Vážení spoluobčané,
opět se nám sešel rok s rokem a máme důvod bilancovat. Pokud budeme sčítat plusy a mínusy
v naši obci, tak mezi kladné výsledky musíme zařadit dokončení
a zprovoznění sběrného dvora. Sami se tak s firmou Recycling –
kovové odpady a.s. staráme o všechny komodity jako je sklo,
plasty, papír, velkoobjemový odpad, biologicky rozložitelný
odpad, což přináší úsporu cca 180 000,-Kč ročně. Dále v našem
sběrném dvoře ekologicky zlikvidujete svůj vrak automobilu či
jiného motorového vozidla. Stačí vám k tomu velký technický
průkaz, občanský průkaz a číslo bankovního spojení, na které
vám pošlou peníze. Za automobil dostanete jako příspěvek na
dopravu 500,-Kč až 800,-Kč. To podle sezóny. Dále vykupujeme
železo a papír. U železa je potřeba občanský průkaz a bankovní
spojení. Za papír a noviny vám zaplatíme hotově. EKOLA České
Libchavy s.r.o. tak sváží pouze komunální odpad z jednotlivých
bytových jednotek. Tam je jistě prostor, jak ušetřit peníze z
obecní pokladny. Je to velice jednoduché – zodpovědně třídit. Sklo opravdu do skla, plasty do
plastu a podobně vše ostatní. Jako pomocníky k tomuto třídění jsme do každé domácnosti
poslali tři tašky různých barev. Žlutá na plast, modrá na papír a zelená na sklo. Do domácí
popelnice, tak půjde velmi malá část odpadu, a protože obec platí za celkovou váhu
komunálního odpadu, bude-li méně odpadu, bude i menší platba.
V měsíci září letošního roku proběhlo na sběrném dvoře jeho slavností otevření. Při této
příležitosti zde firmy ELEKTROWIN a.s. a Recycling – kovové odpady a.s. velmi praktickým
způsobem předvedly finální výsledky našeho třídění. Každý, kdo přišel, se tak mohl přesvědčit,
že třídit má smysl.
Provozní doba sběrného dvora
v období od 01. 12. 2016 do 31. 03.
2017 je každou středu od 08 11hod. a od 12 - 16 hod. a pak
každou lichou sobotu od 9 - 11 hod.
Pro lepší zapamatování. Je to
v týdnu, kdy vyváží popelnice.

V době od 23. 12. 2016 do 01. 01. 2017 je sběrný dvůr uzavřen.
Dále pokračujeme ve zvelebování obce, jako bylo opravení fasády a přívodu elektrické energie
na kabinách fotbalového hřiště, dokončení opravy kuchyně v kulturním domě včetně opravy a
následné výměny střešní krytiny nad kuchyní. Na budově obecního úřadu jsme vyměnili okna,
dveře a opravili kuchyňku a vstupní chodbu. Na škole jsme opravili část střechy na hnědém
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pavilonu a zrekonstruovali sociální zařízení sloužící dětem ve školce. Na požární zbrojnici jsme
vyměnili vrata, okna a dveře a uvnitř zapojili přímotopy, provedli rozvody vody a elektřiny
k zajištění kulturnějšího podávání občerstvení při různých akcích pořádaných u požární
zbrojnice. Pro jednotku bylo zakoupeno částečně s pomocí dotace ve výši 15 000,-Kč od
Pardubického kraje, několik strojů a pomůcek vedoucích k modernizaci naší jednotky. Bylo
zakoupeno 8 kusů nového nářadí na cvičení do tělocvičny ve výši 58 000,-Kč. Samozřejmě
byly opraveny některé obecní komunikace s přispěním dotace z programu obnovy venkova
z Pardubického kraje ve výši 100 000,-Kč.

Místní poplatky pro rok 2017
Tak jako v letošním roce i příští rok, bude muset být Vaše popelnice označena samolepkou od
firmy EKOLA České Libchavy s.r.o. Tuto samolepku obdržíte při placení poplatku.
Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na Obecní úřadě v Damníkově nebo bezhotovostně na
účet č.: 1322796309/0800. Variabilní symbol uvádějte své číslo popisné.
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

Ten, kdo nebude mít poplatek
uhrazen do 31. 03. 2017 musí
počítat s tím, že od 01. 04. 2017

mu firma Ekola České Libchavy
Splatnost poplatku je stanovena na 31. 03. 2017. s.r.o. popelnici nevyveze. Pokud
poplatník neuhradí poplatky včas,
může správce poplatku zvýšit částku až na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.

Místo pro poděkování
V naší obci působí několik dobrovolných sdružení či spolků jako jsou dobrovolní hasiči,
sokolové, ať už to jsou fotbalisté nebo volejbalisté, myslivecké sdružení a přátelé nízkých
kubatur. Tato sdružení pořádají každá několik akcí, a tím se jako obec řadíme mezi obce, kde
se skutečně něco děje. Zkusme počítat. Dětský den, pouťové občerstvení a pouťová zábava,
volejbalový turnaj, fotbalové utkání mezi ženami a muži, fichtl sprint, myslivecký táborák,
loučení s prázdninami, zabíjačka, posvícenská zábava, hasičský ples, pyžamová diskotéka,
sokolský ples, dětský karneval, schůzky seniorů, cvičení. Za to patří všem těmto dobrovolníkům
velký dík, protože bez jejich nadšení a elánu, by se nemuselo dít nic. A to by byla velká škoda.
Chtěl bych zmínit také letošní adventní koncert, na jehož začátku vystoupili žáci naší školy
vedeni paní učitelkou Černohousovou, za doprovodu hry na klávesy paní učitelky Kovářové.
Nepotkal jsem člověka, kterému by se toto vystoupení nelíbilo. Poděkování patří žákům, vedení
školy a paním učitelkám.

Pozvánka na připravované akce:
26. prosince 2016

20:00 hod.

31. prosince 2016

20:00 hod.

07. ledna 2017
14. ledna 2017
11. února 2017
18. února 2017
Únor 2017

14:00 hod.
20:00 hod.
14:00 hod.
20:00 hod.
Bude upřesněno

Štěpánská diskotéka v KD Damníkov
Silvestr v KD Damníkov
(Předprodej vstupenek do 26. 12. 2015)
Tříkrálový koncert v kostele Damníkov
Hasičský ples
Dětský karneval
Fotbalový ples
Divadlo Škeble
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Přeji Vám všem klidné Vánoce s bohatou nadílkou a plnou nůši splněných přání. Do
nového roku pak pevné zdraví a mnoho štěstí.
Jiří Blažek
starosta obce
Ze života školy
Nový školní rok jsme zahájili vystoupením na Lanškrounské kopě, kde nás reprezentovali svým
vystoupením žáci 2. ročníku se svým tanečkem Žabičky, děvčata 7. ročníku s aerobikem a
chlapci 7. – 9. ročníku se sportovním vystoupením.
Místní myslivci pro děti mateřské školy a žáky 1. stupně
připravili velice pěknou a zajímavou besedu. Pro děti
přivezli na ukázku spoustu zajímavých ukázek, na které si
mohly sáhnout a vyzkoušet. Za to jim velice děkujeme.
Pro okolní školy jsme tradičně zařadili atletický trojboj.
Výkony těch nejlepších byly velice vyrovnané, a tak o
umístění rozhodovaly někdy jen centimetry.
V mateřské škole děti vyráběly v rámci bramborového dne
Báby bramboračky, které se jim velice povedly. Třída
Sluníček sbírala bylinky a z některých si uvařila dobrý čaj.
Koncem září jsme se v tělocvičně sešli na výchovněvzdělávacím programu Život rytířů v době Lucemburků a vydali se po stopách „deváťáků“ při
vycházce kolem Damníkova, proložené plněním úkolů, které pro nás naši nejstarší spolužáci
připravili.
Abychom si zasoutěžili společně s rodiči, zúčastnili jsme se „Třídních schůzek beze strachu“.
Některé úkoly se nám podařilo zvládnout bez problémů, někde jsme museli být opravdu
„sehraní“, abychom úkol zvládli. Po skončení jsme si získané body vyměnili za cenu. Na závěr
jsme se mohli občerstvit buchtou, pitím popř. si opéci párek. Mateřská škola pro rodiče a děti
připravila tradiční drakiádu, kde děti plnily řadu úkolů a pak společně s rodiči pouštěly draky.
Společně s rodiči děti tvořily i podzimníčka v rámci tradičního podzimního tvoření.
V mateřské škole se ujaly vitamínové oslavy, kdy děti v den svých narozenin místo sladkostí
přinášejí krásně nazdobené tácy ovoce a drobné pečivo (mufiny, koláčky). Rodičům za přípravu
oslavy velice děkujeme.
V říjnu jsme se zúčastnili běhu do lanškrounské sjezdovky, kde náš žák Ondřej Doleček získal
již podruhé 1. místo, i výsledky ostatních žáků byly velice pěkné. Děvčata 8. ročníku se vydala
v rámci „Bílé pastelky“ po vesnici a vybírala od místních občanů příspěvek na nevidomé a
vybrala 1620,- Kč. I letos jsme se zúčastnili celostátního projektu „72 hodin“. Tentokráte náš
projekt nesl název „Pojď, to dáš“ a upravovali jsme školní hřiště a připravovali místo pro
kontejnery. Děti mateřské školy se vydaly k rybníčku, aby nasbíraly kaštany, ze kterých budou
celý podzim tvořit.
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Listopad a prosinec byl ve znamení projektu „Hurá, vitamíny“. Přijeli k nám zástupci
„Zdravé5“ a „Ovoce do škol“ a připravili pro děti mateřské školy hodinu tance, zpěvu a výrobu
vitamínového talířku, pro žáky ochutnávku ovoce, zeleniny a moštů a různé soutěže. Starší žáci
si z připravených surovin mohli zase připravit něco dobrého na zub. Vše bylo proloženo
dílničkami, ve kterých hráli žáci pexeso, prováděli pokusy, cvičili, četli a vyráběli.
Žáci 2. stupně se zúčastnili exkurze ve VIDA parku v Brně, kde kromě vystavených exponátů
navštívili i bleskovou show a dle zájmu i hodinovou dílnu se zaměřením na světelné pokusy,
magnety nebo srdce).
Kromě tradičního divadelního předplatného jsme se na začátku prosince s žáky 5. – 9. ročníku
vydali do vánoční Prahy na muzikál „Alenka v kraji zázraků“, kde měli žáci možnost vidět
několik známých zpěváků a herců (Patrasová, Slováčková, Nosková, Hrabě, Gránský …), ale i
zúčastnit se slavnostního křtu CD, které křtil Vašo Patejdl – autor hudby. Děti mateřské školy
na svá divadelní představení jezdí do Lanškrouna nebo divadélko dojíždí za nimi do naší
školky.
Tradiční vánoční výstavu letos nahradil adventní jarmark. V našich kavárničkách mohli
návštěvníci ochutnat nové druhy zákusků, tradiční vánoční salát či teplé nápoje. Děti si mohly
v dílničkách vyrobit ozdobu na stromeček a v učebně a na chodbě si mohli návštěvníci zakoupit
drobné vánoční dekorace, které pro ně vyrobili žáci školy. Paní Dana Čepelková nám přinesla
jako sponzorský dar k prodeji čokoládu a linecké pečivo. Dětem mateřské školy přinesla
adventní kalendáře a čokoládové figurky, děkujeme. Poděkování patří i paní Elišce
Koudelkové, která přinesla dětem mateřské školy spoustu stavebnic, autíček, puzzle, autodráhu
a kostky.
Naše poděkování patří i všem těm, které jsme nejmenovali a kteří nám během roku pomáhali,
ať zpestřením výuky, pomocí při opravách nebo dodáním materiálu, který bychom museli
zakoupit.
Vydělané peníze z adventního jarmarku jsme použili na dokoupení monitorů, které nám chybí,
abychom mohli zprovoznit počítače, které nám věnoval pan Karel Konečný a zajistil náš bývalý
žák Filip Urban.
Mezi nejvíce zdařilé akce patřil adventní koncert v kostele, který připravily paní učitelky
Milena Černohousová a Lucie Kovářová. Kromě tradičních koled zazněly i moderní vánoční
písně, zpěv žáků byl proložen i mluveným slovem, hudebními nástroji Luboška Řeháka a jeho
maminky, bývalou žákyní Karolínou Dolečkovou a zpěvem paní učitelek.
Na závěr mi dovolte, abychom všem rodičům, žákům, bývalým žákům a všem občanům popřáli
krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a radosti v novém roce.

Kolektiv pracovníků školy
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