Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec letošního roku, a proto se
nyní pokusím o rekapitulaci toho, co se nám
v naší obci podařilo v uplynulém roce a že toho
nebylo zrovna málo. Na druhou stranu vzhledem k velikosti obce si mnozí mohou říci, že toho
zase tolik nebylo. Ale chceme a budeme dělat všechno proto, aby se naše obec i v následujících
letech zvelebovala a zkrásněla v celé délce i šířce.
Na počátku jarních a letních měsíců jsme se zaměřili zejména na opravy místních komunikací.
Došlo k opravám komunikací u Vintrů, u Koudelků, u Šemberů – pneuservis, příjezdové cesty
k bytovce č. p. 127. Dále byl opraven mostek ke Křivkovým. Celkové náklady za provedené
opravy nám o něco ulehčil Pardubický kraj, který nám přidělil dotaci na opravy místních
komunikací. Díky této dotaci se nám podařilo ušetřit 100 tisíc Kč z obecního rozpočtu. Tím,
ale „jarní úklid obce“ nekončí. Za kulturním domem byly odstraněny pozůstatky chátrající
kůlny, dále došlo k prořezu nebezpečných dřevin v okolí tělocvičny a obecních komunikací.
Podařilo se opravit další stanoviště pro kontejnery na odpad. Stanoviště u kulturního domu,
před samoobsluhou a u Murinů bylo osazeno živými thujemi. V opravách dalších stanovišť
budeme pokračovat v následujícím roce. Na tenisových kurtech byl nově postaven přístřešek,
který umožní grilovat téměř za každého počasí.
Letní měsíce jsme započali také pracovně. Byla provedena výměna oplocení celého areálu ZŠ
a MŠ Damníkov. Na kulturním domě byla vyměněna stará okna za nová. Tím, ale opravy
kulturního domu nekončí. Následovala instalace nové vzduchotechniky, celkové prosvětlení
a zateplení prostor. Byly přidány zatahovacích rolety, které napomohou ke snadnému oddělení
prostor sálu a hospody. V současné době probíhají opravy kuchyně kulturního domu. Pro příští
rok plánujeme provést celkové opláštění budovy kulturního domu. Doufáme, že se nám na tento
projekt podaří získat dotaci ze Státního fondu Životního a tím uspořit část našeho rozpočtu. Pro
zvýšení bezpečnosti v obci byla připojena dvě nová světla veřejného osvětlení. Konkrétně
u Beranů a u Krejsů. Jak jste si jistě všimli, tak po obci byly rozmístěny kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad. Do těchto kontejnerů lze vkládat posekanou trávu, shrabané listí,
nikoli ukládat větve. Nový nátěr oživil herní prvky
na dětském hřišti a tenisové kurty. Srpen s sebou
nesl sérii oprav čističek odpadních vod. Konkrétně
proběhla oprava ČOV u tělocvičny a ČOV 150
(napojení škola + okolí).
Začátek podzimních dní jsme zpříjemnili nákupem
„nového“ automobilu pro naše hasiče, které jsme
jim po nezbytným úpravách v měsíci září
slavnostně předali. Přejeme hodně šťastně ujetých
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kilometrů a také mnoho úspěchů na hasičských závodech.
V průběhu celého roku se pilně pracovalo na úpravách objektu č. p. 127 pro účely sběrného
dvora. Polovina sběrného dvora je úspěšně zkolaudována a ke druhé chybí už jen malý krůček.

Pro jasnější představu, co všechno bylo provedeno, přikládáme pár fotografií, které zobrazují,
jak to vypadalo před rokem a jaký je současný stav.
Úpravy objektu č. p. 127 pro účely sběrného dvora byly spolufinancovány Evropskou unií
– Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Celková výše obdržené dotace na úpravy sběrného dvora byla ve výši 4.663.282,-Kč.
Předpokládáme, že provozem sběrného dvora ušetříme z obecního rozpočtu minimálně
100 tis. Kč ročně. Za rok si na tomto místě povíme fakta.
U provozu sběrného dvora se chvíli zdržíme. Základním úkolem je třídit. Čím více vytřídíme,
tím více finančních prostředků získáme na zpět. Co si ale máme myslet o dvou příkladech, které
se nám staly. Do sběrného dvora svážíme kontejnery s plastem, které se ručně roztřídí
a následně lisují do balíků. Ze stanoviště u kulturního domu nám do kontejneru na plast někdo
opakovaně vkládá použité pleny (zřejmě od dospělého člověka). Stalo se to již dvakrát. Jistě si
dovedete představit, co následuje, když si takový kontejner vysypete na třídění. Je to opravdu
špatný vtip. Tímto apelujeme na občany, aby do kontejnerů vkládali pouze věci, které do nich
skutečně patří. Druhým případem je, že děvčata, která pracují u obce opouští řádně uklizený
sběrný dvůr v sobotu v 11 hod. a v pondělí ráno zjistí, že někdo spěchal natolik, že u kontejneru
vyklopil vlečku s odpadem a odjel. V dnešní době mobilních telefonů nepochopitelné. Stačí
zavolat a vždy se najde řešení. Proto žádám třiďte a pokud máte problém s uložením odpadu,
tak volejte.
Provozní doba sběrného dvora v období Vánočních svátků a Novoročních svátků:
12. 12. (sobota)
23. 12. (středa)
28. 12. (pondělí)
9. 1. 2016 (sobota)

9 – 11 hod.
8 – 11 hod.
9 – 11 hod.
9 – 11 hod.

Kontaktní osoba pro sběrný dvůr:
Jana Vondráčková
Tel.: 776 771 678

Poté každou sobotu v lichý týden od 9 – 11 hod.
Místní poplatky pro rok 2016
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.
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Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na Obecní úřadě v Damníkově nebo bezhotovostně na
účet č.: 1322796309/0800. Variabilní symbol uvádějte své číslo popisné.
Ten, kdo nebude mít poplatek
uhrazen do 31. 03. 2016 musí
počítat s tím, že od 01. 4. 2016 mu
firma Ekola České Libchavy
popelnici
nevyveze.
Pokud
Splatnost poplatku je stanovena na 31. 03. 2016. poplatník neuhradí poplatky včas,
může správce poplatku zvýšit částku až na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.
Komunální odpad
Komunální odpad pro OSVČ
Vypouštění odpadních vod
Poplatek ze psů
Poplatek ze psů v bytovém době

370,-Kč/osobu
750,-Kč
250,-Kč/osobu
120,-Kč
300,-Kč

Místo pro poděkování
Na tomto místě by, jsem chtěl poděkovat všem spolkům za jejich činnost, kterou se nás snaží
vytáhnout z křesel obýváku na různé akce, jako jsou plesy, taneční zábavy, diskotéky, táboráky,
pouť, dětský den, rozloučení s prázdninami, fotbalové utkání, volejbalové a tenisové turnaje,
fichtl cup, zabijačka, posvícení, čertovský běh, setkání seniorů a další, kde se můžeme potkat
a popovídat co nás pálí nebo naopak těší.
Mé poděkování také patří správci
tenisových kurtů panu Petru Šemberovi
st., který nezištně nabídl svou pomoc při
výměně oplocení areálu ZŠ a MŠ
Damníkov.
Dále chci poděkovat všem, kteří se starají
o svůj domek či dům a jeho okolí
a přispívají tím k celkovému pěknému prostředí naší obce.
Pozvánka na připravované akce:
18. prosince 2015

8:00 – 17:30 hod.

31. prosince 2015

20:00 hod.

23. ledna 2016
13. února 2016
20. února 2016
březen 2016

20:00 hod.
13:30 hod.
20:00 hod.
bude upřesněno

Vánoční výstava v ZŠ a MŠ Damníkov
Silvestr v KD Damníkov
(Předprodej vstupenek do 26. 12. 2015)
Hasičský ples
Dětský karneval
Fotbalový ples
Divadlo Škeble

Věděli jste, že:
Uprostřed jednoho pole u Damníkova byl kopeček, který zůstával nezorán. Říkalo se o něm, že
ho nikdo nezorá, spíše dobytek že potrhá, pluh poláme.
Po otci se statku ujal syn. Mladý hospodář si zamanul, že kopeček zorá, děj se, co děj. Dva
pluhy na něm polámal, troje nové postraňky potrhal, sebe i dobytek utýral, ale kopeček nezoral.
To ho však dlouho neodradilo, naopak, tím více ho to dráždilo, že nepovolil a nepovolil. Vězelo
v něm něco tvrdého. Vzal nádeníka a kopeček rozkopali. Byla tam železná koule veliká jako
kamnovec. Ona byla příčinou všech nehod. Byla to nejspíš pruská koule, asi těmi místy za
Marie Terezie táhli Bedřichovi vojáci. (Hackenschmied, 1928)
Přeji Vám všem pěkné a klidné prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho
zdraví a štěstí.
Jiří Blažek
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Ze života školy
Začátek školního roku byl ve znamení projektu, který naše škola získala. Nejdříve většina
pedagogů absolvovala 14 denní jazykové kurzy a na konci října vyjede 20 žáků školy do Anglie,
aby se v dopoledních hodinách vyučovali angličtinu s rodilými mluvčími, odpoledne poznávali
krásy a památky navštívené země a ve večerních hodinách budou moci anglicky komunikovat
se členy rodin, ve kterých budou ubytováni. Jazykový kurz je pro žáky, až na malé poplatky
(sociální zařízení po cestě a jídlo poslední den cesty), díky projektu zcela zdarma.
V září žáci 9. ročníku připravili pro ostatní žáky olympijský desetiboj. Žáci si vyzkoušeli běh,
skok, šplh, hod míčkem, diskem v podobě létajícího talíře, hod oštěpem v podobě koštěte, vrh
koulí. Ačkoli venku vládlo sychravé počasí, všichni se při sportování náležitě zapotili. Jejich
výsledky z deseti disciplín byly obodovány a vyhráli ti nejlepší.
Ve stejném měsíci jsme přivítali na našem školním hřišti
žáky okolních vesnických škol, aby si při již tradičním
trojboji poměřili své síly v běhu, hodu a skoku dalekém.
V letošním školním roce se nám více dařilo, a tak
některé medaile zůstaly u našich žáků v Damníkově.
Starší žáci se vydali na divadelní předplatné do
Pardubic, kde měli možnost zhlédnout divadelní
představení ze života studentů ve škole. Uvidíme, zda si
vezmou z hlavních hrdinů příklad a své „lumpárny“
budou uhlazovat výbornými studijními výsledky.
Naše žákyně vystupovaly s básničkami a tanečkem na slavnostním uvítání malých občánků
Damníkova a s tancem podle paní učitelky Šilarové a Urbanové a básničkou, kterou složila paní
učitelka Čápová na slavnostním předávání hasičského vozu.
Mezi děti mateřské školy a prvních dvou ročníků
zavítali umělci s drumeny a celá hodinka s jednotlivými
skupinkami probíhala ve víru bubnů a doplňujících
hudebních nástrojů. Žáci 2. – 5. ročníku se měli
možnost, stejně jako v předchozích letech, naučit ve
velké tělocvičně základní kroky ke country tancům a
naučit se jednoduchý tanec.
V letošním roce jsme se opět zúčastnili celostátního
projektu „72 hodin“. Děti ze školní družiny sbírali
nepořádek kolem školy. Starší žáci hrabali listí, opravovali skalky a smyslovou stezku.
Začátkem školního roku dostali žáci školní družiny cenu za 10. místo v celostátní soutěži
Žáci 2. stupně byli vylosováni v celostátní soutěži Husovy stopy a za třetí místo získali 12 000
Kč, které budou sloužit k zaplacení dopravy do husitského muzea v Táboře. Z důvodu
jazykového kurzu žáků uskutečníme návštěvu muzea až na jaře příštího roku.
Pro děti mateřské školy jsme získali 20 000 Kč na projekt „Třída plná broučků a berušek“.
Peníze budou použity na nákup pomůcek na venkovní pozorování – lupy, mikroskopy,
zkumavky, dalekohledy atd, v souladu s obsahem smlouvy.
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V polovině října jsme se poprvé zúčastnili běhu do lanškrounské sjezdovky. Ondra ze 7. ročníku
získal 1. místo a Sára z 2. ročníku 2. místo. Gratulujeme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu a zastupitelstvu, které nám schválilo
finance na nákup konvektomatu, který nám částečně pomohl vyřešit problém s velmi
zastaralým vybavením. Naše poděkování patří i obci Třebovice v Čechách, která na nákup
konvektomatu přispěla částkou 10 000 Kč. Děkujeme.
Poděkování:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní odbočka Česká Třebová touto
cestou děkuje žákům ZŠ Damníkov, za aktivní pomoc při sbírce Bílá pastelka, která se konala
14. října 2015.
Ve Vaší obci se žákům školy podařilo prodat pastelky za 1.712,-Kč. Celostátní výtěžek sbírky
1.729.028,-Kč. Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky,
symbolizující zrakově postižené.
Naše organizace zajišťuje, odborné sociální poradenství, ukázky a pomoc v oblasti
kompenzačních pomůcek a aktivizační služby pro zrakově postižené.
Nabídka zaměstnání: ZOD Žichlínek přijme na provoz:
v Žichlínku:
v Žichlínku:
Kuchaře/kuchařku

Řidiče

-

nástup: dle dohody

-

Délka pracovní doby:
- Délka pracovní doby:
- Délka pracovní doby:
8 hod./denně
2 hod./denně
8 hod./denně
Pro více informací volejte: p. Šebrlová – tel.: 465 351 117

-

nástup: leden 2016

v Lukové:
Pracovníka na výdej obědů
+ úklid administrativní
budovy
- nástup: leden 2016

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání
dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady
zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto:
Vodné

bez DPH (Kč/m3)
32,20

včetně 15% DPH (Kč/m3)
37,03

Tříkrálovská sbrírka 2016
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálovská
sbírka. Koledníci přinesou do našich domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem
drobné dárky a informace o činnosti Charity, a všem občanům nabídnou možnost přispět
potřebným.
Ve sbírce za rok 2015 vybralo v našem regionu 504 skupinek koledníků celkem 2.309.509,-Kč.
Z toho 65% z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry.
Zejména na: zajištění služby domácí hospicové péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
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Základní škola a mateřská škola Damníkov
Vás srdečně zve
na tradiční vánoční výstavu a posezení ve školní kavárničce

Výstava se koná v pátek 18. prosince 2015
v době od 8.00 hod. do 17.30 hod.
(na základě domluvy lze nabídnout individuální čas prohlídky)
Zpívání na schodech,
které je součástí výstavy, se uskuteční
v 10.00 hod., ve 13.00 hod. a ve 14.30 hod.
K vánoční výzdobě Vašich domovů Vás mohou inspirovat práce našich dětí
a žáků, které budou součástí výstavy i výzdoby školy. Prohlídku školy zajišťují
naši žáci.
K vánoční atmosféře Vám nabízíme posezení ve školní kavárničce, ve které si
budete moci vybrat něco k pití nebo k jídlu.
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.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Děti, žáci a zaměstnanci školy
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