Damníkovský zpravodaj prosinec 2011
Vážení spoluobčané,
velmi rychle se nám blíží konec roku, a proto můžeme bilancovat, co se nám podařilo. Za
sebe mohu říci, že toho není málo. Na druhou stranu vzhledem k velikosti obce si mnozí
mohou říci, že toho zas tolik nebylo. Ale chceme a budeme dělat všechno proto, aby naše
„malá vesnička středisková“ zkrásněla v celé délce i šířce.
V letošním roce jsme začali kácením stromů stojících v řečišti potoka, tedy těch, co brání
volnému a přirozenému toku vody. Poté jsme pokračovali v kácení neudržovaných dřevin na
plochách hřbitova, okolí ZŠ, návsi a posléze u č. p. 7. Na těchto místech jsme za asistence
zahradního architekta osázeli a na návsi i vybudovali sezení pro všechny odpočinku chtivé
občany. V jarních měsících jsme vyčistili příkopy. Dále se nám podařilo opravit cestu mezi
bytovkami naproti kulturního domu. Jednalo se o výměnný obchod. My jsme nechali zadarmo
parkovat těžké stroje na obecních pozemcích a za to nám opravili cestu. Začali jsme
s budováním dětského hřiště. Tímto chci říci, že toto není jeho finální podoba a že budeme
pokračovat v jeho budování v roce následujícím. Opravili jsme cestu k novým domkům vedle
Koudelkových, zároveň došlo na těchto místech k výstavbě veřejného osvětlení. Nové lampy
veřejného osvětlení budou do konce letošního roku také svítit na obecní cestě vedoucí ke
Straževičovým a Lichtenberkovým.
Upravili a opravili jsme hasičskou zbrojnici tak, aby sloužila nejen hasičům, ale i potřebám
obecního úřadu a tím samozřejmě i obci. Hasiči mají novou garáž a my máme uschované
obecní stroje pod střechou.
Dále se nám podařily provést terénní úpravy u sběrného místa a ještě dále za ním. Chce se mi
říci, že tímto zanikla neřízená skládka. U této problematiky mi nedá, abych se nezastavil.
Občanovi, který založí černou skládku, může být uložena pokuta až do výše 50.000,-Kč.
Občan může uložit odpad na sběrné místo každou sudou sobotu, vždy když se sváží
popelnice. Ten, kdo chce dovést odpad v jiný den, se musí domluvit buď na OÚ nebo s panem
Liborem Motyčkou. Je potřeba si uvědomit, že svévolné uložení odpadu u vrat sběrného místa
lze považovat za založení černé skládky. My nebráníme žádnému občanovi, který má řádně
zaplaceny poplatky za komunální odpad, v uložení odpadu na sběrné místo, ale je nutné
dodržovat pořádek. U sběrného místa nám postavili tzv. E domek, který slouží k ukládání
starých televizorů a obrazovek PC a jim podobné elektrotechnice. V jarních měsících
provedeme svoz všech Vámi nepotřebných věcí.
Dále jsme rozšířili parkovací plochu pro osobní automobily u č. p. 127 a u hasičské zbrojnice.
V ZŠ a MŠ jsme museli provést rekonstrukci sociálního zařízení, protože došlo k rozšíření
kapacity mateřské školy.

V rámci oprav jsme vyměnili dlažbu u vchodu do kostela a opravili jsme část střechy na
kostele. Na jaře jsme opravili část střechy na novém pavilonu ZŠ a MŠ a před zimou na
starém pavilonu.
Ve spolupráci s ČD jsme káceli dřevo u drážního tělesa a uspokojili jsme několik zájemců o
dřevo. To je asi tak v kostce vše, co se nám letos podařilo.
S blížícím koncem roku je také spojeno použití pyrotechniky. Prosím, hlavně mladé občany,
aby brali ohled na ostatní občany.
Teď bych chtěl poděkovat:
Hasičům – za uspořádání plesu, dětského dne, účasti na soutěži, za pomoc při likvidaci
neřízené skládky a pomoc při „čerťáku“.
Sokolům – za uspořádání plesu, pouťového volejbalového turnaje, za provoz tenisových
kurtů, akce konec prázdnin, pomoc při burze dětského oblečení, uspořádání „čertovského“
běhu, který je mezi běžci velmi populární a za účast volejbalistů v soutěži.
Myslivcům – za uspořádání pouťové zábavy, diskotéky, táboráku a posvícenské zábavy.
Rodině Kozákových za velmi pěknou a zdařilou „Procházku strašidelným lesem.“ Byl to
krásný zážitek nejen pro děti.
Všem ženám a děvčatům, které se podílejí na akcích, jako je dětský karneval, konec
prázdnin, divadla, burzy dětského oblečení a jiné.
Ředitelce ŽŠ a MŠ Damníkov Mgr. Dagmar Habrmanové za starost o školu a její žáky a
za vstřícnost při spolupráci s OÚ. Např. jsme se žáky vysázeli cca 500 stromků nebo se s nimi
setkáte při Tříkrálové sbírce.
Předem se omlouvám, pokud jsem na někoho nebo něco zapomněl. Nestalo se tak úmyslně,
ale jen díky výpadku v mé paměti.
Velké poděkování patří také sponzorům, kteří přispěli na tyto akce.
Chystané akce:
24. prosince 2011 ve 22:00 v místním kostele se uskuteční Půlnoční mše. Zajištěn teplý punč.
28. ledna 2012 ve 20:00 v místním KD se uskuteční Hasičský ples. Hraje skupina FREE ś
Letohrad.
18. února 2012 ve 20:00 v místním KD se uskuteční Sportovní ples. Hraje skupina Primátor
Česká Třebová.
25. února 2012 v 13:30 v místním KD se uskuteční dětský karneval.
Místní poplatky pro rok 2012
Místní poplatek za komunální odpad v roce 2012 činí stejně jako v předchozím roce 360,Kč a pro osobu samostatně vydělečně činnou 720,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na
31.03.2012.
Místní poplatek ze psů v roce 2012 činí stejně jako v předchozím roce 120,-Kč a v bytovém
domě 300,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na 31.03.2012.
Pokud poplatník neuhradí poplatky včas, může správce poplatku zvýšit částku až na
trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné prožití svátků vánočních, co nejvíce dárků pod
stromečkem a spokojených šťastných dětských očí. Do nového roku pak pevné zdraví, štěstí a
Vaši nejbližší, ať Vám dělají jen samé radosti.

