DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2011
JÍZDNÍ ŘÁDY
V letošním roce dochází ke změnám v jízdních řádech. Co se nás týká, tak bychom si měli
polepšit. Plánuje se výstavba autobusové zastávky na silnici I/43 u křiţovatky STOP vedle
Válkových pro nový rychlíkový autobusový spoj Lanškroun a Svitavy a zpět. Ten by měl
jezdit v týdnu kaţdou hodinu v obou směrech.
Dále by mělo přibýt několik spojů mezi Lanškrounem a Českou Třebovou přes Damníkov.
Naše poţadavky jako je zachování zastávky u Jednoty, večerní spoj z odpolední směny
z Lanškrouna, školní autobus pro děti z Anenské Studánky, Trpíka, Květné a Lukové nám
byly přislíbeny na jednání s firmou OREDO v Moravské Třebové.
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování patří Mysliveckému sdruţení Damníkov za uspořádání pouťové zábavy,
diskotéky a táboráku. Dále TJ Sokolu Damníkov, především ţenám, za „rozloučení
s prázdninami“ určené dětem. Tenistům za uspořádání turnajů ve dvojhrách a čtyřhrách.
PRÁCE OBECNÍHO ÚŘADU DAMNÍKOV
Probíhají práce na veřejném osvětlení. Na návsi, za pomoci zahradního architekta,
pokračujeme v její úpravě. Na Základní škole a mateřské škole Damníkov po rozšíření
kapacity mateřské školy prochází rekonstrukcí chlapecká část sociálního zařízení. Tuto
rekonstrukci zajišťuje Obecní úřad Damníkov.
TŘÍDĚNÍ ODPADU
Stalo se jiţ zvykem, ţe po sobotním úklidu ve vašich domácnostech se nám u kontejnerů
navrší netříděný odpad v igelitových pytlích nebo taškách. Připomínáme, ţe do kontejnerů
patří pouze ten odpad, ke kterému je určen. Například polystyren patří do plastů, ale nepatří
sem sádrokartón. Sádrokartón je komunální odpad a patří do sběrného dvora. Proto
apelujeme, třiďte odpad.
UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 22.09.2011 proběhne očkování psů. V 17:30 u obecního úřadu a v 18:00 u
zastávky u Vondráčkových. Základní vakcína proti vzteklině stojí 90,-Kč a kombinovaná
vakcína stojí 300,-Kč. Nezapomeňte očkovací průkazy.
Svoz tetrapaků (oranţových pytlů) proběhne v pondělí 03.10.2011 v dopoledních hodinách.
Prosíme občany, aby zavázané oranţové pytle přinášely ke kontejnerům na plast aţ v neděli
v odpoledních hodinách před pondělním svozem.
Myslivecké sdruţení Damníkov pořádá tradiční myslivecké posvícení v kulturním domě
Damníkov v sobotu 15.10.2011 od 20:00.
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Na úvod se vrátím k několika činnostem, které nás provázely na konci školního roku.
V polovině měsíce června nás navštívil reţisér známého večerníčku Krysáci – Cyrilem
Podolským. Během besedy seznámil ţáky s celým průběhem tvorby večerníčků od námětu aţ
po vysílání. Ţáci se dozvěděli, jak dlouho trvají příprava, natáčení, sestřih a dokončovací
práce, neţ mají diváci moţnost zhlédnout několikaminutový pořad.
Konec června byl ve znamení projektů. Nejvíce se ţákům líbil projekt Nocování s Popelkou
pro 1. stupeň a Cesta kolem světa pro 2. stupeň. Oba stupně plnily spoustu úkolů zaměřených
na dané téma. V průběhu plnění jednotlivých úkolů se malí princové a princezny vydali ke
slavnostně prostřené tabuli a ţáci druhého stupně si při svém cestování vyzkoušeli stravování
formou švédských stolů. Pak oba stupně pokračovaly v plnění dalších úkolů. První stupeň se
vydal na procházku pohádkovým lesem u paní Kozákové, druhý stupeň plnil úkoly ve škole.
Na závěr bylo vyhodnocení a příprava na spánek. Ten u některých jednotlivců dlouho
nepřicházel, o to horší bylo ranní vstávání. Po snídani ve školní jídelně jsme se zaměřili na
osvěţení a prohloubení vědomostí při řešení různých krizových situací v projektu ZÁPOLÍM
III. Starší ţáci měli pro mladší spoluţáky připraveny různé úkoly – uhasit oheň, provést umělé
dýchání z plic do plic, ošetřit zranění atd.
Poslední dva dny patřily tradičně dětskému dni a „mezitříďáku“. Ţáci 9. ročníku si pro děti a
spoluţáky připravili zábavné hry, tentokráte byl kaţdý ţák 9. ročníku převlečen za
pohádkovou postavu, a tak děti plnily úkoly u vodníka, u čerta, u Pata a Mata atd. Na závěr
proběhlo hodnocení, kde první tři ţáci z kaţdé kategorie dostali sladkou odměnu a všichni
ţáci pak nanuk.
Fotbalové zápasy probíhaly ve znamení velkých bojů, 1. místo obsadilo muţstvo pedagogů a
provozních zaměstnanců.
Poslední školní den jsme se společně rozloučili před školní budovou.
S vycházejícími ţáky 9. ročníku se slavnostně rozloučil na obecním úřadě pan starosta.
A máme nový školní rok….
Během prázdnin se podařilo po náročném administrativním a schvalovacím řízení přestěhovat
několik odborných učeben a tříd, aby vznikla nová třída mateřské školy. Nyní máme třídu
Berušek – mladší děti a třídu Sluníček – starší děti. Přijali jsme novou paní učitelku a nově
jsme nezavedli pro starší děti spaní po obědě. Děti mohou trávit tento čas relaxací s paní
učitelkou ve třídě i na zahradě. Děti ve třídě Sluníček mají nový nábytek laděný s kuchyňkou,
dále nové stoly, koberec a několik hraček. Některé stavebnice a hračky si paní učitelky mezi
sebou půjčily. Protoţe s novou třídou nikdo nepočítal, musely se na vybavení pouţít finance
z běţného rozpočtu školy.
Velké změny proběhly v 1. třídě. K zajištění bezpečnosti ţáků bylo vyměněno linoleum, dále
byla zakoupena skříňová sestava, potaţena pohovka a namontována interaktivní tabule, která
byla zakoupena z prostředků EU.
V ostatních prostorách školy proběhly úpravy spojené s výměnou učeben a ostatní pravidelné
úpravy.
Během prázdnin onemocněla paní učitelka Černohousová, a tak ţáky 3. a 4. ročníku přivítala
nová paní učitelka Mgr. Ilona Večeřílková, která bude s ţáky pracovat po dobu nemoci paní
učitelky. Na druhý stupeň byla na částečný úvazek přijata paní učitelka Lucie Voltnerová,
která má aprobaci český jazyk a dějepis.
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Školní rok začal pro 9 nových prvňáčků, i kdyţ nás 1. září bylo 10. Děti jedné rodiny si
„uţily“ v naší škole pouze první školní den a pak se kvůli nepřízni osudu stěhovaly zpět do
místa původního bydliště.
V prvním týdnu školy jsme v rámci projektu Evropské unie navštívili záchrannou stanici
Pasíčka, kde pracovníci stanice seznámili starší ţáky s obojţivelníky, mladší ţáky s tříděním
odpadů a společně si ţáci prošli celou záchrannou stanici a seznámili se s osudy umístěných
zvířat. Některá z nich – divoká prasata - si mohli ţáci i pohladit. Starší ţáci při zpáteční cestě
navštívili první Muzeum cyklistiky v Nových Hradech. Díky dotaci EU mohli na obě exkurze
vyjet všichni ţáci školy, protoţe byl hrazen jak program ve stanici, tak i doprava autobusem.
Pouze ţáci 2. stupně museli hradit rozdíl v ceně za zajíţďku autobusem a vstupné do muzea.
Na konci prvního týdne ţáci 1. stupně reprezentovali školu na Lanškrounské kopě tanečním
vystoupením, které se všem líbilo.
Čeká nás školní rok, který bude završen školní akademií. Třídy se kromě výuky budou ve
svém volnu věnovat i výběru a nácviku jednotlivých čísel, aby vystoupení pro Vás na konci
školního roku bylo opět hodnotným kulturním záţitkem.
Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka školy

www.damnikov.cz

Váţení nespokojení rodiče,
s novým školním rokem došlo k opětovnému řešení problémů týkajících se školy na různých
místech, jen ne tam, kde by se ve skutečnosti měly řešit, a to ve škole. Kaţdý přidá
osvědčenou větu, ţe jinde to nemají, jen u nás. Bohuţel kaţdý porovnává jen to, co mu
vyhovuje. Nejste sami, kdo víte, jak to chodí jinde, i já mám kontakty na různé mateřské
školy a i já vím, jak to chodívá jinde. O co jde?
Spousta maminek si stěţovala na poţadavek mateřské školy, ţe děvčátka nebudou mít sukně
při pobytu v tomto zařízení. Po zkušenostech z loňského roku a ze seminářů se soudní
znalkyní v oboru úrazy ve školách jsem po dohodě s učitelkami došla k tomuto poţadavku.
V naší mateřské škole se snaţíme děti vzdělávat i vychovávat tak, jak jsme si určili ve
školním vzdělávacím programu. K této činnosti vyuţíváme veškeré vybavení školy a
různorodé činnosti. Bohuţel při některých činnostech dlouhé sukničky děvčátkům překáţí –
např. při lezení po čtyřech, dlouhých krocích, při cvičení na dřevěné gymnastické soupravě
atd. Problém nastává i při pouţití sociálního zařízení. Krátké sukničky přinášejí spíše
problémy estetické - při sezení na koberci, cvičení vsedě i při značném vytaţení sukničky aţ
„pod prsa“.
Jsem ráda, ţe učitelky mateřské školy díky různorodým činnostem a aktivitám plnohodnotně
rozvíjejí osobnost dětí. Jako ředitelka školy i jako máma vítám, ţe se učitelky dětem ve školce
opravdu věnují a mé dítě nesedí jen za stolem, nehraje si jen na koberci nebo se vycházka
neplánuje podle potřeby vyřizování nákupů učitelek. Poţadavek nosit kalhoty místo sukniček
má pomoci zvýšit bezpečnost děvčátek.
Nikdy se nedá stoprocentně zajistit, aby se Vašemu dítěti něco nestalo, proto se snaţíme
alespoň tam, kde se to dá předvídat, jednoduchými opatřeními zamezit poranění dětí. Vaše
děti ráno od Vás přebíráme a máme stejně jako Vy zájem na tom, abychom Vám odpoledne
předali dítě zdravé a spokojené. Milé maminky, nic nebrání tomu, abyste svá děvčátka
oblékly do sukniček na koncerty, ale i na cestu do školky a ze školky. Domnívám se, ţe
v soukromí máte spoustu příleţitostí obléci svá děvčátka do šatiček či sukniček, ať uţ na
procházku, na návštěvu, do muzea, do kina, na výstavu nebo do divadla.
Na závěr…
Měla jsem na mysli bezpečnost dětí, to nejdůleţitější, co pro kaţdou mámu existuje. Ani ve
snu mne nenapadlo, ţe místo toho, aby se někdo z rodičů zajímal, jak se nám podařilo zajistit
umístění všech dětí v mateřské škole, kde jsme dokázali sehnat peníze na novou třídu atd.,
budu muset řešit pro mne naprosto nepochopitelnou věc - můj a náš zájem o zdraví a
bezpečnost Vašich dětí a Váš - sukničky.
Mgr. Dagmar Habrmanová, ředitelka školy
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DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY
pro ZŠ a MŠ Damníkov
25. 10. 2011
ODPOLEDNÍ BESEDA PRO DOSPĚLÉ
-----------------------------------------------------------------------Zveme pracovníky školy, jídelny, rodiče a další z{jemce na odpolední BESEDU a
bohatou ochutn{vku potravin a jídel podle zdravé výživy.
V úterý, 25. října 2011, od 15.15 hod., v z{kladní škole.
Beseda se uskuteční v r{mci programu Den zdravé výživy pro z{kladní školu
Damníkov.
Příspěvek 30 Kč.
Poř{d{ z. o. ČSOP Společnost pro zvířata
www.spolecnostprozvirata.cz,
pobočka Červen{ Voda 52, 561 61, Infocentrum

Tento projekt byl finančně podpořen
Nadačním fondem Albert.

Svými produkty přispěly: obchodní družstvo KONZUM, Ústí nad Orlicí
(www.konzumuo.cz), společnost TROPICO (www.tropico.cz) a společnost AMUNAK
(www.amunak.com
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, ţe nás svou návštěvou podpoříte.
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní trţní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom uţ
často nezabere.
České chaty a chalupy uţ jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně
větší spotřebu energie, takţe i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, neţ se
i takových, zatím stále „pouţitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co uţ
definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice moţná dodnes pouţívá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vyslouţilé elektrospotřebiče můţe kaţdý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale
jen v případě, ţe jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důleţitá: do
směsného odpadu nepatří ţádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vyslouţilců“. K jejímu financování slouţí takzvané recyklační
příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města
a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do
popelnice nebo postavený vedle ní můţete navíc dostat pokutu aţ 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouţí
takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba
servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichţ prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbliţší takové místo vašemu bydlišti najdete na
internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje
zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám
také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí uţ dnes je, ţe váš starý spotřebič
odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbliţšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, aţ vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon
stanoví, ţe je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí
svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je moţné pro obec zajistit
i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné
koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného
odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiţ významně k ochraně ţivotního prostředí.
Nejenţe nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou
energii. Ze starých spotřebičů se totiţ dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu
vyuţití, většinou kovů. Jejich pouţití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo mnoţství elektřiny, která by stačila obyvatelům
třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně sniţují emise skleníkových plynů.
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