DAMNÍKOVSKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2011
Vážení spoluobčané,
přeji Vám všem pěkný den a abychom alespoň trochu předcházeli zaručeným zprávám,
budeme se snaţit podávat Vám informace touto formou.
Na jarní měsíce (březen-duben) chystáme sběr všech nepotřebných a vyřazených domácích
elektrospotřebičů např. kulmy, fény, ţehličky, mixéry, rádia, televizory, přehrávače kazet a
CD, pračky, myčky, ledničky aj. Termín upřesníme a včas se ho dozvíte buď v dalším
zpravodaji a nebo hlášením obecního rozhlasu. Vyřazený spotřebič připravíte u domu a
pracovníci OÚ je svezou na sběrný dvůr.
Na obecním úřadě se nám mnoţí stíţnosti na volně pobíhající psy. Proto apelujeme na
majitele těchto pejsků, aby si je zabezpečili ve svých domovech tak, ţe uţ neutečou. Odchyt a
následný pobyt v útulku je poměrně nákladnou záleţitostí.
Dalším nehezkým jevem se stávají černé skládky stavebního odpadu a odpadu vůbec. Dva
příklady. V pondělí 31.01.2011 se mezi 13 a 16 hodinou objevil stavební odpad za hřbitovní
zdí. Dotyčný ho tam zřejmě přivezl na přívěsném vozíku za osobním automobilem. Ve
druhém případě si někdo zapomněl televizor u silnice za obcí směrem na Třebovice. Ţádám
občany pokud něco takového uvidí, nechť neprodleně podají zprávu na OÚ nebo kterémukoli
zastupiteli. Vlastní-li mobilní telefon s fotoaparátem mohou takového „neukázněnce“
vyfotografovat. Totéţ se týká některých nepřizpůsobivých občanů, kteří navštíví naši obec za
účelem něco si odnést. Cena ţeleza se v současné době pohybuje od 3,50 Kč do 4,50 Kč za
jeden kg. Zatím nepohrdnou obyčejným ţelezem, ale pokud si je svou liknavostí naučíme do
naší obce jezdit, můţe být hůř.
Jistě si kaţdý všimnul, ţe na autobusové zastávce u školy a samoobsluhy chybí lavičky a
opěrky. Bohuţel, museli jsme je oddělat. Donutili nás k tomu někteří stále nenapravitelní
občané.

Místní poplatky pro rok 2011
Od 01.01.2011 platí nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Přehled místních
poplatků jejichţ správcem je obecní úřad:
Místní poplatek za komunální odpad v roce 2011 nově činí 360,-Kč a pro osobu
samostatně vydělečně činnou 720,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na 31.03.2011.
Místní poplatek ze psů v roce 2011 činí stejně jako v předchozím roce 120,-Kč a v bytovém
domě 300,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na 31.03.2011.
Pokud poplatník neuhradí poplatky včas, můţe správce poplatku zvýšit částku aţ na
trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
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Do 31.03.2011 máte moţnost objednat si přes obecní úřad za výhodné ceny plastové nádoby a
kovové popelnice různých velikostí.

Připravované kulturní akce v Damníkově:
Sokolský ples 19.02.2011 ve 20.00 v místním kulturním domě, hraje PRIMATOR.
Dětský karneval 26.02.2011 ve 13.30 v místním kulturním domě, který pořádá obecní úřad.
Zvány jsou nejen všechny děti, ale téţ rodiče, babičky, dědečci, tetičky…
Pomlázková beseda s důchodci 07.04.2011 ve 13.30 v pohostinství kulturní dům, kterou
pořádá obecní úřad, hraje KOPR. Zváni jsou všichni starší a mladší důchodci.
Dále se chystá na měsíc březen nebo duben divadelní představení spolku ŠKEBLE
z Lanškrouna v místním kulturním domě. Datum ještě upřesníme.

Ze života školy
Závěr roku 2010 patřil jiţ tradiční vánoční výstavě. Hlavními exponáty se staly netradiční
vánoční věnce, které mohly ozdobit nejen stůl, ale i dveře nebo se mohly zavěsit nad stůl.
Děvčata ve školní kavárničce chvílemi nevěděla, kam dřív. Všechno ale zvládla. Dívky
stačily do této činnosti zapojit a zaškolit i mladší spoluţačky, které je od září vystřídají.
Celkově můţeme říci, ţe se výstava opět povedla a peníze utrţené z prodeje výrobků i
občerstvení v kavárničce nám poslouţily k nákupu ledničky a sporáku. Ty totiţ po
dlouholetém provozu odmítly poslušnost a děti z krouţku vaření ani nemohly dopéci svou
dobrůtku. Investovat finanční prostředky do opravy starých přístrojů se nevyplatilo.
Leden jsme zahájili projektovým dnem „Strašidla ve škole“, tentokráte kaţdý stupeň školy
samostatně.
Mladší ţáci popisovali strašidla, podle popisu je kreslili a
pojmenovávali. Aktivity ţáků druhého stupně se zaměřily na práci s textem, porozumění
textu a na písemné i ústní zpracování úkolů. Závěr projektového dne patřil v obou skupinách
vyhodnocení nejlepších masek strašidel.
Ţáci 8. a 9. ročníku, kteří se podíleli na výrobě znaku obce, navštívili s paní ředitelkou
veletrh Regiontour v Brně, kde měli moţnost vyfotografovat se pod znakem naší obce. Ten
získal v Pardubickém kraji 3. místo. Zároveň si prohlédli stánky vystavovatelů a dozvěděli se
o naší zemi další informace. Někteří si vyzkoušeli své praktické schopnosti při rýţování
zlata, českých granátů, v lisování mincí,v hodu mincemi, v zatloukání hřebíků na jeden úder
a v různých kvízech. Závěr návštěvy vyuţili někteří z ţáků k lezeckým výkonům, vše
probíhalo pod bedlivým dozorem instruktora, s helmou na hlavě a v popruzích. Také
pedagogický dozor nespustil z lezců své oči. Na konci ledna jsme si odnesli hodnocení své
půlroční práce v podobě vysvědčení. Někdo odcházel ze školy spokojen, někdo méně. Nálada
méně úspěšných se jistě zlepšila při odpoledních hrátkách na sněhu, které připravili učitelé
tělesné výchovy. Radost z pobytu na zdravém vzduchu měli všichni zúčastnění. Před
pololetními prázdninami čeká většinu ţáků druhého stupně návštěva divadla v Pardubicích,
kde zhlédnou divadelní hru Bláznivé nůţky. Ta patřila v loňském roce mezi nejúspěšnější
inscenace tohoto divadla.
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