Damníkovský zpravodaj
prosinec 2017
Váţení spoluobčané,
tak jako kaţdý rok, i letos můţeme
bilancovat, co všechno se v uplynulém
roce událo v naší obci a jak se nám
podařilo pracovat s obecním majetkem.
Nejprve si připomeneme majetek.
Z gruntu jsme opravili sál kulturního
domu. Velkou rekonstrukcí prošla také hasičská zbrojnice, i s přilehlou komunikací, která má
novou fasádu a střechu. Opravena byla záhumení cesta „za Koudelkovými“, o délce 600 m.
Velké stavební rekonstrukce se nevyhnuly také základní a mateřské škole. V mateřské škole
byla postavena nová bezpečnostní protipoţární stěna a opravena kuchyňka. V základní škole
dostaly novou podobu dívčí toalety v prvním patře. Opravena byla téţ přilehlá cesta okolo
školy. Dokončili jsme stání pro kontejnery na třídění odpadů u Vondráčkových, Marešových
a u základní školy. U sběrného dvora jsme vybudovali depo na sypké hmoty. Vyhloubili jsme
příkopy u „spojky“ od fotbalového hřiště ke státní silnici. Do majetku obce jsme převzali dvě
cesty. První je „Hřebenovka“, která vede po hřebenu a druhá je záhumení cesta za
mysliveckou chatou. Obě cesty nám usnadní přístup do obce Luková. Celková hodnota obou
komunikací je 16 mil. Kč. Pořízení obou cest bylo z financí EU a investorem byl Pozemkový
úřad v Ústí nad Orlicí. Nám uţ zbývá jen o ně pečovat v zájmu řádného hospodáře, stejně
jako o ostatní obecní majetek. Doufám, ţe mi dáte za pravdu, kdyţ si dovolím tvrdit, ţe
letošní rok byl v této činnosti celkem úspěšný a obecně prospěšný.

Místní poplatky pro rok 2018
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 obdrţíte při placení poplatku na
obecním úřadě.
Od 1. 1. 2018 nastává změna ve svozovém plánu a to, že popelnice budou vyváženy
každý lichý

čtvrtek.

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na Obecní úřadě v Damníkově č. p. 9 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

Splatnost poplatku je stanovena na 31. 03. 2018.

Ten, kdo nebude mít poplatek
uhrazen do 31. 03. 2018 musí
počítat s tím, ţe od 01. 04. 2018
mu firma Ekola České Libchavy
s.r.o. popelnici nevyveze. Pokud
poplatník neuhradí poplatky včas,

můţe správce poplatku zvýšit částku aţ na trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.

Místo pro poděkování
V uplynulém roce se konalo také několik vydařených sportovních či kulturních akcí. Jejich
přehled naleznete uvedený níţe. Na pořádání
konaných akcí se podílejí především hasiči, sokolové
(fotbalisté staré gardy, volejbalisté, tenisté), přátelé
nízkých kubatur, myslivci a senioři. Všem těmto
pořadatelům patří určitě nejen můj dík, ale
poděkování nás věch, ţe nepřestávají s vymýšlením
„legrácek“, aby se i ostatní pobavili. Ještě jednou
Děkuji všem a nepřestávejte!
7. ledna
14. ledna
11. února
18. února

Tříkrálovský koncert – konaný v kostele Sv. Jana
křtitele v Damníkově
Hasičský ples
Dětský karneval – zúčastnilo se 99 dětí
Fotbalový ples

2. dubna

Fotbalové utkání staré gardy Damníkov vs. Luková

8. dubna

Jarní hrátky – výstava a koncert v prostorách ZŠ
Damníkov
Besídka důchodců
Obec Damníkov
Damníkovský čarodějáles
Pohostinský KD
Hasičská soutěž v Krasíkově. SDH Damníkov se umístil na okrskové soutěži hasičů
v kategorii do 35 let na prvním místě
Dětský den
MS Damníkov
Dětský den s hasiči
SDH Damníkov, Obec
Damníkov
Fotbalové utkání staré gardy mezi horním a dolním
Fotbalový oddíl staré
koncem obce
gardy
Damníkovská pouť
SDH Damníkov, Obec
Damníkov
Volejbalový turnaj
TJ Sokol Damníkov
Pouťová zábava
Fotbalový oddíl staré
gardy, SDH Damníkov,
Obec Damníkov
Fichtl sprint
PNK Damníkov
Loučení s prázdninami
Fotbalový oddíl staré
gardy, SDH Damníkov,
Obec Damníkov
Fotbalové utkání staré gardy Damníkov vs. Opatov
Fotbalový oddíl staré
gardy
Zabíjačkové hody
PNK Damníkov
Damníkovské posvícení
Fotbalový oddíl staré
gardy, SDH Damníkov,
Obec Damníkov
Divadelní představení Lucerna na sále KD v Damníkově Obec Damníkov
Adventní koncert
Obec Damníkov, ZŠ a MŠ

20. dubna
29. dubna
13. května
13. května
3. června
17. června
17. – 18.
června
24. června
24. června

5. srpna
26. srpna

2. září
7. října
14. října

10. listopadu
2. prosince

Obec Damníkov
SDH Damníkov
Obec Damníkov
Fotbalový oddíl staré
gardy a pohostinství KD
Fotbalový oddíl staré
gardy
ZŠ a MŠ Damníkov

2. prosince
7. prosince

Adventní Jarmark
Čertovský běh
Vánoční besídka seniorů

Damníkov
TJ Sokol Damníkov
Obec Damníkov

Pozvánka na připravované akce:
25. prosince 2017

15: 15 hod.

26. prosince 2017
31. prosince 2017
27. ledna 2018
10. února 2018
17. února 2018

20:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
14:00 hod
20:00 hod.

Přátelské hokejové utkání mezi obcemi Luková vs.
Damníkov. Ve Sportovní hale B. Modrého
v Lanškrouně. Autobusová doprava zajištěna tam i
zpět.
Štěpánská diskotéka v KD Damníkov
Silvestr v KD Damníkov
Hasičský ples
Dětský karneval
Fotbalový ples

K nadcházejícím svátkům vánočním přeji všem dětem plnou náruč dárků,
nám dospělým nějaké milé překvapení a dohromady pěkné bílé vánoce. Do
nového roku pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Jiří Blaţek
starosta obce

Ze života školy
Letošní školní rok jsme jiţ tradičně zahájili akcí pro celou školu, kterou připravili ţáci 9.
ročníku se svou třídní učitelkou. Kaţdá třída absolvovala trasu, na které plnila mnoho úkolů.
V druhé části je čekali slavní sportovci – olympionici, kteří je seznámili se svými výkony a s
nimiţ si ţáci vyzkoušeli různé sportovní disciplíny. Realizovali jsme i další „tradiční akce“.
Zavítalo k nám divadlo z Hradce Králové, s cestovatelkou jsme se vypravili do Thajska, která
nás slovem, obrazem i ukázkami seznámila se vzdálenou zemí a jejími obyvateli. Vystoupení
skupiny historického šermu nás zavedlo do doby Vikingů. Zúčastnili jsme se běhu do
Lanškrounské sjezdovky, kde jsme obsadili i místa na stupíncích, včetně toho nejvyššího.
V týmech jsme se zúčastnili minikopané a florbalu, ani v jednom jsme se za své výkony
nemuseli stydět. Díky rekonstrukci plaveckého bazénu jsme jezdili na výuku plavání jiţ
v září. Děvčata 9. ročníku se zúčastnila sbírky pro Bílou pastelku a vybrala 1 434,- Kč –
děkujeme. Ţáci 1. a 2. ročníku byli na loutkovém představení v Lanškrouně a ţáci 2. stupně
v rámci divadelního předplatného navštívili divadelní hru – Výlet v Pardubicích. Vzhledem
k rekordnímu počtu zájemců a opravám v Rybníku jsme místo vlaku jeli autobusem. Ţáci 7.
– 9. ročníku se vydali na vlastivědno-technickou exkurzi a budoucí absolventi školy v rámci
projektu Technohrátky navštívili střední školy, aby měli více informací pro svou budoucí
volbu školy. Ţáci 2. stupně společně s vílami, hejkaly a dalšími strašidly přenocovali ve škole
a v podvečer a ve večerních hodinách plnili spoustu zajímavých úkolů. Před spaním si zahráli
společnou hru, ve které museli uniknout nástrahám učitelů. Závěr večera jiţ patřil pouštění
balónků štěstí a „spánku“. Mladší ţáci si v rámci projektu vyslechli a zasoutěţili při besedě

Vánoce v EU, vydali se do vánočního zámku, avšak kvůli dopravní nehodě se pak nemohlo
uskutečnit vánoční nocování. Aktivity, které byly pro ţáky připraveny, zrealizujeme během
posledního týdne a nocování přeloţíme na příští rok.
Děti z mateřské školy tradičně zahajují školní rok návštěvou zemědělského druţstva
v Ţichlínku, kde mají pro ně připraveno spoustu zábavných soutěţí, včetně návštěvy teletníku
a jízdy v kočáře. Sklízeli jsme zeleninu z našich malých políček, navštívili divadélko
v Lanškrouně, tvořili „podzimníčky" z přírodnin sami i s rodiči. Pracujeme na celoročním
projektu, Cvičíme se zvířátky. Některé naše výkresy paní učitelky odeslaly do několika
výtvarných soutěţí. Společně s rodiči jsme pouštěli draky, ale neţ nám vzlétli, museli jsme
splnit několik úkolů. Odměnou nám byly sladkosti, které připravily paní učitelky. Vánoční čas
jsme si zpestřili výletem do Chlumce nad Cidlinou a neplánovanou návštěvou hasičů v Hradci
Králové.
Rádi bychom Vám sdělili, vzhledem k šířícím se nepravdivým zprávám, ţe všechny děti byly
při dopravní nehodě autobusu řádně připoutány.
Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se účastní našich akcí, výstav a koncertů. Díky Vám
je můţeme realizovat.
Přejeme Vám všem krásné, veselé, poklidné a ničím nerušené vánoční svátky a mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Základní škola a mateřská škola Damníkov

