později ţákům usnadnit výběr při rozhodování v 9.
ročníku. Celá exkurze byla ţákům hrazena z projektu.
Úterý 17.5. bylo významné pro naše prvňáčky. V tento den se na jejich hodinu přišli
podívat rodiče, prarodiče i jejich starší kamarádi z 9. ročníku. Prvňáčci nám předvedli co
všechno se jiţ naučili. Nejdříve na tabuli vyhledávali a zatrhávali slabiky, pak nám přečetli
pohádky, napsali slova do písanky a na závěr se s námi rozloučili písničkami, které
doplňovaly obrázky. O přestávce se rodiče mohli podívat na práce, které ţáci v průběhu roku
ve třídě vytvoří.
Ve středu 18.5. se ţáci 2. stupně vydali do Technického muzea v Brně, kde část ţáků
navštívila dílnu Ulička řemesel a druhá skupina dílnu Od tamtamů k internetu. Společně pak
ţáci pracovali v dílně Technická herna . Po krátké přestávce jsme společně navštívili
úspěšnou interaktivní výstavu PLAY, kde si mohli ţáci na vystavované předměty bez obav
šáhnout a vyzkoušet. Po návštěvě muzea jsme se přemístili na Špilberk a prohlédli si jeho
prostory.
V tomto týdnu si ţáci 5. a 9. ročníku vyzkoušeli testy z českého jazyka, anglického
jazyka, matematiky a přírodovědných předmětů. Ţáci by měli po ukončení testování získat
informace o stavu svých znalostí a dovedností. Toto testování bylo pro ţáky v rámci projektu
zdarma.
V úterý 24.5. k nám přijelo 6 hudebníků z Komorní filharmonie Pardubice a ţáky 2.
stupně seznámili s vývojem jazzu. Ţáky prováděli jazzem nejen slovně a hudbou, ale i
dobovými účesy a oblečením.
Ţáci 1. stupně se 25.5. vydali na výlet do Potštejna, kde pro ně byla připravena nejen
prohlídka hradu a zámku, ale i sklepení. V tomto sklepení na ţáky čekala řada pohádkových
postav, které ţáky trošku postrašily.
Lépe na výletě dopadly děti mateřské školy, které se vydaly do pohádkového lesa. I kdyţ
na ně také čekala některá strašidla, přece jen za krásného slunečného dne vypadala mile a
nikoho z dětí nevystrašila, a kdyţ, tak jen na chviličku.
Pomaličku jsme vklouzli do posledního měsíce školního roku, který bude v první
polovině ve znamení zkoušení a písemek a druhá polovina ve znamení projektových dnů,
sportovních klání a prací spojených s koncem dalšího školního roku.
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