Damníkovský zpravodaj
prosinec 2013
Vážení spoluobčané,
troufám si říct, že mnozí jsme se ani nenadáli a další rok je za
námi. Téměř všichni jsme pracovali na zvelebení naší obce, byť
třeba malou opravou svého domu, zahrady, nebo okolí. Za to
Vám všem patří mé poděkování.
Nám na obci se podařilo opravit část místních komunikací. Dokončili jsme první etapu
úpravy sběrného dvora. Odstranili jsme nebezpečné nebo elektrickému vedení
překážející stromy. Provedli jsme malou rekonstrukci veřejného osvětlení. Na
tenisových a volejbalových kurtech nám přibylo nové sociální zařízení. Povodí Moravy
začalo revitalizovat Lukovský potok, ale bohužel je odvolali na důležitější tah do
Koutů nad Desnou, takže k nám nastoupí zpět až příští rok, aby práci dokončili. Byly
u nás dokončeny pozemkové úpravy a následně je tvořen nový územní plán obce.
V současné době do něj můžete do půli února na OÚ nahlédnout a eventuálně vznést
připomínky.
Všechny naše dobrovolné organizace SDH, TJ Sokol a MS vyvíjely po celý rok aktivní
činnost. Proběhly dva plesy, dětský karneval, pouť a pouťová zábava, dětský den,
výlet pro rodiče s dětmi do hradeckého Bonga a zooparku v Častolovicích, volejbalový
turnaj, sprint malých motocyklů, loučení s prázdninami, tenisový turnaj, posvícenská
zábava a dvě burzy dětského oblečení. Dále se pravidelně jednou měsíčně schází
klub důchodců. Vám všem, kteří se na uvedených akcích podílíte, děkuji a přeji si
jediné: pokračujte v této činnosti nadále.
V příštím roce by mělo dojít na druhou etapu úpravy sběrného dvora, chceme
vyměnit okna na tělocvičně a (pokud by bylo dostatek finančních prostředků) část
oken na kulturním domě. Dále bychom rádi pokračovali v opravách místních
komunikací, vyměnili mostek přes Lukovský potok a opravili část střechy budovy
základní školy. Samozřejmě počítáme i s neodkladnými poruchami a další.
Tyto i další informace jsou nyní vždy včas k dispozici na webových stránkách obce
www.damnikov.cz.
Chystané akce
25.1.2014
15.2.2014
22.2.2014
21.3.2014

ve 20h v místním KD Hasičský ples (hraje skupina Free´s Letohrad)
ve 20h v místním KD Sokolský ples (hraje skupina Primátor Č. Třebová)
ve 13:30 místním KD Dětský karneval, pořádá obecní úřad
divadlo Škeble Lanškroun

Změny v úředních hodinách obecního úřadu od 1.1.2014
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-11
8-9:30
8-11
8-9:30
8-11

12-16
12-14
12-16
12-14

Místní poplatky za rok 2014
Místní
Místní
Místní
Místní

poplatek
poplatek
poplatek
poplatek

za
za
za
za

komunální odpad: 370Kč/osobu
komunální odpad pro OSVČ: 750Kč
psa: 120Kč
psa v bytovém domě: 300Kč

Splatnost poplatků je 31.3.2014. Pokud poplatník neuhradí poplatky včas, může
správce poplatku zvýšit částku až na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
Svoz odpadu během Vánoc proběhne ve středu 25.12.2013.
Zajímavost z naší obce – obyvatelstvo Damníkova
Ke dni 31.12.2012 žilo v Damníkově 717 obyvatel (včetně cizinců), z toho 363 mužů
a 354 žen. 397 osob je zde ekonomicky aktivních. Průměrný věk obyvatel je 35 let.
V posledních letech dochází k mírnému přírůstku obyvatel – cca 5 obyvatel za rok.
Přeji Vám všem klidné Vánoce s bohatou nadílkou a plnou nůši splněných přání. Do
nového roku pak pevné zdraví, mnoho štěstí a ať to šlape.

Jiří Blažek
starosta obce

Malé ohlédnutí za koncem a začátkem školního roku
Konec školního roku byl spojen s návštěvou bývalých obyvatel této oblasti především
s návštěvou nejen obce, kostela, ale i školy. Žáci si připravili krátký program, který
byl složen z písní, tance a módní přehlídky. Děti se tak seznámily s jazykem, který od
letošního roku vyučujeme jako druhý cizí jazyk – němčinou.
Přes veškerou nervozitu se vystoupení povedlo a děti velice potěšila zpětná vazba od
návštěvníků školy. Takové projevy ocenění opravdu nečekaly. Poslední týden jsme
pak věnovali nocování ve škole, jehož program zajistili žáci 9. ročníku. Celý večer se
nesl v duchu hudby od středověku až po současnost. Druhý den si žáci ve skupinách
museli poradit s vichřicí, poplachem, požárem a s chemickou havárií. Poslední den
jsme se na prázdniny rozloučili s žáky a dětmi školy a pak už následovalo rozloučení
s žáky 9. ročníku, kteří si připravili i krátký kulturní program.
Prázdniny uběhly velmi rychle a už nás čekal další školní rok.
Pro děti ze školní družiny nastala velmi příjemná změna,
protože mají novou vstupní hernu a druhá herna je vybavena
kobercem. Hned první týden jsme se společně po
různorodých skupinkách nejen poznávali, ale objevovali různá
zákoutí naší vesnice a přitom plnili různé úkoly. Na školním
hřišti nás pak čekaly sportovní úkoly, které pro nás připravili
žáci 9. ročníku.
Následující týden vybraní žáci reprezentovali školu na krátkém vystoupení na
Lanškrounské Kopě. Třídenní výlet pod názvem „Expedice Pastviny“ byl přeložen na
jarní měsíce, protože v době konání bylo velmi nepříznivé počasí. Mezi další akce
patřily besedy o hlodavcích a exotickém hmyzu, výukový pořad zaměřený na vztah
k pejskům, návštěva cirkusového představení, pro žáky 6. a 7. ročníku beseda
zaměřená na etiku. Poprvé se našim žákům podařilo prodat celou zásilku bílých
pastelek a pomoci tak lidem se zbytkem zraku, za což děkujeme všem obyvatelům
Damníkova, kteří svou koupí projekt podpořili. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili
krajského projektu Technohrátky na SOŠ a SOU v Lanškrouně, kde naši školu velice
pěkně reprezentovali. Pro okolní školy jsme zorganizovali sportovní atletický trojboj,
kterého se sice zúčastnily jen školy z Rudoltic a Tatenic, ale zase v hojném počtu,
takže úroveň sportovních výkonů byla velmi dobrá.
Na závěr roku nás již čeká jen exkurze do Prahy zaměřená na chemii a dějepis a pro
nejlepší malíře vánočních přání vánoční mše v chrámu svatého Víta.
Dovolte nám, abychom Vám všem popřáli příjemné prožití vánočních svátků,
rodinnou pohodu a spoustu splněných přání.
ZŠ a MŠ Damníkov
Zpracovala Zuzana Otrubová (zuzana.otrubova@email.cz)

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

Romantické Vánoce
ve čtvrtek 19. prosince 2013
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

