Damníkovský zpravodaj prosinec 2012
Vážení spoluobčané,
konec roku se blíží mílovými kroky, vzorní nakupují pro své blízké vánoční dárky, téměř
všichni bilancují. Nemine to ani nás, a tak si pro osvěžení paměti připomeneme, co se nám
povedlo v obci opravit, vylepšit či postavit.
Začali jsme v lednu opravou sociálního zařízení v mateřské škole, dále v jarních měsících
přibylo na dětském hřišti několik prvků s altánem, hasičům jsme předali garáž po
rekonstrukci, v létě jsme opravili několik obecních cest včetně propustků, v podzimních
měsících jsme nechali vykácet nebezpečné stromy nebo větve. Mezi tím vším pokračovaly
přípravné práce nutné ke stavbě chodníků, sběrného dvora a opravy varhan v kostele. Tady si
neodpustím poznámku, že pokud chceme čerpat dotace a na tyto tři akce je čerpáme (Program
obnovy venkova Pardubického kraje a Dobrovolný svazek Lanškrounsko), je od myšlenky ke
skutku skutečně daleko. Přesto jak je vidět, vše se podaří. Varhany jsou opravené a ti, kteří je
chtějí slyšet „naživo“ zvu na adventní koncert.
Po chodnících bychom měli začít chodit během týdne či čtrnácti dnů, jak počasí dovolí.
Na sběrném dvoře se začalo pracovat tento týden. První etapa by měla být hotova do konce
dubna 2013.
To jsou v kostce ty stěžejní akce v naší obci v letošním roce. Dále jsme sekali, mulčovali
obecní komunikace a zahrady, čehož jste si určitě všichni všimli. Bylo vyměněno několik
starších a nefunkčních dopravních značek.
Poděkování
Děkuji všem složkám obce (sokolům, hasičům a myslivcům) za všechny uskutečněné akce
v letošním roce, a protože jich bylo poměrně dost, říkám jen tak dále.
Děkuji zastupitelům obce za aktivní přístup při zasedáních ZO.
Chystané akce
6. prosince 2012 v 13:30 v pohostinství kulturní dům Vánoční beseda důchodců.
K poslechu a tanci hraje skupina KOPR. Zajištěna bohatá tombola. Zváni jsou všichni starší i
mladší důchodci.
8. prosince 2012 v 17:00 v místním kostele se uskuteční Adventní koncert, za účasti
profesora Uhlíře, dále bude k poslechu hra na housle a zpěv. Zajištěn teplý punč.
19. ledna 2013 ve 20:00 v místním kulturním domě se uskuteční Hasičský ples. Hraje
skupina FREE ś Letohrad.
16. února 2013 ve 20:00 v místním kulturním domě se uskuteční Sokolský ples. Hraje
skupina Primátor Česká Třebová.
23. února 2013 v 13:30 v místním kulturním domě se uskuteční Dětský karneval. Pořádá
obecní úřad.

Do 7.12.2012 si můžete objednat na obecním úřadě vánoční stromeček. Dostupné budou
smrčky, borovice a jedle.
Místní poplatky pro rok 2013
Místní poplatek za komunální odpad v roce 2013 činí nově 370,-Kč/osobu a pro osobu
samostatně vydělečně činnou 750,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na 31.03.2013. Tak
jako v letošním roce i příští rok, bude muset být Vaše popelnice označena samolepkou od
firmy Ekola České Libchavy. Tuto samolepku obdržíte při placení poplatku. Ten, kdo nebude
mít poplatek uhrazen do 31.3.2013 musí počítat s tím, že od 1.4.2012 mu firma Ekola České
Libchavy popelnici nevyveze.
Místní poplatek ze psů v roce 2013 činí stejně jako v letošním roce 120,-Kč a v bytovém
domě 300,-Kč. Splatnost poplatku je stanovena na 31.03.2013.
Pokud poplatník neuhradí poplatky včas, může správce poplatku zvýšit částku až na
trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné a pokojné vánoční svátky, dětem bohatou nadílku a
nám všem co nejvíce splněných přání. Do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí a ať se
daří.
Jiří Blažek
Starosta obce

Základní škola a mateřská škola Damníkov Vás srdečně zve
na tradiční vánoční výstavu a posezení ve školní kavárničce

Kouzelné Vánoce
Výstava se koná v úterý 18. prosince 2012
v době od 7.45 hod. do 17.30 hod.
(na základě domluvy lze nabídnout individuální čas prohlídky)
K vánoční výzdobě Vašich domovů Vás mohou inspirovat práce našich dětí a žáků, které
budou součástí výstavy. Součástí výstavy je prodej výrobků, které naši žáci vytvořili v rámci
projektového dne. Peníze z výstavy a prodeje budou použity na nákup odměn pro děti i žáky
školy. Návštěvníky, kteří budou mít zájem o prohlídku školy, provedou naši žáci.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Děti, žáci a zaměstnanci školy

