Damníkovský
zpravodaj

červen 2019

Váţení spoluobčané,
chtěl bych vám touto cestou podat zprávu o stavu naší obce. Musím předeslat, ţe se není čeho
obávat. Naše obec vzkvétá, tento stav je trvalý a z této cesty nemíníme ustoupit. Můţe za to jistě
i letošní pěkné jarní počasí, kdy se všechno zelená a kvete. Pak za to mohou všichni občané, kteří
jiţ uklidili okolí svých příbytků a nyní sečou přilehlou zeleň a ti pilnější navíc sází květiny. Tuto
stejnou činnost provádí i pracovníci obce, kteří mají určitě více sekání neţ oproti předchozím,
ne tolik vodou zalitým, jarním měsícům let minulých.
Mimo starost o zeleň obce se naši zaměstnanci starají téţ o odpad uloţený do kontejnerů
na sběrných místech. Poslední dobou si stále více stěţují, ţe v kontejnerech na plast (ţlutých)
nachází odpad, který tam nepatří. Jsou to například zbytky jídla, pouţité pleny, plastové nádoby
od motorového oleje a další odpad, který patří jinam. Plastové nádoby od průmyslových olejů jsou
hodnoceny jako nebezpečný odpad a podle toho se s nimi musí nakládat. V naší obci je to velice
snadné. Přivezte je na sběrný dvůr, zde je od vás obsluha převezme a uloţí do kontejnerů
na nebezpečný odpad. Totéţ platí u pouţitých plen. Ty patří do komunálního odpadu. Další nešvar,
který nám dělá problémy, jsou vlhčené papírové kapesníky, utěrky a podobné čistotu zaručující
prostředky, které u vás zmizí prostřednictvím WC v odpadu. U nás se objeví v čističce, a tam se
z čisticích prostředků naopak stávají prostředky ucpávající například čerpadlo, a tím dokáţou
čističku vyřadit z provozu. Proto vás všechny ţádám: „Třiďte odpad důsledně a zodpovědně“.
V naší obci vytváříme podmínky, které nám to všem usnadňují.
To, co nám všem nedělá radost je obecní rozhlas. Na podzim loňského roku se podařilo, ţe
fungoval dobře, ale kdyţ letos na jaře přidali další ampliony, zhoršilo to jeho vysílání. V současné
době je objednaná firma, která jeho vysílací kvalitu určitě zlepší.
Dále musím opět apelovat na pejskaře, kterým jejich psí miláčci utíkají a obtěţují ostatní
občany. Důrazně ţádám ty, kterým pejsci utíkají, nechť si důkladně zabezpečí jejich kotce, aby
k těmto útěkům nedocházelo a my všichni ostatní mohli chodit nebo jezdit nerušeně na procházky,
potaţmo vyjíţďky.
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Dne 15. a 16. června 2019 pořádá Obec Damníkov společně s hasiči a starou gardou
Damníkovskou pouť na jiţ tradičním místě u hasičské zbrojnice. V sobotu se od 14:00 hodin
na fotbalovém hřišti uskuteční utkání staré gardy. Poté je od 20 hodin na programu taneční zábava
pod širým nebem s kapelou Triwoly. V neděli pak samotná pouť. Na místě bude nejméně
10 pouťových atrakcí, prodej točené zmrzliny a jiných sladkostí. Občerstvení je zajištěno (například
grilované prasátko). Všichni jste srdečně zváni na oba dva dny a jednu noc.
Při této příleţitosti chci poděkovat všem dobrovolníkům ze všech zájmových sdruţení, kteří se
podílejí na bohatém kulturním dění v naší obci. Připomenu: 1 měsíčně schůzka seniorů, dva plesy,
hasičské soutěţe, několik utkání staré gardy, dětské dny, ukončení prázdnin, táborák, fichtl sprint,
několik tanečních zábav včetně posvícenské, velikonoční a vánoční besídky pro seniory, čertovský
běh, volejbalový turnaj a tenisové turnaje. A jestli jsem na něco zapomněl, tak se omlouvám.
Zároveň děkuji celému učitelskému sboru v čele s paní ředitelkou za uspořádání velikonoční
výstavy a koncertu.
Děkuji všem občanům za upravení okolí u svých domů, za důkladné třídění odpadů a přeji, aby
se jim v této činnosti dařilo nadále stejně nebo lépe.
Přeji všem pěkné léto a dětem a studentům pěkné prázdniny.
Jiří Blaţek
starosta obce

PLÁNOVANÉ AKCE V DAMNÍKOVĚ
15. – 16. 06.
15. 06.
15. 06.
22. 06.
20. 07.
03. 08.
31. 08.
19. 10.

Damníkovská pouť
Pouťový fotbalový turnaj
Pouťová zábava
Pouťový volejbalový turnaj
Myslivecký táborák
Fichtl sprint
Loučení s prázdninami
Damníkovské posvícení

Hasičská zbrojnice
Fotbalové hřiště
Hasičská zbrojnice
Volejbalové kurty
Myslivecká chata
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
KD Damníkov

kaţdý den od 13:00
14:00
20:00
9:00
18:00
10:00
14:00
20:00
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ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
Druhé pololetí školního roku jsme plně věnovali přípravám na velikonoční výstavu a koncert.
I kdyţ nebylo zrovna přívětivé počasí, o návštěvníky a posluchače nebyla nouze a ţáci společně
s učiteli i ostatními zaměstnanci byli velice rádi, ţe bylo jejich snaţení odměněno velkou účastí
i prodejem. Za utrţené peníze jsme pořídili Big Shot (vyráţecí stroj
na výtvarnou výchovu) a odměny za účast na soutěţích pro ţáky školy.
I v druhém pololetí byly pro ţáky otevřeny krouţky, které jsou hrazeny
z prostředků EU v projektu Projektové vyučování na ZŠ a MŠ Damníkov.
Pracovaly dva klubíky deskových a logických her, jeden klubík
badatelský a jeden čtenářský. Z projektu byly financovány projektové dny
ve škole i mimo školu v mateřské škole a projektové dny mimo školu
ve škole. Díky těmto projektům mohli ţáci i děti navštívit planetárium
a zámek, v červnu ještě čeká školní druţinu Mamutíkův vodní svět, 5.-6.
ročník návštěva brněnského VIDA parku a 7.-9. ročník Praha – letiště.
V průběhu pololetí jsme se zúčastnili 10 dní florbalu, kde
nejlepšího umístění dosáhla děvčata 6.-7. ročníku, ale ani
ostatní se za své výkony nemuseli stydět. Děvčata
vyšších ročníků se po delší době účastnila soutěţe
v poznávání rostlin, ţivočichů a hornin a jejich umístění
bylo také velice pěkné. Naši prvňáčci se tradičně zapojili
do projektu Zdravé zoubky a získali pěkné balíčky. Ţáci
1. aţ 3. ročníku byli zapojeni do projektu Můj 1. gól
a vyzkoušeli si hodinu tělocviku pod vedením fotbalisty
Jaroslava Veselého. Pro 1. stupeň proběhla beseda
s Policií ČR. Pro celou školu pak projekt společnosti
MK Fruit, která pro ţáky připravila ochutnávku nápojů a různé soutěţe. Ke dni učitelů si učitelé
1. stupně vyměnili role s deváťáky a vycházející ročník zkusil práci ve třídě z druhé strany.
Vzhledem k tomu, ţe se jim práce líbila, poţádali o moţnost vyzkoušet si tento projekt i na druhém
stupni. Tradičně kaţdý rok děláme projekt zaměřený na země
potýkající se s chudobou. Letos to byl projekt „Dnes jím jako
Angolan“. Celé dopoledne jsme plnili spoustu úkolů – nošení nákladu
na hlavě, vaření, výpočty (jakou hmotnost má onen náklad)
a capoeiru. Na závěr proběhla ochutnávka angolského jídla ve školní
kuchyni. V průběhu dubna nám od Společenství firem Lanškrounska
byla předána 3D tiskárna, která bude slouţit členům badatelského
klubíku a dalším zájemcům, kteří se budou v příštím roce účastnit
technické soutěţe Microtela. V květnu proběhlo v mateřské škole
a některých třídách odpoledne s rodiči, při kterých si rodiče společně
s dětmi zasoutěţili. V dalších ročnících proběhne posezení v červnu.
Naši prvňáčci dopoledne přivítali ve škole své maminky a tatínky, aby
jim mohli předvést, čemu všemu se ve škole jiţ naučili. Společný den
završili přáním svým maminkám.
Závěr školního roku bude tradičně patřit fotbalu, vybíjené, dětskému dni a nocování. Celoroční
práci završíme předáním vysvědčení.
Všem dětem i ţákům přejeme pěkné a slunné prázdniny, rodičům krásnou a ničím nerušenou
dovolenou. Přání krásné a ničím nerušené dovolené patří všem příznivcům školy a zastupitelstvu
obce.
Dagmar Habrmanová
ředitelka školy
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