Damníkovský
zpravodaj

podzim 2018

Vážení spoluobčané,
tak jak nám uteklo letošní léto, uběhlo i čtyřleté volební období. Dáme-li se do bilancování uplynulých
čtyř let, myslím, že mi dáte za pravdu, že se máme za čím ohlédnout. Nejdříve si musíme uvědomit
velikost naší obce, počet obyvatel, rozpočet a pak se můžeme porovnávat se stejně velkými obcemi.
Kupříkladu naše odpadové hospodářství máme na velmi vysoké úrovni. To máme potvrzeno i díky účasti
v soutěži obcí v třídění odpadů „O perníkovou popelnici“. Soutěž pro obce v rámci Pardubického kraje
pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. společně s Pardubickým krajem. Cílem této
soutěže je motivovat obce ke zvýšení účinnosti třídění využitelných složek odpadů i naplňovat cíle plánu
odpadového hospodářství kraje. V rámci této soutěže Pardubický kraj spolu s kolektivními systémy
ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. vyhlásil také samostatné soutěže ve sběru vysloužilého elektro
zařízení. Kolektivní systém ELEKTROWIN pak hodnotí nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru
elektrozařízení za rok. Naší obci byla společností ELEKTROWIN udělena speciální odměna za rok 2017
ve výši 20.000,-Kč ve zvláštní kategorii „Skokan roku 2017“ ve zpětném odběru elektrozařízení za rok
2017. Toto ocenění je zásluha nás všech, za což Vám patří velký dík! Nesmíme však usnout na vavřínech
a v usilovném třídění pokračovat i nadále. Proto využívejte všech kontejnerů a třiďte odpad i nadále, ať
dosáhneme stejných nebo dokonce i lepších výsledků než v uplynulém roce. Společnost EKO-KOM, a.s.
nám provedla audit našeho odpadového hospodářství a vyčíslili jeho přínos pro obec na 300. tis. ročně.
Díky tomu nebudeme nuceni navyšovat poplatky za komunální odpad pro rok 2019.
OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2014 - 2018
Vážení spoluobčané, dovolte, abych jménem Zastupitelstva obce Damníkov připomněl práci
zastupitelstva v právě končícím volebním období 2014 – 2018.
Významné realizované akce roku:
2014
V tomto roce obec realizovala výměnu oken v budově tělocvičny. Celková částka za tuto výměnu byla ve
výši 200 tis.Kč. Dále zde bylo instalováno nové osvětlení spolu s novým obložením stropů. Investice
činila 330 tis.Kč. Následující výraznější investicí v hodnotě 570 tis. Kč byla dražba domu č. p. 21. Tento
krok obec učinila z důvodu udržení klidného a bezpečného prostředí bez nepřizpůsobivých občanů.
K závěru roku byly započaty rozsáhlé úpravy a stavební práce na č. p. 127, kde docházelo k rekonstrukci
části domu na sběrný dvůr. Roční náklady na provoz ZŠ a MŠ Damníkov činily 1,5 mil. Kč. V této částce
je zahrnutý veškerý provoz včetně energií, mezd a oprav.
2015
Pro Sbor dobrovolných hasičů Damníkov bylo pořízeno nové hasičského
vozidlo Ford Transit za 200 tis. Kč, díky kterému se mohou členové SDH
Damníkov aktivně podílet při záchranných operacích (požáry, povodně,
živelné pohromy). Zároveň mohou obec reprezentovat na hasičských
soutěžích a podílet se na kulturních akcích v obci. O čemž svědčí 1. místo
v okrskové soutěži pořádané na půdě obce. Došlo k dokončení sběrného
dvora a jeho uvedení do provozu. Rekonstrukce stavby byla ve výši
5.364.800,- Kč. Obec se finančně podílela částkou 1.222.300,-Kč,
zbývající 4.142.500,- Kč hradila Evropská unie a SFŽP. Kulturní dům nezůstal bez povšimnutí, zde byla
instalována nová vzduchotechnika, osvětlení na přísálí. Zahájena byla rekonstrukce kuchyně v kulturním
domě, tak aby se v ní dobře vařilo a zároveň splňovala veškeré hygienické normy. Ke zkvalitnění a
zpříjemnění prostor přísálí přispěje určitě i nově upravená akustika. Za tyto úpravy na kulturním domě a
jeho interiéru bylo zaplaceno 989 tis. Kč. Ve spolupráci s obcí Luková a Žichlínek byl instalován v obci
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nový bezdrátový rozhlas. Finanční náročnost pro naší obec činila necelých 60 tis. Kč. Roční náklady na
provoz ZŠ a MŠ Damníkov činily 2,7 mil. Kč. V této částce je zahrnutý veškerý provoz včetně energií,
mezd a oprav.
2016
Tento
rok
byla
pozornost věnována
opravám
hasičské
zbrojnice a jejímu
okolí. Položena byla
nová
komunikace
v okolí
hasičské
zbrojnice v hodnotě
640 tis. Kč., kterou občané mohou zároveň využít při
konání kulturních akci (dětský den, Damníkovská
pouť) nebo jako pohodlné parkoviště při příchodu na
poštu. Na hasičské zbrojnici proběhla výměna oken, instalace nového topení a položena byla nová střecha.
Investováno zde bylo 990 tis. Kč. V kulturním domě došlo k částečné opravě střechy, zateplení stropu
v přísálí a zároveň byla dokončena rekonstrukce kuchyně dle aktuálních hygienických norem, dohromady
za 530 tis.Kč. Roční náklady na provoz ZŠ a MŠ Damníkov činily 1,7 mil. Kč.
2017
Obec pořídila nový traktor Zetor Proxima 80. Ten byl zakoupen protiúčtem za starý. Za starý traktor obec
obdržela 200 tis. Kč a nový pořídila za 1 mil. Kč. Doufejme, že nám bude dobře a dlouho sloužit.
Tělocvičně se dostalo nové zateplení stropu a opravena byla i její nářaďovna. Investice činila 240 tis. Kč.
Hasičské zbrojnici byla udělána nová fasáda 240 tis.. Do kulturního domu bylo pořízené nové vnitřní
vybavení (židle, stoly) a opraven byl i interiér sálu (zateplení stropu, omítky, nové parkety, nové stropní
kazety, opona, žaluzie, pódium, ozvučení sálu). Veškeré úpravy za rok 2017 v kulturním domě činily
2,5 mil.Kč. K vylepšení odpadového hospodářství byla zřízena 3 nová stání pro kontejnery za 90 tis. Kč.
Roční náklady na provoz ZŠ a MŠ Damníkov činily 2 mil. Kč.
2018
Kulturní dům dostává novou podobu pomalu i zvenčí. Zateplena byla jeho zadní strana a k příjemnému
posezení poslouží i nově vybudovaná venkovní terasa. Hodnota úprav je ve výši 729 tis. Kč. Dětské hřiště
bylo rozšířeno o osm nových posilovacích strojů za 696 084 Kč.,
které přispějí k rozvoji sportu a pohybu v obci. Pořízeno bylo
s dotačním příspěvkem ve výši 400 tis. Kč. Obec se tedy podílela
částkou 296 084 Kč. Opravám se nevyhnou ani ostatní budovy
v majetku obce, ať už je to budova obecního úřadu, tělocvičny,
autobusové zastávky nebo budova ZŠ a MŠ Damníkov.
V budově ZŠ a MŠ Damníkov byla vyměněna stará zářivková
světla za nové LED osvětlení, které nejen, že zvýší bezpečnost
dětí, ale také výrazně sníží energetickou náročnost. Investice do
osvětlení činila 930 tis. Kč. Nadále probíhají postupné opravy
místních komunikací. U dvou cest proběhla oprava formou
položení asfaltobetonového povrchu.
Po několika letech peripetií s pozemkovým úřadem, kdy jsme žádali o bezúplatný převod vybraných
pozemků vhodných k výstavbě, nám bylo vyhověno. Obci byly nabídnuty pozemky vhodné ke směně.
Tím získáme odhadem 18 stavebních parcel o velikosti zhruba 1000 m2. V současné době probíhá
zaměřování dotčených pozemků, následně dojde k jejich ocenění a směně. Doufejme, že se nám toto
podaří realizovat do konce letošního roku. Dalším přínosem je bezplatné získání dvou záhumenkových
cest od pozemkového úřadu. Jedná se o záhumenkové cesty, které naši obec spojují se sousední obcí
Luková. Součástí záhumeních cest jsou i přilehlé „školky se zelení“ (stromky, keře). To pro nás znamená
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pět let péče a údržby o tuto zeleň. Čeho jste si také mohli všimnout, že dochází k opravě obecního
rozhlasu. Zatím to ještě není znát, ale do konce roku by to mělo být dokončeno. Jak vidíte, pořád se něco
děje a neustále je na čem pracovat. Zde uvedu ještě několik plánů do dalších let: oprava místních
komunikací, výstavba chodníků v obci, v kulturním domě: rekonstrukce wc, výměna střechy, zateplení
zbytku budovy a zhotovení nové fasády.
ŽÁDOSTI O DOTACE
Aktuálně máme podány následující žádosti o dotace:
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na rok 2019 – dotace
bude využita na opravu místních komunikací.
Z rozpočtových prostředků Ministerstva životního programu v rámci Operačního programu životního
prostředí – dotace bude využita na pořízení kompostérů pro občany obce Damníkov.
Z rozpočtových prostředků Ministerstva životního programu v rámci Operačního programu životního
prostředí – dotace bude využita na pořízení velkoobjemových kontejnerů. Tuto dotaci máme již
schválenou.
ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
(platný od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019)
Středa
8:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Adresa: Damníkov č. p. 127
Sobota (každý lichý týden)
9:00 – 11:00
Kontakt: 602 412 852

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DAMNÍKOV
Volby do Zastupitelstva obce Damníkov se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti
budovy Obecního úřadu Damníkov. Bude voleno 9 členů zastupitelstva obce. V pátek 5. října se bude
hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Pro volby
do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.

20.10.
14.11.
01.12.
01.12.
01.12.
05.12.
06.12.
26.01.
09.02.
16.02.

PLÁNOVANÉ AKCE V DAMNÍKOVĚ
KD Damníkov
Damníkovské posvícení
KD Damníkov
Divadlo Škeble – hra BABA
Start u ZŠ a MŠ Damníkov
Čertovský běh
Vánoční výstava dětí ZŠ a MŠ Damníkov ZŠ a MŠ Damníkov
Adventní koncert dětí ZŠ a MŠ Damníkov Kostel sv. Jana Křtitele
KD Damníkov
Čertovská nadílka
KD Damníkov
Vánoční besídka seniorů
KD Damníkov
Hasičský ples
KD Damníkov
Dětský karneval
KD Damníkov
Fotbalový ples

20:00
18:00
10:30
8:30
bude upřesněno
16:30
13:30
20:00
14:00
20:00

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěl velmi poděkovat všem našim zájmovým občanským sdružením za jejich
náročnou a záslužnou práci, kterou odvádějí v naší obci, jejich zapálení pro věc posunovat kvalitu
poskytovaných služeb na profesionální úroveň. Kdo se těchto akcí zúčastňuje, mi dá určitě za pravdu, že
všechny konané akce stojí za to! Pevně věřím, že jejich nadšení vydrží dlouhá léta.
Jiří Blažek
starosta obce
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ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
Malé ohlédnutí za loňským školním rokem.
Minulý školní rok se nesl ve znamení příprav na školní akademii. I přes tuto velkou událost
jsme pokračovali v tradičních akcích školy. V září pro nás připravili žáci 9. ročníku zajímavý
projektový den, v němž nás provázeli olympijskými sporty, ve kterých v minulosti zvítězili naši
sportovci. Říjen byl ve znamení projektového dne pro starší
žáky, který vyvrcholil nocováním s lesními skřítky a vílami.
V prosinci naši mladší žáci společně s dětmi mateřské školy
vyjeli na vánoční zámek v Chlumci nad Cidlinou. Bohužel
jsme měli po cestě nehodu, a tak si naši malí nocování ve
škole užili až v květnu na pyžamové párty. V březnu naši
mladší žáci skotačili v tělocvičně na karnevalu a naši starší
žáci zase pronikali do tajů indického tance, sportu, vzdělání a
vaření. Tradiční projekt 9. ročníku – „Škola naruby“ uvedl
naše deváťáky do role učitelů, ve kterých si vyzkoušeli pohled do třídy od tabule. V průběhu
celého roku probíhaly tradiční sportovní soutěže, besedy, návštěvy divadelních představení ve
škole i v divadlech.
V průběhu celého roku jsme se dle zájmu žáků účastnili mnoha soutěží, ať už vyhlášených pro
oblast Lanškrounska nebo republikových. Ondra opět vyhrál běh do lanškrounské sjezdovky
a Sára získala krásné 2. místo. Ani v ostatních sportovních soutěžích jsme se za své výsledky
nemuseli stydět. Poprvé jsme se zúčastnili soutěže Microtela a i když jsme stavebnice dostali
chvíli před konáním soutěže, dokázali naši žáci, že jsou šikovní. V mistrovství ČR ve hře
„Finanční svoboda“ naše škola
v konkurenci
středních
škol
a gymnázií získala krásné 9. místo
v kategorii dvojic i škol.
Díky spolupráci s firmou MK fruit
dostáváme kromě vitamínových
balíčků i vánoční ochutnávky
ovoce a realizaci programu
spojenou s ochutnávkou šťáv a
svačin. Díky projektu Moderní
formy výuky ZŠ a MŠ Damníkov
jsme dovybavili učebnu výpočetní
techniky, nakoupili soubory knih
pro malé čtenáře a encyklopedie pro větší čtenáře, společenské hry a sedací polštáře do
knihovny. Ve spolupráci s drogerií DM můžeme každý rok realizovat projektový den „Zdravé
zoubky“, ve kterém se prvňáčci dozví mnoho informací o zoubkách a navíc dostanou i tašku
s doplňky pro zdravé čištění zoubků.
V dubnu byli Ondra s Eliškou vybráni paní Bělou Gran Jensen k předání daru od „Hnutí na
vlastních nohou“ panu kardinálu Dominiku Dukovi a zhostili se tohoto nelehkého úkolu se ctí.
Hezčí rozloučení se školním rokem než úspěšnou akademií si nemůžeme ani přát. Všichni
účinkující se velice snažili a akademie se povedla, o čemž svědčí mnoho děkovných emailů
nebo slovních poděkování. Letos nám spolupráce 9. a 1. ročníku vydržela až do posledního dne,
kdy se naši prvňáčci rozloučili se svými staršími kamarády poděkováním ve formě dramatizace
pohádky, dobrého dortu a kytičkou. Doufáme, že toto krásné rozloučení se stane vlaštovkou
pro vytvoření nové pěkné tradice.
Dagmar Habrmanová
ředitelka školy
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