DAMNÍKOVSKÝ
ZPRAVODAJ 2019
Vážení spoluobčané,
tak se nám opět sešel rok s rokem a jak je dobrým zvykem,
můžeme bilancovat. Je tomu již rok, co proběhli Volby do
Zastupitelstva obce Damníkov. Bylo zvoleno 9 členů
zastupitelstva. Došlo k obměně několika jeho členů.
Aktuální složení našeho zastupitelstva je následující: Jiří
Blažek – starosta obce, Karin Koudelková – místostarostka
obce, Bohuslav Dušek, Jiří Kyral, Mgr. Jarmila Krulová,
Ladislav Straževič, Josef Suchomel, Petr Šembera, DiS.,
a Josef Vodehnal. V tomto složení budeme pokračovat
v usilovné práci pro naši obec a jejímu zvelebení.
Zaměříme–li se na kulturu v obci, pak si můžeme říci, že se opravdu nemáme za
co stydět. Na počátku roku dva plesy (Hasičský a Fotbalový), následně dětský
maškarní karneval. Pro seniory jarní besídka. Děti si mohly, zaskotačit na dětském
dni, dětském dni s myslivci či na Damníkovské pouti. Pro dospělé Myslivecký
táborák. Srpen patřil Fichlt sprintu a po něm Loučení s prázdninami. Ani
podzimem ale nekončíme a mohli jsme si užít Damníkovské posvícení. Nesmíme
také zapomenout na naše sportovce. Fotbalisté staré gardy odehráli v průběhu
roku několik fotbalových utkání. Volejbalisté uspořádali pouťový volejbalový
turnaj. Tenisté mají na kontě také několik odehraných turnajů.
Všem, kdo se podílí na některé z těchto akcí, patří velký dík! A přeji si jediné:
VYDRŽTE.
Tímto však nekončíme. Můžete se těšit na další nadcházející akce.

PLÁNOVANÉ AKCE V DAMNÍKOVĚ
7.12.. Čertovský běh
7.12.. Vánoční výstava dětí ZŠ a MŠ Damníkov
7.12.. Adventní koncert dětí ZŠ a MŠ Damníkov
12.12.. Vánoční besídka seniorů
18.01.. Hasičský ples
8.02.. Dětský karneval

Start u ZŠ a MŠ Damníkov
10:30
ZŠ a MŠ Damníkov
9:00 – 16:30
Kostel sv. Jana Křtitele
17:00
KD Damníkov
13:30
KD Damníkov
20:00
KD Damníkov
14:00
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ČERPANÉ DOTACE V ROCE 2019
V letošním roce se nám podařilo získat hned několik dotací. Jako první
stojí za zmínku dotace z Ministerstva financí. Její účel použití je na
rekonstrukci školní tělocvičny v naší obci. Celková výše této dotace činí
2,6 mi. Kč. Obec se na
rekonstrukci podílí 14%
z celkové
částky.
Předpokládané datum
předání hotového díla
je stanoven na pátek
13. prosince 2019. Po tomto datu bude
tělocvična
opět
sloužit
všem
sportovcům a žákům naší školy.
Slavnostní otevření je plánováno na
měsíc leden následujícího roku.

Další čerpaná dotace je z prostředků
Ministerstva životního prostředí, a to na pořízení domácích kompostérů. Celková výše
dotace činí 1,7 mil. Kč. Zde je spoluúčast obce 15 %.
Kompostéry jsou již předány do domácností, které si je
objednaly. Pevně věřím, že slouží svému účelu. Nutno ještě
podotknout, že zmíněné kompostéry musí plnit svůj účel použití
po dobu nejméně 5 let. Dostalo se nám upozornění, že mohou
probíhat namátkové kontroly, které sledují dodržování využití
kompostéru. V případě, že kompostér bude využíván k jinému
než určenému účelu, pak se jedná o nesplnění dotační
podmínky a může dojít ke krácení dotace. Proto žádám
všechny majitele kompostérů o zodpovědný přístup.
Třetí čerpaná dotace ve výši 637 063 Kč, je též z Ministerstva životního prostředí,
tentokrát byla využita na dovybavení sběrného dvora. Z těchto prostředků bylo
pořízeno šest nových velkoobjemových kontejnerů na bioodpad o objemu 12 m3.
Jeden velkoobjemový uzavíratelný o objemu 10 m3, který je umístěn za obecním
hřbitovem, kde slouží ke sběru odpadu. Dále bylo pořízeno dvacet kontejnerů o objemu
1100 l. Z toho 11 ks na sběr plastů, 4 ks na papír a 5 ks zelených na sběr železného
odpadu. Tyto kontejnery jsou rozmístěny na sběrných stanovištích po obci.
Čtvrtou letošní dotaci jsme obdrželi z Pardubického kraje, která byla k opravám
obecních komunikací, a to k bytovým domům č. p. 83 a č. p. 127. Celková výše této
dotace činila 110 tis. Kč.
Když k tomu připočítáme i další nutné opravy obecního majetku od budov až po movité
zařízení, dáte mi jistě za pravdu, že je to na rozpočet jedné obce až, až.
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Za dobrou věc také považuji ujednání mezi obcí a Mysliveckým sdružením Damníkov,
kdy členové mysliveckého sdružení zajišťují sekání trávy v oplocenkách u nových
záhumeních cest a obec se na oplátku podílí na zvelebení okolí myslivecké chaty.
Naše obec má ale ve svém vlastnictví i několik veřejných ploch a sportovišť, o které je
pečováno různým způsobem. Fotbalisté staré gardy obstarávají fotbalové hřiště a jeho
zázemí. Sbor dobrovolných hasičů dbá o okolí hasičské zbrojnice. Pan Petr Šembera st.
spravuje a je zároveň správcem tenisových kurtů. Tělocvičnu střeží správce pan Ladislav
Šembera. Tímto děkuji všem, kteří svým nadšením přispívají k pěknému a kulturnímu
prostředí na uvedeních místech.
Na tomto místě musím také apelovat na „pejskaře“, aby venčení svého psího
kamaráda prováděli na vodítku nebo v oploceném areálu. Minimalizujete tím případné
nedorozumění mezi vašimi pejsky, případně vašeho pejska s kolem jdoucí osobou. Dále
také o udržování pořádku po svém psovi. Nikomu z nás není příjemné sledovat, místo
čistého prostředí, nesbírané exkrementy.

PŘIPRAVUJEME
Další projekty, které připravujeme k realizaci jsou na:
-

-

-

-

výstavbu nových chodníků - zde nás ale přibrzdilo místo pro přecházení na
komunikaci I. třídy číslo 43. Jistě mi dáte za pravdu, že při dnešní hustotě
a rychlosti provozu, je to opravdu komplikace.
dokončení projektu opravy kulturního domu – konkrétně dobudování
zázemí hostince, rekonstrukce sociálního zařízení, pokrytí střechy novou
krytinou a venkovní opláštění budovy spolu s přilehlým bytovým domem.
rekonstrukce bytového domu č. p. 21 – zde by měla nově vzniknout obecní
knihovna, posilovna, šatna pro sportovce, sociální zařízení, jedna bytová
jednotka.
vybudování sportovního hřiště u Základní školy a mateřské školy Damníkov.
vybudování dopravního hřiště u dětského hřiště.

Výše uvedené projekty se mohou realizovat jen v případě obdržení dotace na každý
záměr. Žádosti máme rozeslány, tak můžeme doufat, že nám budou i schváleny
a budeme i na dále pokračovat ve zvelebování naší obce.

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
(platný od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020)
Středa

8:00 – 11:00 12:00 – 16:00

Sobota (každý lichý týden) 9:00 – 11:00

Adresa: Damníkov č. p. 127
Kontakt: 602 412 852
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ÚŘAD OBCE INFORMUJE O POPLATCÍCH PRO POVINNÉ SUBJEKTY VE SPRÁVNÍM
OBVODU OBCE PRO ROK 2020
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.
Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na Obecním úřadě v Damníkově nebo
bezhotovostně na účet č.: 1322796309/0800. Variabilní symbol uvádějte své číslo
popisné.
Poplatky za odpad:

370,-Kč/osoba/rok
750,- Kč/OSVČ/rok
370,-Kč/rekreační objekt/rok

Vypouštění odpadních vod:
(stočné)

120,-Kč první pes v rodinném domě
(každý další 180,-Kč/rok)
300,-Kč první pes v bytovém době
(každý další 450,-Kč/rok)
250,-Kč/osoba

Splatnost poplatků je k 31. 3. 2020
Ten, kdo nebude mít poplatek uhrazen v řádném termínu do 31. 3. 2020, musí počítat
s tím, že od 1. 4. 2020 mu firma Ekola České Libchavy popelnici nevyveze.
Poplatníkovi s včas neuhrazenými poplatky může správce poplatku zvýšit částku až na
trojnásobek a poté přistoupit k exekuci.

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
ZOD Žichlínek opět připravilo zábavné
dopoledne pro naše nejmenší. Děti si
mohly zasoutěžit, prohlédnout stroje
nebo se pomazlit s telátky. Společně
s žáky prvního stupně se také vydaly do
ekologického centra v Oucmanicích,
kde si s malou princeznou vyprávěly
o bylinkách, zatímco žáci prvního stupně
se seznámili se životem včel. Ve
spolupráci s místními myslivci připravili
naši deváťáci zábavnou přírodovědnou
stezku, kde žáci jednotlivých tříd plnili připravené úkoly. Děti z mateřské školy se
seznámily se zvířaty žijícími v našich lesích a prohlédly si jejich kůže a lebky. Na závěr
proběhla ukázka výcviku loveckých psů. Našim myslivcům ještě jednou děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Po třech letech jsme uspořádali Třídní schůzky beze strachu. Žáci společně s rodiči plnili
úkoly, které si pro ně učitelé připravili. Splnění úkolů většinou netrvalo dlouho a při
některých vznikaly i humorné chvilky. Na závěr se opékaly vuřty a díky rodičům
a učitelům bylo připraveno bohaté občerstvení, za které jim děkujeme.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili TECHNO hrátek v Litomyšli. Prohlédli si střední školu
a zároveň plnili několik úkolů, za které dostávali body. Vyměňovali kolo u auta na čas,
vyplňovali zakázkový list, vytvářeli fotografii a aranžovali srdce z přírodnin. Na závěr
všechny zúčastněné školy soutěžily v odborných vědomostech a v plnění praktických
úkolů. Ve vědomostní soutěži se nám dařilo a získali jsme první místo. Za plnění
praktických úkolů jsme si po vyhodnocení odvezli 2. místo.
Závěr října patřil strašidlům. Nocování jsme začali společně s rodiči a občany
lampionovým průvodem. Díky nízkým teplotám jsme však museli upustit od plnění
úkolů, které jsme měli na zahradě připraveny. Přesto se strašidelného průvodu
zúčastnilo mnoho rodičů i občanů, kterým děkujeme za podporu. Po průvodu se žáci
zahřáli teplým čajem a večeří. Následně si každá třída společně s třídním učitelem
užívala večera dle domluvy. Ráno byli žáci rozděleni do čtyř skupin a řešili zadané
úkoly – vyráběli pavoučky, luštili rébusy, zpívali a vařili. Nakonec měli všichni možnost
ochutnat dýňové pokrmy.
Každoročně připravujeme pro okolní školy atletický trojboj žáků prvního stupně. Žáci
soutěží v běhu, hodu a skoku
do dálky. Mezi soutěžemi
a
vyhodnocením
mají
k dispozici herní prvky na
školní zahradě, pití a buchtu.
Letošní rok byl pro nás velmi
úspěšný, v kategorii děvčata
2. a 3. ročníku se nám podařilo
získat všechna místa na
stupních vítězů. Stejně tak
v kategorii chlapci 4. a 5.
ročníku.
Ve
zbývajících
kategoriích jsme získali ještě jedno 1. místo a jedno 3. místo.
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Ve sportu se nám po dlouhé době opět daří. Žáci druhého ročníku získali za své výkony
v hodinách tělesné výchovy, v rámci soutěže tříd základních škol Pardubického kraje,
pohár za 3. místo. Jedna z žákyň druhého ročníku si z Pardubic přivezla pohár za
1. místo.
Ani chlapci 2. stupně si nevedli v Lanškrouně zle a z okrskového kola ve fotbale si
přivezli krásné 2. místo. V tradičním běhu do Lanškrounské sjezdovky vybojovali naši
žáci 3 zlaté, 3 bronzové a 3 bramborové medaile.
V letošním školním roce obohacuje hodiny anglického jazyka přítomnost rodilých
mluvčí. Na 1. stupeň dojíždí z Domu dětí a mládeže v České Třebové, na 2. stupeň
lektor z Místní akční skupiny Lanškrounsko.
K vytváření příznivého klimatu ve třídách nám v letošním roce pomáhá Pedagogickopsychologická poradna v Ústí nad Orlicí. Žáci si pod vedením lektora „hrají“ hry, které
napomáhají vytvářet dobré vztahy ve třídě.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali na vánoční výstavu a koncert našich žáků. Zároveň
Vám přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Dagmar Habrmanová
ředitelka školy
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